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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Cílem diplomové práce je popis a možnosti úprav čtyřdobého spalovacího motoru, rozbor 

jednotlivých variant a nalezení nejúčinnější úpravy pro zadaný typ motoru. V další části 

práce se autor věnuje výpočtovému návrhu turbodmychadla, zvoleného pro úpravu motoru 

přeplňováním. Součástí práce je návrhový výpočet pro volbu turbodmychadla, následně je 

sestaven matematický model zadaného motoru v programu Lotus Engine Simulation a na 

závěr jsou prezentovány výsledky. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

turbodmychadlo, úprava, čtyřdobý, přeplňování, motor 

ABSTRACT 

The aim of this thesis is the description and performance of four-stroke internal combustion 

engine, an analysis of the options and finding the most effective treatment for a given engine 

type. In the next section the author deals with computational design turbochargers, chosen for 

the turbocharged engine modification. Next chapter of work is a design calculation for the 

choice of the turbocharger, is then constructed a mathematical model of a given engine in the 

Lotus Engine Simulation software and final results are presented. 
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ÚVOD 

 

ÚVOD 

Zvyšování výkonů motoru při tendenci snižování emisí je jednoznačný trend dnešní doby. 

Právě ekologické normy EURO zabraňují v konstrukci motoru, aby podávala nejlepší možné 

parametry, avšak při současné intenzitě provozu je nezbytné produkovat motory minimálně 

zatěžující prostředí. Příkladem zamoření vzduchu může být americká Kalifornie ze 70. let 20. 

století, která byla prvním regionem, kde se musela věnovat ekologii pozornost. U posledních 

modelů proto není neobvyklé, že za cenu ekologičnosti motoru mají vyšší spotřebu než jejich 

generační předchůdce. Tento jev lze zpozorovat např. u některých vznětových turbomotorů. 

Současnou tendenci v konstrukci spalovacích motorů lze označit jako downsizing, což je 

snižování zdvihového objemu motoru nebo snižování počtu válců a použití přeplňování. 

Výhodou přeplňování je kromě vyššího měrného výkonu především snížení emisí a měrné 

spotřeby za použití vyspělé techniky řízení dávkování paliva (přímý vstřik). Praxe ovšem 

ukazuje, že spotřeba u turbomotoru dosti závisí na stylu jízdy a v praxi bývá vyšší než 

tabulkové hodnoty výrobců. V následující dekádě se dá očekávat éra přeplňovaných motorů, 

čemuž nasvědčuje brzká změna pravidel a zavedení nízkoobjemových turbomotorů u vozů 

formule 1, které slouží jako vývojová laboratoř pro technické inovace později použité 

v sériové výrobě. Právě vývoj v soutěžních disciplínách v 80. letech 20. století stál za velkým 

vývojem turbodmychadel a mnohé automobilky musely v rámci prestiže osadit 

turbodmychadlem aspoň jeden ze svých sportovnějších modelů.  

V následujících kapitolách popisovaný atmosférický motor Honda D16Z6 o zdvihovém 

objemu 1,6 litru je v USA a Kanadě jedním z nejčastěji přeplňovaných motorů značky Honda. 

Svědčí o tom velké množství úprav, popisovaných na zahraničních webových stránkách, 

hojné obsazení v americké národní sérii sprintů na čtvrt míle i velké množství úprav pro 

hobby použití po celém světě. Důvodem je dostupnost, nízká cena těchto motorů a jeho velká 

robustnost. Oblíbenost potvrzuje i fakt, že v zámoří se věnuje spousta firem výrobě 

komponentů pro výkonové přestavby a zajímavostí je, že mnohé komponenty jsou oproti 

evropským úpravcům motorů překvapivě levné. 
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1 ÚPRAVY SPALOVACÍCH MOTORŮ 

Spalovací motor plněný atmosféricky (v zahraniční literatuře značeno N/A, naturally 

aspirated) je značně limitován množstvím směsi nasáté rozdílem tlaků mezi atmosférickým 

tlakem a podtlakem vzniklým pohybem pístu do spodní úvrati v sacím cyklu. Je zřejmé, že 

větší průměr pístu na větší dráze nasaje více směsi, což požadujeme pro vyšší výkon, ale tato 

cesta zvětšování objemů pro vyšší výkon je populární především v zámoří a je poněkud 

technicky primitivní. Druhotným následkem tohoto řešení je zvětšování hmotnosti motoru, 

rostou setrvačné síly, mechanické ztráty a tím pádem i spotřeba.  

Jako první popíši zvyšování výkonu prostřednictvím otáček, protože vysokootáčkové motory 

jsou mi blízké a vysoký výkon plyne právě z práce v maximálních otáčkách.  

Z důvodu zásadního vlivu konstrukce hlavy na výkon motoru se budu věnovat především 

úpravám hlavy válců (včetně spalovacího prostoru) a ostatní úpravy vzhledem k obsáhlosti 

práce pouze stručně vyjmenuji. 

1.1 ZVYŠOVÁNÍ OTÁČEK 

Výkon motoru lze zvýšit při zachování točivého momentu pouhým zvýšením maximálních 

otáček. U vozidla se sériovou převodovkou pak můžeme dosáhnout i vyšších otáček při řazení 

výše a tím se otáčky po přeřazení zase klesnou do vyšších otáček, do oblasti vyššího výkonu – 

zlepší se akcelerace. Dobrým měřítkem, zda motor má rezervy v otáčkách, je střední pístová 

rychlost. Moderní motory (a to i motocyklové) mají střední pístovou rychlost do 20 m/s.  

Při navyšování otáček je stěžejním problémem růst mechanických ztrát v klikovém 

mechanismu, růst hydraulických ztrát prouděním v sacím potrubí a především nárůst 

setrvačných sil, které rostou s druhou mocninou otáček. 

Při vyšších pístních rychlostech dochází k vyššímu opotřebení posuvných hmot a částečnému 

sdírání olejové vrstvy. Je pak nutno výrazně odlehčit rotační součásti: pístní skupina, ojnice, 

kliková hřídel. Pokud výrazně zvýšíme otáčky bez snížení hmotnosti, získaný výkon pe se 

může kompenzovat se ztrátovým výkonem pz a tato úprava nakonec žádný zisk nepřinese 

(graf. 1-1). 
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graf. 1-1 Růst ztrátového výkonu s rostoucími otáčkami [3] 

Zvýšením otáček roste jak rychlost vratného pohybu pístu, tak i zrychlení v horní a dolní 

úvrati, proto bývá ojnice až dvakrát více namáhána na tah od setrvačných hmot než na tlak 

(vzpěr) od expanze plynů. Nejvyšší rychlost pístu bývá okolo 75˚ za horní úvratí -  vyplývá ze 

sinusoidy přímočarého vratného pohybu. Proto při úpravách za cílem vyšších otáček se 

používají kované písty, mající díky své hutnější vnitřní struktuře vyšší pevnost, stěny mohou 

být tenčí a klesá hmotnost. Náběžné stěny pístu u těchto úprav mohou mít zmenšenou vodicí 

plochu pro snížení tření a mohou být opatřeny povlakem snižující třecí koeficient, nejčastěji 

teflonem. Tímto opatřením je možné ušetřit několik procent ztrát pístní skupiny, které se 

pohybuje dohromady okolo 50% [3]. 

Největší namáhání, a to na tah, musí snášet ve vysokých otáčkách ojnice. Laciná úprava může 

spočívat ve vyleštění sériové ojnice, kdy se sníží povrchové napětí a náchylnost k praskání, 

ale nejefektivnější je použití zesílené nebo odlehčené ojnice (hovorově nazývané kované, 

přestože už sériové jsou výkovky) vhodného profilu dříku - nejčastěji H, I, X profil. 

Materiálem je zde ocel na výkovky, pro výrazné odlehčení je možno použít titanovou slitinu, 

která je ale drahá a hůře opracovatelná. V USA je mezi dragstery pro sprint na ¼ míle 

oblíbené použití ojnic z hliníkových slitin. Zřejmá je úspora hmotnosti, ale tato ojnice snese 

malé procento únavových cyklů, proto se musí často preventivně měnit.  

1.2 ÚPRAVA SPALOVACÍHO PROSTORU 

Spalovací prostor je definován plochami pístu, dnem hlavy válce s ventily a částí stěn válce 

v horní úvrati zdvihu. Snahou je, aby takový prostor byl co nejvíce kompaktní a do stěn válce 

a chladicího média prostupovalo co nejméně tepla, čímž klesá účinnost a stoupá spotřeba 

paliva. V rámci termodynamiky a efektivnosti hoření je základní úpravou spalovacího 

prostoru zvýšení kompresního poměru. Jeho maximální hodnota závisí na konstrukci 

spalovacího prostoru a antidetonačních schopnostech použitého paliva. Spalovací prostor 

(taktéž píst a jeho vybrání pro ventily, deflektor) by neměl mít ostré hrany ani zákoutí s velmi 

malým poloměrem – tyto prvky mají při spalování vyšší teplotu než okolní plochy a snadno 
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se stanou iniciátorem detonačního hoření. Tento problém se vyskytuje jak u motorů s vysokou 

kompresí, tak vysoce přeplňovaných. 

Detonační hoření je neřízené hoření paliva velkou rychlostí napříč prostorem. Oproti 

klasickému postupnému prohořívání v kulových plochách, kvůli kterému se nastavuje 

předstih zapalování před horní úvratí, detonační hoření proběhne až 20x rychleji a vytvoří 

tlakový ráz s prudkým nárůstem tlaku, který způsobí prudké vymezené v klikové soustavě a 

dochází k charakteristickému hluku z motoru. Klesá výrazně životnost klikové soustavy i 

točivý moment motoru. Řešením je použití paliva s vyšším oktanovým číslem – běžné palivo 

má oktanové číslo 95, prémiové značky nabízí palivo o oktanovém číslu 98 a 100. Ještě vyšší 

oktanové číslo má bioethanol E85, avšak vzhledem k jeho rozdílným fyzikálním vlastnostem 

jej není bezpečné u většiny vozidel použít místo klasického benzínu bez úprav přípravy směsi. 

Běžné atmosférické motory mají kompresní poměry mezi 9,2:1-10,5:1. Rozumná hodnota 

navýšení kompresního poměru je do hodnoty 11,5:1 až 12:1 podle typu motoru. Úpravu lze 

realizovat zfrézováním dosedací plochy hlavy válců, čímž se zmenší kompresní objem v hlavě 

válce. Tato klasická metoda ovšem není nejvhodnější, protože dochází k přiblížení otevřených 

ventilů směrem k pístu a v případě rozvodů s vačkovými hřídelemi v hlavě válců dochází 

k pootočení vaček směrem do hodnot opoždění. Je nutno použít stavitelná rozvodová kola a 

kontrolovat vzdálenost píst vs. ventily pomocí plastické hmoty vložené na písty a protáčením 

motoru zjistit na obtiscích v hmotě, jaká zůstala vůle. Mezi písty a ventily v plně otevřeném 

zdvihu se obecně doporučuje vůle alespoň 2 mm. 

Elegantnější formou je použití vysokokompresních pístů se střechovitým dnem přímo pro 

daný motor. Tyto písty svým navíc často mají větší a hlubší vybrání pro použití větších 

ventilů s většími zdvihy, danými sportovní vačkou. 

 

Obr. 1-1 Různé typy vysokokompresních pístů [10]  

Úpravci motorů pak doporučují všechny plochy spalovacího prostoru vyleštit do matného 

lesku, neboť na těchto plochách se hůře zachytává karbon a je vhodné zabrousit všechny ostré 

hrany (viz Obr. 1-1). Více v [2] 
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1.3 ÚPRAVY HLAVY VÁLCŮ 

Staré heslo úpravců motorů praví: hlava dělá výkon. V hlavě válců jsou umístěny sací a 

výfukové kanály, ventily řídící výměnu směsi a vačková hřídel (hřídele) a každá jednotlivá 

úprava má vliv na funkci jiné. Problematika úpravy hlavy je velmi obsáhlá, proto nebudu 

popisovat principy funkcí, ale přistoupím přímo k jednotlivým úpravám. 

SACÍ A VÝFUKOVÉ KANÁLY 

V případě kanálů v hlavě válců je častá úprava odstranění nálitků pro ventilová vodítka, čímž 

se sníží obtokové ztráty v kanálu. Nevýhodou je zkrácení vodicí plochy pro dřík ventilu, klesá 

životnost soustavy vodítko a ventil a ventily jsou více namáhány. Další úpravou je zabroušení 

otřepů v kanálech od tlakového lití - aby bylo možno vytáhnout při odlévání formy kanálů 

ven, bývají vícedílné a mohou po sobě zanechat výčnělky a obtisky od dělicí roviny. 

Klasickou úpravou je pak slícování sacích kanálů se sacím potrubím pomocí přesných kolíků, 

díky kterým se vůči sobě oba díly přesně vymezí, a lze pak jeden díl podle druhého přesně 

dobrousit, aby na sebe oba kusy navazovaly bez nežádoucích přechodů. 

 

Obr. 1-2 Vznik turbulencí na ostrých hranách sedla a ventilu [3] 

Velmi účinné je zabroušení přechodu mezi ventilovými sedly a hlavou válců (kanálem). 

Kanály se směrem ke svému vyústěno do spalovacího prostoru zužují a roste zde rychlost 

proudění. Každá hrana se zde podílí velmi výrazně na vzniku turbulencí (Obr. 1-2) a vzhledem 

k sériové výrobě a lisování sedel do odlitků hlavy mohou nastat nepřesnosti. Toto ruční 

dobroušení se používá např. u sacích kanálů sportovní verze Hondy Integra 1.8, verze Type-R 

140 kW, která jinak používá odlitek hlavy totožný s motorem o 25 kW nižším výkonem 

(porovnání v Obr. 1-3). 
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Obr. 1-3 Ruční dobroušení přechodu mezi ventilovým sedlem a kanálem hlavy (nahoře před, dole po 

dobroušení) [20] 

U ventilových sedel se při vyústění do válce dělá několik pozvolných úhlových výstupů. 

Obvyklé je úhlové vyústění 60˚-45˚-30˚ (Obr. 1-4 vlevo) a platí, že čím pozvolnější vyústění, 

tím menší víření při proudění plynů. Na tomto obrázku vlevo je rovněž vidět, jak lze stávající 

sedlo upravit pozvolným přebroušením úhlů. Na obrázku vpravo je zobrazeno čtyřúhlové 

ventilové sedlo z  Hondy S2000, přičemž je patrný koncový úhel odlišný pro sací sedlo i 

výfukové: 40˚ sací, 30˚ výfukové. 

 

Obr. 1-4 Porovnání sacích ventil. sedel motorů vozů Honda 1.6 Vti (vlevo, včetně návrhu možné 

úpravy) a Honda S2000 [20] 

 

VENTILY 
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Po úpravě úhlů sedel je nezbytně nutné použít ventily s jiným úhlem těsnicí plochy na větším 

průměru. Ty mají těsnicí plochu posunutu až na konec talířku a tento talířek může být plošší 

(viz Obr. 1-5 uprostřed). To dovolí větší průtočnou plochu při malém otevření ventilu a úhlové 

přechody nejsou tak ostré jako u ventilu vlevo, kde je dobře patrná ostrá hrana, kterou by bylo 

vhodné aspoň nepatrně zaoblit.  

 

Obr. 1-5 Ventil Integra Type-R s úzkým dříkem, plochým talířkem (uprostřed) a ventily Honda VTi 

1.6 (po krajích, vpravo sportovní náhrada s úzkým dříkem) [20] 

Ventily s úzkým dříkem se mohou použít i na běžném motoru. Užší dřík totiž klade menší 

plošný odpor proudící směsi. Problémem zde může být pevnost tenkého dříku na tah při 

použití silnějších ventilových pružin při použití sportovní vačky, proto se tyto ventily vyrábí 

z kvalitnějších materiálů nebo kováním. 

 

1.4 ÚPRAVY ROZVODOVÉHO MECHANISMU 

U motorů používající čtyřventilovou techniku se používají rozvody SOHC (s jednou 

vačkovou hřídelí v hlavě válců a vahadly) a DOHC (s dvojicí vačkových hřídelí v hlavě 

válců). Pro vysoké otáčky je nejvhodnější DOHC rozvod, protože obsahuje nejméně 

hmotných součástí, které zvyšují setrvačné namáhání celého rozvodu. Rozvodový systém 

motoru je z výroby jistou měrou předimenzován, pokud ale dochází k velkému zvýšení 

otáček, je nutné odlehčit některé části. Často to jsou lehká vahadla z lehkých slitin, odlehčené 

ventily, odlehčené ventilové misky, které je nutno do hlavy válců zastavět kvůli snížení 

setrvačných hmot. Při pohybu kmitají přímočarým vratným pohybem a jsou tedy kritickými 

místy rozvodu. 

Častou úpravou a mnohdy jedinou nutnou při zvyšování otáček a použití sportovní ostré 

vačky je výměna ventilových pružin za buď s větším předpětím, anebo s menším počtem 

závitů než má původní pružina, aby se ventil mohl díky vysokozdvihové vačce více otevřít 

(pružina více stlačit) a nedošlo ke kritickému dosednutí závitů pružiny na sebe. Kvůli rušení 

harmonické frekvence kmitání hlavní pružiny se u některých ventilových soustav používají 

ještě pomocné pružiny uvnitř.  
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Velkou hmotnost v sestavě ventilu představuje miska pod ventilovými zámky (ang. retainer). 

Ta se u sportovních aplikací nahrazuje miskami z odlehčených slitin, např. hliníku, který je 

ovšem měkký a musí se preventivně měnit kvůli vymačkání, nebo kvalitnější titan, jež je 

nákladnější. 

Stěžejní vliv na plnění válce směsí má tvar vaček. U sportovních otáčkových motorů se 

používá velké překrytí ventilů (střih, ang. overlap), aby se mohlo využít setrvačného proudění 

plynů, fungujícího jako dynamické přeplňování. U přeplňování je naopak velké překrytí 

nežádoucí, dochází ke ztrátě plnicího tlaku při překrytí ventilů směrem do výfuku. Z tohoto 

důvodu se na úpravy turbomotorů používají jinak časované vačky, které se vyznačují 

především velkým zdvihem ventilů pro maximální průtok směsi do válce a malým překrytím, 

protože o dobré plnění v sacím cyklu je postaráno. 

Časování vačkové hřídele se udává více způsoby. V Evropě se používá nejčastěji základní 

časování (advertised duration) od nulového otevření ventilu k úplnému zavření, které však 

málo říká o tom, jak prudce se ventil otevírá a zda rychle dosáhne velkého průřezu otevření. 

Tento typ značení lze rozeznat podle velkých hodnot úhlů u parametru vačky (např. 

305˚/295˚). Z důvodu přesnější specifikace se používají úhly otevření při již otevřeném 

ventilu, nejčastěji 1 mm otevření ventilu ze sedla (0,04“) nebo 1,2 mm (0,05“). Tato hodnota 

bývá udávána výrobci vaček jako „duration@1 mm“. Tento udávaný úhel už bývá nižší, 

nevypadá číselně tak agresivně, ale více vypovídá o plnicím charakteru vačky (červený graf v 

Obr. 1-6). Profil vačky vyznačený červeným grafem dosáhne zdvihu ventilu 8 mm mnohem 

dříve než modrý graf. Tato vačka tedy má prudší otevírání ventilů a bude více namáhat 

rozvod, neboť ventily se budou otevírat i dosedat do sedel s větším zrychlením. 

 

Obr. 1-6 Porovnání základního časování (modrý graf) a časování při 1 mm otevření ventilu [11] 

Obecně lze říci, že vačkové hřídele s dlouhou dobou otevření posunují špičku výkonu i 

momentu do vyšších otáček, obvykle s mírným oslabením točivého momentu v nižších a 

středních otáčkách. Vačky s velkým zdvihem zvyšují oba parametry už od nízkých otáček a 

nejvyšší nárůst přichází bez propadů v křivkách parametrů ve vyšších otáčkách. A pokud 

máme rozvod DOHC a můžeme sací a výfukovou vačkou vůči sobě natáčet, při nastavení 

vyššího překrytí (střihu) ventilů dojde k mírnému snížení točivého momentu i poklesu výkonu 
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ve středních otáčkách, ale hodnota výkonu i momentu se ve vysokých otáčkách zvýší a výkon 

po své maximální hodnotě klesá pomaleji. 

 

1.5 OSTATNÍ ÚPRAVY 

ODLEHČENÍ ROTAČNÍCH SOUČÁSTÍ 

Jedná se především o odlehčení setrvačníku a hlavní řemenice na klikové hřídeli. Motor 

nemusí při akceleraci překonávat energii rotačních hmot. Podobný efekt má použití lehkých 

kol na vozidle. Největší efekt má odlehčení hmoty po obvodě rotační hmoty. 

VNITŘNÍ CHLAZENÍ 

Vnitřním chlazením se chápe látka o vysokém výparném teplu. Odpařením tato látka způsobí 

ochlazení směsi, zvýší hustotu a potlačuje sklon k detonačnímu hoření. Už za 2. světové války 

se používalo pro chlazení motorů stíhaček vstřikování vody. Smysl toto řešení má pouze při 

maximálních otáčkách a jeho výhoda je, že se používá levné chladicí médium. Efekt chlazení 

má i bohatá směs o koeficientu λ=0,85 – 0,95. Nevýhodou zde je rostoucí spotřeba paliva a 

produkce oxidu uhelnatého. Dobrou schopnost vnitřního chlazení má bioethanol E85, neboť 

obsahuje 85% biolihu, který má vysoké výparné teplo.  

V kapitole 1 čerpáno z [2] a [3]. 
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2 PŘEPLŇOVÁNÍ 

Přeplňování je nejúčinnější úpravou atmosférického motoru, neboť umožňuje dopravit do 

válce více směsi paliva než atmosférické plnění. Dochází ke zvýšení točivého momentu a 

efektivního výkonu, zlepšení tepelné účinnosti, snížení měrné efektivní spotřeby paliva. 

V současné době v automobilové produkci nastává trend zmenšování objemů motorů 

s použitím přeplňování výfukovým turbodmychadlem. 

Přeplňování se dělí obecně na dynamické přeplňování setrvačností pohybujících se plynů a 

cizí přeplňování pomocí mechanického členu. Protože právě nucenému přeplňování bude 

použito k úpravě motoru, věnuji mu samostatnou kapitolu. 

2.1 KOMPRESORY S MECHANICKÝM POHONEM  

2.1.1 ROOTSOVO DMYCHADLO (KOMPRESOR) 

Toto dmychadlo bývá nejčastěji úpravci motorů používáno pro svou dostupnost a relativně 

nízkou cenu. V anglicky mluvících zemích se mu proto slangově říká „blower“. 

V automobilovém průmyslu byl poprvé použit v roce 1900 Gottliebem Daimlerem. Toto 

dmychadlo dosahuje max. plnicího tlaku už v otáčkách 2000 min
-1

, proto je často používáno 

pro zvýšení krouticího momentu v nízkých otáčkách u moderních turbomotorů jako podpůrný 

člen většího turbodmychadla (např. VW 1.4 TSI Twincharger 125kW). Pro svoji robustnost 

byly Rootsovy kompresory montovány do sériových modelů automobilek GM, Ford a 

Mercedes (jeho sportovní verze CLK a SLK značené typickým „Kompressor“). Protože tento 

druh kompresoru by se dal použít i u mnou upravovaného motoru jako varianta místo 

turbodmychadla a hojně se používá nadšenci pro méně výkonné úpravy pro zábavu 

v silničním provozu, popíši jeho konstrukci podrobněji. 

Rotor je poháněn přes ozubený nebo řemenový převod od klikové hřídele a v řemenici na 

kompresoru je vestavěna elektromagnetická spojka. Ta dmychadlo odpojuje při volnoběžných 

otáčkách a zpátky připojuje při plném zatížení, podle pokynů z řídicí jednotky vozidla. 

Doprava vzduchu probíhá pomocí dvou rotorů z lehké slitiny potažené hladkým plastem nebo 

teflonem. Zajímavostí je, že rotory se nedotýkají, ale je mezi nimi minimální vůle (asi 0,0015 

násobek vnějšího průměru rotoru) a synchronizaci otáček a přesné vymezení zajišťuje 

ozubené soukolí. Evolventní chlopně (zuby) rotoru tedy nepodléhají opotřebení. Oba rotory 

mají navíc zuby stočeny do šroubovice – šikmé ozubení snižuje hluk při činnosti 

(charakteristické bzučení ze sání). Tyto rotory se točí nejčastěji dvojnásobnými otáčkami 

motoru, přičemž převodem se dá lehce doregulovat nástup dmychadla. Dmychadlo vzduch 

nestlačuje, ale pouze dopravuje – čerpá (Obr. 2-1). 
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Obr. 2-1 Rootsovo dmychadlo a schéma přepravy vzduchu [14]  

Rotor sestává z hliníkového odlitku často přímo odlévaného přímo na ocelové hřídeli, 

případně se na hřídel lisuje. Tato hřídel je uložena na valivých ložiscích v dmychadlové skříni 

nejčastěji z hliníkové slitiny. Skříň je žebrovaná pro odvod tepla a vyšší účinnost plnění a 

zároveň žebra vyztužují konstrukci. Axiální vůle mezi rotory a skříní se pohybuje do 0,5 mm. 

Pochopitelně je cílem vyrobit vůle co nejmenší – roste pak účinnost kompresoru. 

Stlačování směsi u Rootsova kompresoru probíhá až v potrubí za dmychadlem. Rotory pouze 

dopravují vzduch po obvodě skříně dmychadla, takže objem vzduchu za jednu otáčku je vždy 

stejný. 

 

Obr. 2-2 Závislost tlakového poměru na průtoku a oblasti účinností kompresoru Eaton M62 [12] 
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Pokud zvolíme malý počet rotorů, bude docházet k pulzacím a velkému zahřívání za 

kompresorem, proto v současnosti lídr ve výrobě kompresorů, firma Eaton, používá 4 zuby 

rotoru. Protože vzduch za kompresorem se stlačuje, je nutné používat mezichladič stlačeného 

vzduchu. Jak je patrno z Obr. 2-2, objemová účinnost výrazně klesá s plnicím tlakem. Přesto 

tento jednoduchý systém je velmi populární u amerických V8 dragsterů a velkoobjemových 

sportovních osmiválců, kde tvoří typický „komín“ s klapkami před řidičem, přičemž někdy 

jsou použity dva kompresory rozdílných velikostí nad sebou pro větší účinnost a plnicí tlak.  

Rootsův kompresor je oblíbený pro svůj lineární nástup točivého momentu především pro 

úpravy. Pro mnou uvažovaný motor Honda 1.6 SOHC by byl pro cílový krouticí moment 250 

Nm nejvhodnější kompresor Eaton M62. 

VÝHODY ROOTSOVA DMYCHADLA: 

 Kompaktní rozměry 

 Jednoduchá konstrukce 

 Dostatečný plnicí tlak již od nízkých otáček 

 Není nutný zásah do sériové výfukové soustavy motoru 

 Přijatelná cena, dostupnost 

  

NEVÝHODY ROOTSOVA DMYCHADLA: 

 Menší termická účinnost (50-60%), klesá navíc s otáčkami 

 Pulsování stlačeného vzduchu 

 Produkce hluku a tepla 

 Odebírá část výkonu, především ve vysokých otáčkách 

 

2.1.2 LYSHOLMOVO DMYCHADLO 

Tato verze zubového dmychadla byla patentována v Německu v roce 1878, ale až Švéd Alf 

Lysholm koncept dokončil v roce 1935 do dnešní podoby.  

Základním rozdílem oproti Rootsovu dmychadlu jsou šroubovitě zahnuté zuby dvou rotorů, 

které do sebe zapadají a stlačují vzduch přímo v kompresoru. První rotor je trojzubý, druhý 

má 6 zubů. Rotory o sebe třou, proto je poháněn jen jeden rotor a druhý slouží jako pomocný. 

Vzduch není nasáván shora, ale axiálně zboku. Pracovní prostor se směrem k vyústění zužuje, 

čímž dochází ke zmiňované interní kompresi. To klade vysoké nároky na přesnost výroby 

ozubení, je nutno zachovat minimální vůle mezi rotory, aby vzduch neputoval zpět do 

dmychadla. 

Na sací straně se zuby rotorů vůči sobě rozbíhají a do vzniklého prostoru je axiálně nasáván 

vzduch. Jakmile zuby přejdou přes hranu sacího otvoru, prostor se uzavře, přeruší se sání a 

vzduch začíná být dopravován k výstupu. Stlačování se realizuje vnikáním zubu na čelní 

straně druhého rotoru a výtlak je dokončen ve fázi, kdy koncová strana rotorů přejde přes 

hranu výtlačného otvoru. 
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Obr. 2-3 Schéma průtoku vzduchu komorou Lysholmova dmychadla [13] 

Účinnost této verze dmychadla se pohybuje mezi 70-80 % a díky stlačování vzduchu už ve 

dmychadle není nutné pro nižší a střední tlaky zařadit do systému chladič stlačeného vzduchu.  

Dmychadlo umožňuje vyšší otáčky a vyšší plnicí tlaky, avšak díky vnitřnímu stlačování 

spotřebovává výkon motoru i při nižších otáčkách, kde by Rootsovo dmychadlo neodebíralo 

téměř žádný výkon motoru. Tento nešvar se eliminuje právě použitím elektromagnetické 

spojky. 

Škrticí klapka musí být rovněž umístěna na začátku sání těsně před kompresorem jako u 

Rootsova dmychadla. 

Tento účinnější typ dmychadla používá koncern GM ve svých současných Chevroletech 

Camaro SS, motorářská divize AMG z Mercedesu nebo Ford GT40. 

VÝHODY: 

 Vyšší účinnost (70-80%) 

 Interní stlačení již ve dmychadle 

 Do určitého přetlaku není nutný chladič stlačeného vzduchu (intercooler) 

 Výhodné použití pro větší plnicí tlaky 

 Nižší hlučnost než Rootsovo dmychadlo 

 

NEVÝHODY: 

 Výroba náročná na přesnost a minimální vůle 

 Vysoká cena 

 Neustálý odběr energie díky vnitřnímu stlačování vzduchu (nutná spojka) 

 

2.2 PŘEPLŇOVÁNÍ TURBODMYCHADLY 

Funkce radiálního výfukového turbodmychadla je v současnosti všeobecně známá, přikročím 

tedy přímo k podrobnějšímu popisu jednotlivých částí. 

2.2.1 ROZBOR ZÁKLADNÍCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADLA 

 Čerpáno z [15],[16],[17]. 



BRNO 2012 

 

 

 

       24 
 

PŘEPLŇOVÁNÍ 

 
KOMPRESOROVÉ KOLO 

 Vyrobeno ze slitin hliníku, výroba frézováním s přesností až  2μm z důvodu zamezení 

vzniku vibrací, neboť soustava turbína-hřídel-kompresor se točí otáčkami až 250 000 

min
-1

. Lisuje se na hřídel, pojišťuje maticí a vyvažuje se ve složeném stavu s hřídelí. 

 Parametry kompresorového kola udává poměr vstupního a výstupního průměru, tzv. 

Trim. 

 (1)  

 

 

Obr. 2-4 Schéma popisu oběžných kol turbodmychadla (turbína vlevo, kompresor vpravo) [16] 

TURBÍNOVÉ KOLO 

 Vyrábí se především velmi přesným odléváním, aby nevznikaly v jeho lopatkách 

vruby snižující pevnost. Na odlévání se používá žárupevná niklová slitina Inkonel. 

Turbína musí odolávat teplotám běžně 950 ˚C, u sportovních aplikací krátkodobě 

často vyšších. Turbína je na hřídel navařena třením. Hřídel je vyrobena z oceli třídy 

15. Rovněž zde se počítá poměr Trim, avšak vstup a výstup je zde na opačných 

průměrech lopatek. 

 (2)  

KOMPRESOROVÁ KOMORA (COMPRESSOR HOUSING) 

 komora je odlita z hliníkové slitiny. Vyrábí se odléváním a finální obrobení je 

provedeno na CNC strojích. A/R poměr kompresorové komory již není tak podstatný 

jako u turbínové. 

TURBÍNOVÁ KOMORA (TURBINE HOUSING) 

 Materiál na výrobu komory je tvárná litina s vysokým obsahem křemíku a molybdenu. 

Odlévá se formy a posléze obrábí na CNC strojích. U této komory je důležité znát 

poměr plochy výstupní části a její vzdálenost od středu spirály komory, tzv. A/R 

poměr (Obr. 2-5). 
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Obr. 2-5 Znázornění A/R poměru komor turbodmychadla [16] 

Poměr A/R má u turbínové komory vliv na nástup turbodmychadla, urychlení jeho rotoru. 

Malý A/R poměr se používá u silničních vozidel a má za následek velké urychlení plynů už 

od nízkých otáček, menší turboefekt (zpoždění) za cenu omezeného průtoku v maximálních 

otáčkách. Naopak velký A/R koeficient je vhodný pro sportovní aplikace, avšak má pozdější 

nástup točivého momentu a dochází k prodlevě v nízkých otáčkách. 

LOŽISKOVÁ SKŘÍŇ A LOŽISKA 

Ložisková skříň je vyrobena z tvárné litiny s obsahem křemíku a molybdenu, podobně jako 

turbínová komora. Obsahuje komoru pro přívod oleje k ložiskám a varianty, které jsou 

chlazeny vodou, mají navíc komoru pro cirkulaci kapaliny. Toto dochlazování z chladicího 

okruhu motoru má výhodu v chlazení turbodmychadla i po zastavení vozidla, když probíhá 

termosifonový efekt (samovolná cirkulace chladnější a teplejší kapaliny). Navíc při startu 

vozidla je turbodmychadlo dříve prohřáto na pracovní teplotu, neboť je napojeno na malý 

chladicí okruh před termostatem. 

Ložiska se používají podle typu uložení jako kluzná nebo valivá. Kluzná ložiska vyžadují 

větší tlak oleje a mají menší účinnost, avšak mají větší životnost, proto toto řešení se používá 

u sériových vozidel. Valivá ložiska se používají u sportovních řad sériových vozidel a 

závodní produkce z důvodu rychlejšího náběhu na maximální otáčky a vyšší účinnosti. 

Nevýhodou pak je cena a menší životnost tohoto uložení. Výrobce Garrett tyto 

turbodmychadla značí přídomkem „R“ za číselným označením. 

2.2.2 CHARAKTERISTIKY KOMPRESORU A TURBÍNY 

KOMPRESOROVÁ MAPA 

Kompresorová mapa znázorňuje závislost poměru stlačení za kompresorem ku tlaku před 

kompresorem na velikosti korigovaného hmotnostního toku podle standardu SAE. Jedná se o 

normu, kdy jsou jednotlivé parametry měřeny za přesně definovaných podmínek. Průtok je 

udáván v kg/s nebo podle anglosaské škály v lb/s. Dále jsou v mapě vyneseny křivky otáček 

hřídele turbodmychadla a ostrůvky plnicích účinností. Pro volbu velikosti kompresoru jsou 
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tyto ostrůvky důležité, protože pracovní otáčkové body sem zanesené by se měly ideálně 

pohybovat v oblasti nejvyšší účinnosti nebo co nejblíže jim.  

Důležitá při volbě vhodného kompresoru je levá křivka ohraničující mapu, mez pumpování 

(surge line), která udává stabilitu chodu: nestabilní chod nastává, pokud vyžadovaný 

hmotnostní tok motoru je menší než nejmenší možný hmotnostní tok dodávaný 

turbodmychadlem. Pak dochází k periodickému obracení celého proudu vzduchu do sání 

motoru a zpět ke kompresoru, přičemž může být část vzduchu vytlačena ven přes sání 

kompresoru. Více v [17]. 

 

Obr. 2-6 Kompresorová mapa a její charakteristické křivky [17] 

 

Z pravé strany je mapa kompresoru ohraničena křivkou minimální účinnosti (choke line). Po 

překročení této meze směrem k větším hodnotám průtoku dosáhneme pouze většího stlačení a 

ohřevu vzduchu a účinnost klesá pod 60%. Řešením je použití kompresoru pro větší 

hmotnostní tok (viz [17]). 

TURBÍNOVÁ MAPA 

Turbínová mapa udává vztah korigovaného hmotnostního toku na poměru tlaků před a za 

turbínou. Skutečné měření z laboratoře obsahuje více křivek, které odpovídají konstantním 

otáčkám při měření. Tyto jednotlivé křivky jsou však v grafu na sobě nakupeny a tvoří při 

dostatečné aproximaci výslednou jedinou křivku, jakou udávají výrobci u svých turbín (graf. 

2-1). Detailní turbínová charakteristika se bude posléze zadávat do matematického modelu 

v simulaci v další části práce. 
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graf. 2-1 Turbínová mapa turbodmychadla GT3788R [18] 

 

2.2.3 REGULACE PLNICÍHO TLAKU TURBODMYCHADEL 

Regulace plnicího tlaku turbodmychadla umožňuje regulaci otáček turbíny a tím i nepřímo 

maximální plnicí tlak. S nárůstem otáček motoru se zvětšuje objem plynů proudících přes 

turbínu dmychadla, rostou otáčky turbíny, ale ty musí být dle přetlaku v sání regulovány, 

neboť vstřikovače a dávkování paliva řídící jednotkou je dimenzováno do určitého 

maximálního průtoku. Po překročení této meze již nestačí objemová dávka paliva dávkovaná 

vstřikovači a vzniká pro motor nebezpečná chudá směs, která přehřívá motor a může způsobit 

až propálení pístu. Proto se používá obtokový ventil mezi motorem a turbodmychadlem, který 

upouští obtokem přebytečný objem spalin mimo lopatky turbíny. 

INTEGROVANÝ OBTOKOVÝ VENTIL (WASTEGATE) 

U této varianty je obtokový ventil zabudován výrobcem přímo v odlitku skříně výfukové části 

turbodmychadla. Obtok zajišťuje klapka ovládaná páčkou od přetlakové membrány řídícího 

aktuátoru. Aktuátor je rozdělen na dvě části: první přetlaková část je uzavřena membránou a 

propojena tlakovou hadicí s kompresorovou částí turbodmychadla, ve druhé polovině objemu 

aktuátoru navazuje na membránu předepjatá pružina, jejíž energie pružnosti se rovná energii 

přetlaku v sacím potrubí nutné k otevření obtokového ventilu. Maximální plnicí tlak tedy 

určuje integrovaná pružina, jejíž předpětí se dá u některých modelů seřizovat stavitelným 

šroubením ovládací tyčky – pro vyšší plnicí tlak musíme ovládací tyč více zašroubovat do 

sebe. U současných přeplňovaných motorů se přechází na elektromagneticky řízený aktuátor, 

který umožňuje signálem z řídící jednotky nezávisle na přetlaku regulovat otevření obtokové 

klapky. 
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Obr. 2-7 Řez turbodmychadlem s integrovaným obtokem [4] 

 

Integrovaný obtokový ventil používá drtivá většina sériově montovaných turbodmychadel pro 

svou jednoduchost, avšak pro sportovní aplikace skýtá nevýhody v omezeném nastavení a 

poněkud nevýhodné poloze otvoru obtoku pro maximální průtok plynů a rychlé upuštění 

tlaku. 

EXTERNÍ OBTOKOVÝ VENTIL (WASTEGATE) 

Funkce je obdobná jako u předchozí varianty, pouze pružina s membránou působí přímo na 

posuvný ventil, a ne klapku s přepákováním, jako u obtoku integrovaného. Celý tento 

obtokový ventil tvoří samostatný celek se dvěma přírubami (vstup a výstup), který se montuje 

na výfukové potrubí těsně vedle turbodmychadla. Výhodou je volba různých průměrů ventilů 

pro požadovanou aplikaci - ventil je schopen otevírat rychleji, může mít velkou průtočnou 

plochu. Nevýhodou tohoto provedení může být nutnost použít dvě příruby na výfukovém 

potrubí: jednu na potrubí od motoru před turbínou, druhou na pro odvod plynů přes 

pomocnou trubku do výfukového potrubí za turbínou. Závodní aplikace používají jako odvod 

z obtokového ventilu trubku vyvedenu přímo do atmosféry, tzv. screamer pipe. Umožňuje 

okamžité přepuštění tlaku, protože zde nepůsobí protitlak výfukových plynů jako ve 

výfukovém potrubí ukončeném tlumiči hluku. Nevýhodou pro běžné použití je mimo jiné 

hlučnost tohoto řešení. 

Ve stati o regulaci plnicího tlaku čerpáno z [15]. 

MANUÁLNÍ REGULÁTOR PLNICÍHO TLAKU (MANUAL BOOST CONTROLLER) 

Boost controller je zařízení sloužící k přidávání plnicího tlaku a jeho regulaci na větší 

hodnoty, než umožňuje řídící člen v obtokovém ventilu - předepjatá pružina aktuátoru. 

Funguje na principu škrcení tlaku směřujícím do aktuátoru. Odtud tedy plyne, že boost 

controller nezvládá regulaci u nižších tlaků, než je síla nutná k přetlačení pružiny aktuátoru. 

Máme-li například instalovánu pružinu otevírající při tlaku 0,7 bar obtok spalin přímo do 

výfuku, boost controller nebude pod 0,7 bar nijak regulovat. 
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U integrovaného obtokového ventilu lze přepětí pružiny snížit prodloužením ovládací tyčky, u 

externího wastegate je nutno vyměnit pružinu za měkčí. 

Regulace tlaku u MBC probíhá dvěma způsoby: 

 upouštěním části tlaku do atmosféry škrticím ventilem (do aktuátoru putuje upuštěný 

nižší tlak, než je skutečný, tím dochází k „oklamání“ přetlakové části aktuátoru a ten 

se otevírá až při vyšším plnicím tlaku. Nevýhoda spočívá v pomalém nárůstu tlaku 

v systému, neboť únik tlaku probíhá už od samého počátku přeplňování a může tedy 

nastat jistá prodleva v regulaci 

 mechanickým škrticím ventilem s kuličkou a pružinou, jenž je zapojen v potrubí mezi 

aktuátorem obtoku a sáním motoru, kde se nachází přetlak. Šroubením předepínatelná 

pružina zamezuje do určitého tlaku toku tlaku do aktuátoru obtoku (Obr. 2-8). Vyšší 

tlak získáme zašroubováním protikusů do sebe a větším předpětím pružiny. 

 

 
Obr. 2-8 Řez omezovacím regulátorem tlaku s kuličkou a pružinou 

 

Nastavení probíhá ručně za současného sledování pomocného měřidla tlaku v sání, které je u 

těchto úprav nezbytné. Je možné nechat prodloužit potrubí a mít šroubovací regulátor tlaku 

v kabině vozidla, avšak roste riziko poškození potrubí při jeho vedení skrz motorový prostor a 

k určitému zpoždění regulace obtoku díky dlouhé trase mezi sáním a aktuátorem. 

ELEKTRONICKÝ REGULÁTOR PLNICÍHO TLAKU (ELETRONIC BOOST CONTROLLER) 

Elektronicky řízený celek obsahuje tři komponenty: čidlo tlaku vzduchu, magnetický ventil a 

řídící jednotku. Čidlo tlaku vzduchu vyšle signál (obvykle 0-5 V), který se liší dle přetlaku 

v sacím potrubí. Velikost napětí vyhodnotí řídící jednotka a podle nastaveného tlaku, který je 

požadován a je nastaven na displeji boost controlleru, pak magnetický ventil reguluje (škrtí) 

přetlak, který působí na membránu aktuátoru na turbodmychadle a ten řídí obtokový ventil 

(wastegate) ve výfukové části. 



BRNO 2012 

 

 

 

       30 
 

PŘEPLŇOVÁNÍ 

 

 

Obr. 2-9 Elektronický regulátor plnicího tlaku HKS EVC (montážní sada) [19] 

Vzhledem k tomu, že signál i tlak je snímán elektronicky, regulace plnicího tlaku může 

probíhat pohodlně a plynule z kabiny vozu. Snímač tlaku a elektromagnetický ventil by měl 

být umístěn co nejblíže turbodmychadlu z důvodu přesnosti, případně s použitím krátkého 

potrubí a mimo záření tepelných zdrojů. 

EBC jsou sice dražší a složitější než manuální verze, avšak nabízejí nesrovnatelně více 

možností k nastavení. Je možno ukládat do paměti přednastavené hodnoty přetlaku, řadit 

nejpoužívanější nastavení, stisknutím jednoho tlačítka krátkodobě umožnit větší plnicí tlak 

nebo nastavit různé úrovně přeplňování v závislosti na zařazeném převodovém stupni a 

otáčkách motoru. Posledně zmiňovaná funkce je užitečná pro vozidla s poháněnou přední 

nápravou, kde na nižší převodové stupně lze značně omezit nežádoucí prokluz kol, dosáhne-li 

se na kolech takového krouticího momentu, které pneumatiky již nedokážou přenést na 

vozovku (nejčastěji 1. rychlostní stupeň). 

Nejznámější modely: Apexi AVC-R, AEM Tru-Boost, HKS EVC, Greddy Profec, 

TurboSmart e-Boost, Blitz SBC, Gizzmo. 
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3 POPIS A ÚPRAVA MOTORU HONDA 1.6, TYP D16Z6 

Čtyřválcový řadový motor Honda D16Z6, vyráběný v letech 1992-1995, patřil do velké 

konstrukční rodiny kompaktních motorů o objemu 1,2 až 1,7 litru, ve velké většině 

s rozvodem SOHC. Vyráběly se mezi lety 1984 až 2005 a poháněly modely Civic, CRX, 

Stream a Logo.  Tento konkrétní motor se standardně montoval do modelů Civic ESi, Civic Si 

(americký trh) a Targa Del Sol ESi (Si v USA). 

Parametry motoru (čerpáno z [9]): 

 Zdvihový objem: 1590 cm3 

 Vrtání x zdvih: 75 mm x 90 mm 

 Max. výkon: 92 kW / 6500 min
-1

 

 Max. točivý moment: 144 Nm / 5200 min
-1

 

 Rozvod motoru: 16 ventilů, rozvod SOHC 

 Variabilní časování: VTEC (Variable Timing and Lift Electronic Control)  

 Sepnutí ostřejší vačky: 4800 - 5500 min
-1

 dle zatížení 

 Průměr ventilů: sací 30 mm, výfukový 26 mm 

 Časování vačky (sání/výfuk): 244˚ (232˚)/228˚ (základní ze zavřeného stavu-

advertised duration)* 

 Zdvih ventilů (sání/výfuk): 9,75 mm (7,6 mm)/ 9,4 mm* 

 Průměry ventilů (sání/výfuk) 30 mm/ 26 mm 

 Střední pístová rychlost: 22 m/s 

 Kompresní poměr: 9,2 :1 

 Délka ojnice: 137 mm 

 Ojniční poměr (rod ratio): 1,52 

 Objemová účinnost: 87,68 % 

 Omezovač otáček: 7411 min
-1

 

 EOBD systém: EOBD 1 s palubním vyblikáním chyb 

 Příprava směsi: elektronické vícebodové vstřikování PGM-FI 

 Průměr škrticí klapky: 56 mm 

 Výfukový systém: 4-2-1 

 

*Poznámka: první parametr rozvodu sání je uváděn pro výkonový, tzv. VTEC profil sací 

vačky, v závorce je uveden parametr pro základní profil vačky. 

Motor D16Z6 tvoří otevřený hliníkový blok stylu „open deck“ se zalisovanými litinovými 

vložkami, které mají společné 3 vnitřní stěny. Spodní část bloku tvoří jedna společná rovina,  

určená jak pro usazení olejové vany, tak pro montáž spodního ložiskového rámu klikové 

hřídele. Tento rám sestává z masivního odlitku, který spojuje všech 5 můstků uložení kliky 

v bloku a zároveň v něm je centrální kanál pro mazání hlavních klikových čepů. Ložiskový 

rám podstatně zpevňuje uložení klikové hřídele a vytváří mezi úpravci známou tuhost tohoto 

bloku, který je vhodný i na velké zvyšování točivého momentu. 

Pětkrát zalomená kliková hřídel má fáze pootočeny o 180˚ a uvnitř jsou šikmo příčně 

vyvrtány mazací kanály pro mazání ojničních čepů. Kluzná ložiska jsou z výroby tříděna 

podle tolerancí, které se určují z tabulky podle průměru oka ojnice, děr v uchycení kliky a 

podle průměru hlavních a ojničních čepů. Každá díra i čep je z výroby změřen, je poblíž něj 
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vyražena toleranční značka (čísla 1 – 4) a podle těchto čísel se volí přesné kluzné ložisko pro 

vymezení předepsané vůle. Tato vůle má zásadní vliv na životnost uložení. 

Mazání zajišťuje trochoidní čerpadlo s průtokem 45 l/min, umístěné na straně rozvodů a 

centrální řemenice pro pohon příslušenství. Vnitřní rotor čerpadla je nasazen přímo na 

tvarovém prvku konce klikové hřídele. 

Rozvod motoru zajišťuje ozubený řemen, jenž pohání vodní čerpadlo a je napínán kladkou, 

která se nastavuje ručně. 

Hlava motoru má centrálně vedenou společnou vačkovou hřídel s ovládáním sacích i 

výfukových ventilů skrz vahadla. Ventilové vůle se nastavují ručně šroubením a listovými 

měrkami jako u rozvodů OHV.  

Tato hlava jakožto vrcholný model motorové řady D-série obsahuje známý variabilní systém 

časování ventilů VTEC, představený v roce 1989 pro verzi Integra DOHC 118 kW. Zde však 

systém ovládá pouze sací ventily a došlo tak určitému kompromisu mezi maximálním 

výkonem a pružností motoru. U verze SOHC není proměnlivě ovládán i výfuk, protože to 

nedovoluje koncepce a není prostor – koncovka ke svíčce prochází mezi výfukovými vahadly 

a nad osou válce leží vačková hřídel. Každý válec řídí 5 vaček: 2 shodné výfukové, dále 2 sací 

pro nízké otáčky a optimální průběh točivého momentu a mezi těmito vačkami je vačka 

s větším zdvihem a delším časováním pro maximální výkon pro otáčky nad 5000 min
-1

. 

Mechanické propojení probíhá v sacích vahadlech -  je zde soustava tří vahadel, která se po 

povelu od řídící jednotky propojí pomocí vnitřních pístků. Propojení zajišťuje tlak oleje 

z olejového čerpadla. Přísun oleje do hlavy, konkrétně do děrované trubky se sacími vahadly, 

řídí elektromagnetický ventil umístěny na hlavě a řízený řídící jednotkou. Bod propojení 

všech tří vahadel je proměnný, pohybuje se v rozmezí 4800-5500 min
-1

podle zatížení motoru. 

3.1 PRAKTICKÁ ÚPRAVA MOTORU 

Během tvorby diplomové práce souběžně vznikala závěrečná podoba úpravy motoru, která se 

bude v blízké době realizovat. Diplomová práce poslouží k volbě optimálního 

turbodmychadla, proto nyní představím plánované úpravy motoru, které budou provedeny. 

V současné doby probíhá závěrečná fáze nákupu dílů. 

Vhodnost tohoto motoru k přeplňování spočívá v robustním bloku a velkém zdvihu pístu. 

Podle testů mnoha úpravců bylo odzkoušeno, že blok motoru je dimenzován na výkon cca 

295 kW. Slabým místem jsou zde litinové vložky válců, neboť blok typu „Open deck“ zde 

není nijak vyztužen. Tyto vložky následkem velkých spalovacích tlaků ve válci praskají a 

dochází ke ztrátě tlaku do chladicího systému. Tento problém se u závodních aplikací řeší 

použitím zesílených vložek typu Darton, které mají v horní části vyztužení. Kliková hřídel 

bezpečně snáší krátkodobě 600 Nm, avšak je nutné počítat s výrazně menší životností všech 

komponentů, neboť dochází k pružení klikové hřídele a zvýšenému opotřebení kluzných 

ložisek. Důvod tuhosti bloku je i masivní spodní ložiskový rám, který zvyšuje torzní tuhost 

celého bloku. Hlava motoru má přímé kanály a variabilní časování umožňuje na základní sací 

vačku motoru téměř nulové překrytí ventilů, což zamezuje ztrátám tlaku při přeplňování. 

Ostrá vačka VTEC profilu má pak především zvětšený zdvih, ale překrytí naroste pouze o 7˚. 

Slabým místem motoru jsou poměrně tenké ojnice, které snesou namáhání odpovídající 

točivému momentu cca 220 Nm. Proto nejčastější úpravou bloku pro nepříliš náročné 

výkonové aplikace je pouze použití zesílených ojnic s H-profilem dříku (Obr. 3-1 vpravo).  
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Obr. 3-1 Srovnání sériové ojnice motoru D16Z6 (vlevo) a sportovních ojnic s profilem dříku I 
(uprostřed) a H-profilem (vpravo) [19] 

 

Ve svém motoru použiji právě tento typ ojnice s dříkem tvaru H. Vložky bloku motoru byly 

vybroušeny o 0,5 mm v průměru na druhý výbrusový stupeň a byly pořízeny adekvátní lité 

písty s teflonovým povrchem bočního pláště pro redukci tření (Obr. 3-2). Tyto písty, přestože 

nejsou kovaného provedení, vydrží spalovací tlaky odpovídající 380 Nm – větší točivý 

moment vzhledem k sériovým vložkám válce není možné. Právě na tento točivý moment chci 

dimenzovat svůj blok, pro případné pozdější navyšování plnicího tlaku. 

 

Obr. 3-2 Ojnice s H-profilem dříku a písty s teflonovým povrchem, použité na přestavbu 

 

Pro bezpečné usazení vložek ve válci použiji výztuhu bloku, tzv. block guard (Obr. 3-3). 

Používá se u přeplňovaných motorů k zamezení vychylování horní části vložky při expanzním 
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zdvihu pístu, kdy je píst přitlačován k vložce a má tendenci ji vyklánět. Výztuha se s mírným 

přesahem nasune shora do mezery v bloku a drží ve své poloze třením. 

 

Obr. 3-3 Pohled na upravovaný "open-deck" blok D16Z6 a výztuhu bloku 

Kliková hřídel je po přeměření ovality svých čepů v toleranci dané výrobcem a budou pouze 

použity nová kluzná ložiska, včetně axiálního. Hlava válců je použita bez úprav, pouze je 

zrepasována. Místo kotevních šroubů se závitem vytvořeným v hliníkovém bloku motoru 

budou použity vysokopevnostní svorníky napevno zašroubované do bloku a s utažením 

pomocí matek v místě hlavy. Toto řešení prodlužuje životnost závitu v bloku motoru, pokud 

se motor často rozebírá a experimentuje.  

Jako nezbytné bylo shledáno použití dvouřadého hliníkového chladiče chladicí kapaliny a 

taktéž bude nutné použít chladiče oleje z důvodu vysokého tepelného namáhání 

přeplňovaného motoru. Tlakové potrubí chladiče bude napojeno na adaptér pod olejový filtr, 

kde budou zapojeny čidla pro snímání tlaku olejového čerpadla a teploty oleje. V adaptéru 

bude zabudován termostat, který při nezahřátém motoru nepustí cirkulující olej skrz chladič. 

Toto opatření má za cíl snížit dobu prohřátí oleje u studeného motoru a prodloužit životnost 

ložisek turbodmychadla. 

Pro plnění motoru směsí jsou připraveny velkoobjemové vstřikovače o průtoku 560 cm
3
/min. 

Tento průtok odpovídá výpočtu pro daný točivý moment a parametry motoru. Tlak paliva na 

vstřikovací liště bude měněn podle naladění jednotky, proto bude nutné pořídit nastavitelný 

regulátor paliva. 

Řídící jednotka typu EOBD1 je z výroby relativně jednoduše upravitelná na připájení patice a 

vložení čipu, kam lze nahrát nové palivové i předstihové mapy. Množství paliva bude 

dávkováno podle tlaku vzduchu v sacím potrubí (MAP senzor). Sériový senzor bude vyměněn 

za typ, který snáší vyšší přetlak v sání. Počítá se se spoluprácí s elektronickým řízením 

plnicího tlaku. 

Pro přenos točivého momentu byl pořízen spojkový přítlačný talíř s dvojitou talířovou 

pružinou se zvýšeným přítlakem a místo kovokeramické spojkové lamely, která měla být 

původně použita, jsem zvolil dle zkušeností kolegů lamelu s organickým obložením se 

zvýšenou odolností typu „heavy-duty“. Vozidlo bude používáno nejen na závody a tvrdá 
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záběrová charakteristika kovokeramické lamely by znepříjemnila užívání. V případě špatné 

funkce bude organická lamela nahrazena. Převodovku, která bude k tomuto motoru použita, 

jsem upravil změnou stálého převodu z 4,25 na poměr 3,77 a zároveň použil kratší převodové 

stupně 3, 4 a 5, neboť původní převodovka má velký odstup třetí rychlosti od druhé, kdy se 

motor dostává do příliš nízkých otáček, kde nepodává příznivý točivý moment. Tato úprava 

převodovky má za cíl prodloužit 1. převodový stupeň a optimalizovat následující 

odstupňování. Všechny převodová kola jsem použil z jiné převodovky Honda, jsou 

s minimálními úpravami zaměnitelné.  

 

Obr. 3-4 Sestava komponent pro přestavbu motoru Honda D16Z6 na přeplňování 

 

Na závěr projektu očekávám pořízení samosvorného diferenciálu se šnekovými koly 

(typ„helical“).
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4 NÁVRHOVÝ VÝPOČET TURBODMYCHADLA 

Při výpočtu vycházím z [7]. 

4.1 VSTUPNÍ PARAMETRY PRO VÝPOČET 

KONSTRUKČNÍ PARAMETRY MOTORU HONDA D16Z6 

Počet válců:  

Délka ojnice:  

Vrtání válce:  

Zdvih válce:  

Kompresní poměr:  

Stupeň zvýšení tlaku:  

Taktnost čtyřdobého motoru:  

 

PARAMETRY VOLENÉ Z LITERATURY 

Doba hoření směsi:  

Vzdušný součinitel:  

Součinitel proplachu válce:  

Součinitel plnosti cyklu:   

Tvarový součinitel:  

Exponent polytropy komprese:  

Exponent polytropy expanze:  

Hustota vzduchu na vstupu kompresoru:  

Změna teploty směsi v sacím traktu:  

Plynová konstanta vzduchu:  

Plynová konstanta spalin:  

Univerzální plynová konstanta:  

Exponent izoentropy:  

Exponent izoentropy spalin:  
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Atmosférický tlak:  

Teplota prostředí: C 

4.2 VÝPOČET ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ MOTORU 

4.2.1 VÝPOČTY JEDNOTLIVÝCH OBJEMOVÝCH PARAMETRŮ VÁLCE 

ZDVIHOVÝ OBJEM JEDNOHO VÁLCE 

 
(3)  

CELKOVÝ OBJEM VÁLCE VČETNĚ KOMPRESNÍHO OBJEMU 

 
(4)  

KOMPRESNÍ OBJEM JEDNOHO VÁLCE 

 
(5)  

ZDVIHOVÝ OBJEM CELÉHO MOTORU 

 (6)  

 

CELKOVÝ OBJEM CELÉHO MOTORU 

 (7)  

 

4.2.2 VÝPOČTY PARAMETRŮ KLIKOVÉHO MECHANISMU 

RAMENO KLIKOVÉ HŘÍDELE 

 
(8)  

KLIKOVÝ POMĚR  

 
(9)  

 

4.3 VOLBA POŽADOVANÉ CHARAKTERISTIKY MOTORU 

Přeplňovaný motor lze s použitím vhodné regulační techniky snadno ladit pro dané použití, 

proto volím momentovou křivku motoru jako relativně plochou, s plným tlakem 

turbodmychadla okolo 3000 min-1 a maximálním točivým momentem neuvadajícím až do 
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6500 min-1. Vzhledem k omezovači otáček nastavenému na 7400 min-1 se očekává stoupající 

křivka výkonu až do této hodnoty. Kvůli použití sériového rozvodu bez úprav se nepočítá 

s posunutím omezovače otáček do vyšších hodnot. 

Při volbě křivky momentu vycházím ze zkušeností kolegů a existujících podobných úprav 

stejného motoru. Maximální točivý moment vzhledem k zástavbě motoru do vozidla 

s poháněnou přední nápravou volím 250 Nm, což i přes dodatečnou montáž samosvorného 

diferenciálu je u vozidla o váze 985 kg dostatečná porce momentu pro sériové pneumatiky. 

Z důvodu časté ztráty adheze na první dva rychlostní stupně u vyšších momentů jsem proto 

uznal za vhodné zůstat u této hodnoty momentu a snažit se o maximální pružnost motoru.  

U motorů Honda vybavených proměnným časováním VTEC je typické široké otáčkové 

pásmo končící za otáčkami 7000 min
-1

. Je prakticky odzkoušeno, že je problém vybrat 

dostupné turbodmychadlo, které by dokázalo úspěšně plnit motor hned od nízkých otáček 

okolo 2000 min
-1  

a mělo dostatečný plnicí tlak až do vysokých maximálních otáček. Rozhodl 

jsem se tedy použít už ve výpočtovém návrhu turbodmychadlo, které bude dobře plnit ve 

vyšších otáčkách za cenu pozdějšího nástupu ve spodním spektru otáček okolo 3000 min
-1

. 

4.3.1 NÁVRH PRŮBĚHU TOČIVÉHO MOMENTU 
 

graf. 4-1 Průběh požadovaného točivého momentu 

 

4.3.2 TEORETICKÝ EFEKTIVNÍ VÝKON 

ÚHLOVÁ RYCHLOST KLIKOVÉ HŘÍDELE 

in (10)  

TEORETICKÝ EFEKTIVNÍ VÝKON 

Výkon motoru je součin úhlové rychlosti a točivého momentu motoru v daných otáčkách 

 (11)  
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graf. 4-2 Průběh teoretického efektivního výkonu 

 

4.3.3 STANOVENÍ TEORETICKÉHO EFEKTIVNÍHO TLAKU 

 (12)  

 

 

graf. 4-3 Průběh teoretického efektivního tlaku 

 

4.3.4 ZTRÁTOVÝ TŘECÍ TLAK MOTORU 
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Pro stanovení mechanické účinnosti potřebuji znát velikost třecích ztrát, které motor napříč 

otáčkovým spektrem vyvozuje. Měření těchto ztrát bylo v dostupných podmínkách nereálné, 

proto jsem zvolil data ze simulačního programu Lotus Engine Simulation, který obsahuje 

mimo jiné i nástavbový modul pro stanovení třecích ztrát motoru. Bylo nutno zadat fyzické 

parametry jako vrtání a zdvih válce, kompresní poměr, počet válců, typ rozvodu, zdvih 

ventilů, pracovní otáčky, teplotu motoru a průměry a počet uložení klikové hřídele a vačkové 

hřídele. 

 

graf. 4-4 Průběh třecího ztrátového tlaku (data z programu Lotus Engine) 

4.3.5 STANOVENÍ MECHANICKÉ ÚČINNOSTI MOTORU 

Jedná se o podíl teoretického efektivního tlaku sníženého o třecí ztrátový tlak vůči původnímu 

teoretickému efektivnímu tlaku. 

 
(13)  
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graf. 4-5 Průběh mechanické účinnosti motoru 

4.3.6 VÝPOČET STŘEDNÍHO INDIKOVANÉHO VÝPOČTOVÉHO TLAKU 

Střední indikovaný výpočtový tlak v sobě bere v potaz třecí ztráty motoru a koeficient plnosti 

cyklu, proto jeho výsledná hodnota pro každé otáčky vychází menší než indikovaný 

výpočtový tlak. 

 
(14)  

 

 

graf. 4-6 Průběh středního výpočtového indikovaného tlaku 
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4.3.7 VÝPOČET PŘEDBĚŽNÉHO TLAKU NA ZAČÁTKU KOMPRESE 

Výpočtový tlak získáme odečtením práce polytropické komprese od práce při polytropické 

expanzi. Pak můžeme tyto hodnoty vyjádřit jako funkci tlaku při začínající kompresi a odtud 

získáme maximální plnicí tlak na konci sacího zdvihu. 

 
(15)  

 

 

graf. 4-7 Předběžný tlak na začátku komprese 

 

4.3.8 TLAKOVÉ ZTRÁTY ŠKRCENÍM SACÍCH VENTILŮ V SACÍCH KANÁLECH 

V předběžném výpočtu nejsou tyto ztráty zahrnuty, průběh měření na profukovací stolici a 

data ztrát jsou zahrnuty až v simulaci v programu Lotus Engine pomocí parametru L/D. 

Postup měření je popsán v následující kapitole při popisu simulace základního atmosférického 

modelu. 

4.3.9 TLAKOVÉ ZTRÁTY V CHLADIČI STLAČENÉHO VZDUCHU 

Chladič stlačeného vzduchu působí při průtoku stlačeného vzduchu jako jistý odpor, který se 

zvyšuje s objemovým průtokem, a zmenšuje výsledný plnicí tlak putující do sacího potrubí 

motoru. 

Pro použití na reálném vozidle v době vzniku této práce nebyl zatím přesně určen typ chladiče 

(předpokládá se použití celohliníkového chladiče s vývody do stran), který bude pro stavbu 

upraveného motoru použit, proto jsem použil data z rozměrově velmi podobného chladiče 

značky Längerer & Reich LLK, montovaného do koncernových vozů Audi 1.8/5VT MPi.  
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graf. 4-8 Tlakové ztráty chladiče stlačeného vzduchu 

4.3.10 VÝPOČET POTŘEBNÉHO TLAKU MEZI KOMPRESOREM A SÁNÍM MOTORU 

 (16)  

 

 

graf. 4-9 Průběh potřebného tlaku mezi kompresorem a sáním motoru 
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posílit především zesílené ojnice a použít tlaku odolné písty. Sekundárním efektem je pak 

náchylnost na detonační hoření. 

Regulovaný plnicí tlak je shodný s potřebným plnicím tlakem: 

 (17)  

 

4.4.2 STANOVENÍ SKUTEČNÉHO PLNICÍHO TLAKU 

Skutečný plnicí tlak je potřebný tlak za kompresorem zmenšený o tlakové ztráty v chladiči 

stlačeného vzduchu. 

 (18)  

 

  

graf. 4-10 Potřebný tlak za kompresorem (modrý graf) a skutečný plnicí tlak (červený graf) 

 

4.4.3 TLAK VZDUCHU NA KONCI SÁNÍ 

Ve výpočtu nejsou uvažovány žádné ztráty v sacím potrubí, proto uvažuji na konci sání stejný 

tlak rovnající se plnicímu tlaku od kompresoru. 
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hodnot volím filtrační vložku Mann Hummel L1F, z důvodu jejích dostatečných rozměrů a 

protože data tlakových ztrát jsou dostupná. Očekávám, že v případě použití podobné ploché 

vložky budou data velmi podobná a odchylky pro náš výpočet zanedbatelné.  

 (19)  

 

  

graf. 4-11 Tlak vzduchu na vstupu do kompresoru 

4.4.5 STLAČENÍ VZDUCHU V KOMPRESORU 
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graf. 4-12 Průběh stlačení vzduchu v kompresoru 

4.5 VOLBA PARAMETRŮ KOMPRESORU 

Pro tento výpočet a dané stlačení vzduchu volím kompresor turbodmychadla Garrett 

GT2860R 62 trim, 0,60 A/R. Volba na něj padla z důvodu širokého pole průtoku a vhodného 

výkonového rozsahu, který tento kompresor pro můj výkonový předpoklad splňuje. 

4.5.1 ISOENTROPICKÁ ÚČINNOST KOMPRESORU 

Isoentropická účinnost je charakteristika každého kompresoru. Je zjištěna pokusy z výroby při 

vývoji turbodmychadla a výrobce ji uvádí v kompresorových mapách, kterými se kompresor 

přesně specifikuje z hlediska průtoku, stlačení, účinnosti a otáček hřídele turbodmychadla. Ve 

výpočtu jsou tyto hodnoty zvoleny předběžně a po provedení výpočtu budou tyto účinnosti 

podruhé do výpočtu dosazeny. 

 

graf. 4-13 Průběh isoentropické účinnosti kompresoru Garrett GT2860R 62 trim 

 

4.6 VÝPOČET PARAMETRŮ PLNICÍHO VZDUCHU 

4.6.1 STANOVENÍ TEPLOTY NASÁTÉHO VZDUCHU PŘED KOMPRESOREM 

Nasátý vzduch je při průchodu sacím potrubím ohříván, v mém případě počítám s hodnotou 

ohřátí ΔT = 10 K. 

  (21)  

4.6.2 POŽADOVANÁ TEPLOTA VZDUCHU ZA CHLADIČEM 

ZVOLENÉ TEPLOTY 

 

 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
0.55

0.575

0.6

0.625

0.65

0.675

0.7

0.725

0.75

0.775

0.8

is.K

n min



BRNO 2012 

 

 

 

       47 
 

NÁVRHOVÝ VÝPOČET TURBODMYCHADLA 

 

 
(22)  

4.6.3 TEPLOTA VZDUCHU MEZI KOMPRESOREM A CHLADIČEM STLAČENÉHO VZDUCHU 

Ve výpočtu pracuji se vzorci pro adiabatický a polytropický děj. 

EXPONENT POLYTROPY 

 
(23)  

 

TEPLOTA ZA KOMPRESOREM 

 
(24)  

 

 

graf. 4-14 Průběh teploty za kompresorem (červený graf) a teploty za chladičem (černý graf) 

4.6.4 ZMĚNA TEPLOTY (OCHLAZENÍ) STLAČENÉHO VZDUCHU V CHLADIČI 

Zde je vyjádřeno ochlazení vzduchu stlačeného kompresorem v chladiči pomocí náporového 

chlazení. 

 (25)  
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graf. 4-15 Průběh velikosti ochlazení stlačeného vzduchu 

 

4.6.5 HUSTOTA PLNICÍHO VZDUCHU 

 (26)  

 

 

graf. 4-16 Průběh hustoty plnicího vzduchu 

4.7 STANOVENÍ FYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ PRACOVNÍ LÁTKY (PALIVA) 

Přestože se jedná o sportovní úpravu, bylo upuštěno od použití vysokooktanového 

bioethanolu E85 z důvodu stále nedostatečné zásobovací sítě v okolí mého bydliště a při 

vyšších cenách paliv s 98 a 100 oktany jsem se rozhodl použít běžně dostupné palivo typu 

Natural 95, obchodním označením BA-95N. Výkonově stejně upravené motory bez problému 

pracují i na palivo s oktanovým číslem 91, běžně dostupným např. v USA, proto je palivo 

BA-95N shledáno jako dostatečné k použití. 
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MOLÁRNÍ SLOŽENÍ PALIVA DLE DAT FIRMY BENZINA A.S. 

  

  

 

 

4.7.1 TEORETICKÉ MOLÁRNÍ MNOŽSTVÍ VZDUCHU, PŘIPADAJÍCÍ NA 1 KG PALIVA 

  (27)  

MOLEKULOVÁ HMOTNOST UHLOVODÍKOVÝCH PALIV 

 (28)  

 

4.7.2 SOUČINITEL PŘEBYTKU VZDUCHU 

Motory osazené turbodmychadlem, především ty upravené na velké točivé momenty a 

výkony, se často ladí na hodnotu lambda nižší než 1, tj. směs je bohatší než je ideální 

stechiometrický poměr. Je to z toho důvodu, že motor podává při lehce bohaté směsi nejvyšší 

výkonové parametry a zároveň přebytek paliva ve směsi vnitřně dochlazuje spalovací prostory 

motoru. 

HODNOTY VOLENÉ PRO VÝPOČET MNOŽSTVÍ PALIVA 

 

 

 (29)  

 

SKUTEČNÉ MOLÁRNÍ MNOŽSTVÍ VZDUCHU ODPOVÍDAJÍCÍ 1 KG PALIVA (BOHATOST SMĚSI) 

 
(30)  
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graf. 4-17 Průběh molárního množství vzduchu na 1 kg paliva 

4.8 STANOVENÍ TEPLOTY SMĚSI NA KONCI SACÍHO ZDVIHU 

MĚRNÁ TEPELNÁ KAPACITA VZDUCHU 

  (31)  

MĚRNÁ TEPELNÁ KAPACITA SPALIN 

  (32)  

SOUČINITEL ZNEČIŠTĚNÍ SPALOVACÍHO PROSTORU OD REZIDUÁLNÍCH PLYNŮ 

 

4.8.1 STANOVENÍ TEPLOTY ZBYTKOVÝCH VÝFUKOVÝCH PLYNŮ VE SPALOVACÍM PROSTORU 

Skutečné hodnoty pro tento motor by vyžadovaly experimentální měření, které jsem neměl 

možnost provést, proto volím následující hodnoty: 

 

 

 (33)  
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graf. 4-18 Průběh teploty zbytkových výfukových plynů ve válci 

 

4.8.2 PŘEDPOKLÁDANÉ TLAKY REZIDUÁLNÍCH (ZBYTKOVÝCH) PLYNŮ 

Hodnoty pro zbytkové plyny jsou voleny dle průběhu u podobného typu motoru. 

 

 

 (34)  

 

4.8.3 OHŘÁTÍ SMĚSI O STĚNY VÁLCE 

Prostup množství tepla za časový úsek danou plochou vyžaduje měření, které v mém případě 

nebylo možné, proto opět volím lineární průběh a následující dvě hodnoty pro dané otáčky: 

 

 

 (35)  
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graf. 4-19 Průběh prostupu tepla válcovou vložkou napříč otáčkami 

 

4.8.4 KOEFICIENT ZBYTKOVÝCH PLYNŮ  

 (36)  

 

kde 

Mr – molární množství zbytkových plynů 

M1 – molární množství přivedené čerstvé směsi 

 

 (37)  
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graf. 4-20 Křivka koeficientu zbytkových plynů 

4.8.5 TEPLOTA SMĚSI NA KONCI SACÍHO CYKLU BEZ ODVODU TEPLA NUTNÉHO K ODPAŘENÍ 

PALIVA 

 
(38)  

 

 

graf. 4-21 Průběh teploty směsi v závislosti na otáčkách 

4.8.6 PLNICÍ ÚČINNOST PŘEPLŇOVANÉHO MOTORU 

Hodnota plnicí účinnosti je parametr vyjadřující podíl skutečně nasátého objemu vzduchu 

vůči teoreticky možnému nasátému množství. Koeficient je srovnáván vůči ideálnímu 

přeplňovanému motoru, proto hodnota klesá pod hodnotu 100%.  
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 (39)  

 

 

graf. 4-22 Průběh plnicí účinnosti přeplňovaného motoru 

4.8.7 TEORETICKÁ MĚRNÁ EFEKTIVNÍ SPOTŘEBA PALIVA 

 (40)  

 

 

graf. 4-23 Průběh spotřeby paliva 

4.8.8 SPOTŘEBA PALIVA NA JEDEN TERMODYNAMICKÝ CYKLUS 
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 (41)  

 

 

graf. 4-24 Spotřeba paliva nutného na jeden termodynamický cyklus 

4.8.9 SPECIFICKÁ EFEKTIVNÍ SPOTŘEBA VZDUCHU 

 (42)  

4.8.10 SPALOVACÍ HMOTNOSTNÍ TOK VZDUCHU 

 (43)  
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graf. 4-25 Spalovací hmotnostní tok vzduchu motorem 

 

4.9 VOLBA KOMPRESORU TURBODMYCHADLA 

4.9.1 REDUKOVANÝ HMOTNOSTNÍ TOK KOMPRESOREM 

Tento parametr udává hmotnostní tok kompresorem vztažený k referenční hodnotě teploty 

25˚C, tedy v přepočtu na teplo 298 K. 

 (44)  

 

 

graf. 4-26 Průběh redukovaného hmotnostního toku vzduchu kompresorem 

4.9.2 VÝSLEDNÝ GRAF PRO VOLBU KOMPRESORU TURBODMYCHADLA 
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Graf vyjadřuje závislost poměrného stlačení ΠK na redukovaném hmotnostním toku mkred. 

Tato křivka se zanese do kompresorové mapy daného turbodmychadla a podle průniku 

v polích účinnosti kompresorové mapy se posuzuje vhodnost kompresoru pro danou aplikaci. 

 

graf. 4-27 Výsledná křivka k zanesení do kompresorové mapy 

4.9.3 VOLBA TURBODMYCHADLA DLE VÝSLEDNÉ CHARAKTERISTIKY 

Výsledný průtočně-tlakový poměr (graf. 4-27) nyní zanesu do kompresorových map tří 

různých turbodmychadel, které jsou navrženy rozsahem objemového průtoku na podobný 

výkon, jaký má mít můj upravený motor. Volím z nabídky turbodmychadel Garrett od firmy 

Honeywell, neboť tato značka nabízí na svém webu dostatek informací a pokrývá svou 

nabídkou turbodmychadla pro přeplňování od motocyklových jednoválců až po speciální kusy 

pro pohon dragsterů o výkonu řádově v tisíci kilowatt.  

Pro výkon motoru 175 kW a redukovaný hmotnostní tok do 33 lb/min volím do užšího výběru 

turbodmychadla: 

 GT2560R 

 GT2860R 62 trim 

 GT2860RS 

V grafu jsou vyznačeny samostatné body, odpovídající otáčkám s krokem 500 min
-1

, 

začínající na otáčkách 500 min
-1

 a končící v otáčkách 7500 min
-1

. 
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graf. 4-28 Kompresorová mapa GT2560R se zanesenými hodnotami výpočtu 

 

 

graf. 4-29 Kompresorová mapa GT2860R se zanesenými hodnotami výpočtu 
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graf. 4-30 Kompresorová mapa GT2860RS s vynesenými body výpočtu 

 

ZÁKLADNÍ DATA DANÝCH TURBODMYCHADEL 

GT2560R 

 Turbína 62 trim, 0,64 A/R 

 Průměr turbínového rotoru 53 mm 

 Kompresor 60 trim, 0,60 A/R 

 Průměry rotoru kompresoru: 60,1 mm vnější, 46,5 mm vnitřní 

 Chlazení vodou a olejem 

 Uložení hřídele na dvou kuličkových ložiscích 

 Turbínový rotor ze slitiny Inconel 

 Integrovaný obtokový ventil (wastegate) 

 Určeno pro motory o výkonu 147 – 242 kW 

GT2860R KOMPRESOR 62 TRIM 

 Turbína 76 trim, 0,64 A/R 

 Průměr turbínového rotoru 53,9 mm 

 Kompresor 62 trim, 0,60 A/R 

 Průměry rotoru kompresoru: 60,1mm vnější, 47,2 mm vnitřní 

 Chlazení vodou a olejem 

 Uložení rotoru na kuličkových ložiscích 

 Turbínový rotor ze slitiny Inconel 

 Integrovaný obtokový ventil 

 Určeno pro motory o výkonu 184 kW – 265 kW 
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GT2860RS 

 Turbína 76 trim, 0,64 A/R 

 Průměr rotoru turbíny 53,9 mm 

 Kompresor 62 trim, 0,60 A/R 

 Průměry rotoru kompresoru: 60,1 mm vnější, 47,2 mm vnitřní 

 Chlazení vodou a olejem 

 Uložení rotoru na dvou kuličkových ložiscích 

 Turbína ze slitiny Inconel 

 Integrovaný obtokový ventil 

 Derivát turbodmychadla GT2860R pro sportovní aplikace a zvýšený objemový průtok 

 Určeno pro motory o výkonu 184 - 265 kW 

VÝBĚR VARIANTY 

Při pohledu na varianty kompresorových map se nedá s přehledem vybrat ideální mapa, při 

které bude motor plnit můj počáteční předpoklad, a to plný tlak turbodmychadla už od 2500 

min
-1

 neuvadající až do omezovače v otáčkách 7500 min
-1

. Tento jev je častým problémem při 

přeplňování vysokootáčkových motorů a řeší se použitím dvou různě velkých 

turbodmychadel (viz poslední generace Mazdy RX-7). 

U nejmenšího z turbodmychadel, GT2560R (graf. 4-28), se pohybuje křivka grafu už od 2000 

otáček v kompresorové mapě a lze vyčíst, že v otáčkách 2500 min
-1

 je již bod dostatečně 

daleko od meze pumpování (začátek mapy zleva) a nemuselo by tedy docházet k převracení 

směru toku vzduchu v sacím potrubí. Tento model tedy bude mít brzký nástup v nízkých 

otáčkách, ale nevýhodou je přetáčení rotoru dmychadla v otáčkách motoru nad 6500 min
-1

, tj. 

v otáčkách, kdy sériový motor podává nejlepší výkonové výsledky. Při dlouhodobém 

přetáčení turbodmychadla hrozí poškození, proto tuto variantu zavrhuji. 

Druhé turbodmychadlo, GT2860R (graf. 4-29), často používané u úprav do 220kW, se 

pohybuje do otáček 2500 min
-1

 za mezí pumpování, avšak od 3000 min
-1

  se pracovní body 

pohybují v dostatečné vzdálenosti od meze pumpování, stoupá účinnost a oblast nejvyšší 

účinnosti, 76%, protínají pracovní body pro 5500 a 6000 otáček, tj. otáčky, kdy podává 

sériový motor největší točivý moment a očekávám zde nejvyšší točivý moment i u 

přeplňované verze. Toto turbodmychadlo by mohlo být jednou z vhodných variant k použití. 

Poslední variantou je derivát typu GT2860R 62 trim, model GT2860RS s rozšířenými 

mapami průtoku. Průběh pracovních bodů je zde velmi podobný jako u předchozí varianty. 

Pracovní bod pro 7000 otáček leží těsně před hranicí maximálních otáček turbodmychadla, 

avšak s dalším růstem otáček klesá do nižších hodnot, proto můžu toto použití považovat za 

bezpečné. Stejně jako GT2860R, účinnost turbodmychadla nad 4000 min
-1

  neklesá pod 70%. 

Protože jsem měl k dispozici data k tomuto typu, nutná pro přesné definování výpočtového 

modelu, zvolil jsem pro simulaci turbodmychadlo GT2860RS 
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5 VÝPOČTOVÝ MODEL MOTORU 

Pro tvorbu výpočtového modelu jsem použil program pro simulaci chování spalovacích 

motorů od britské firmy Lotus Engineering Software, program Lotus Engine Simulation v5.06 

(dále uváděno pod zkratkou LES). Důvod volby tohoto programu spočívá v předdefinovaném 

nastavení všech potřebných parametrů nutných ke startu simulace, takže pokud některou 

hodnotu neznáme, můžeme použít již nastavenou univerzální hodnotu, která vychází ze 

zkušeností konstruktérů a je podložena množstvím pokusů. Program je vybaven rozsáhlými 

databázemi a nástavbami (hoření, třecí moduly, průtoky trubkami a kanály, simulace 

zrychlení vozidla atd). Dalším faktorem je i to, že tento program se vyučuje na FSI VUT 

Brno, má jednoduchou strukturu, verze pro jednoválcový motor je dostupná zdarma a firma 

nabízí volně ke stáhnutí výborně zpracovaný návod k použití. 

Mezi další známé simulační programy patří GT Power od společnosti Gamma Technologies 

nebo Wave od firmy Riccardo. Tyto programy většinou nemají v sobě zabudovány knihovny 

hodnot, proto jejich použití pro běžného uživatele je složitější. 

5.1 ZÁKLADNÍ STRUKTURA A POPIS PROGRAMU LOTUS ENGINE SIMULATION 

Tento program byl vytvořen programátory a zkušenými inženýry kultovního anglického 

výrobce sportovních automobilů Lotus. Jeho struktura se charakterizuje jako 0D a 1D 

(jednorozměrný) simulační program, kdy 0D prostor slouží pro skládání jednotlivých 

komponent motoru k sobě a 1D dimenze slouží k modelování dynamického proudění 

v potrubí pomocí konečných objemů, kdy potrubí je rozděleno podle délky na určitý počet 

částí.  

Program počítá a simuluje dynamické chování plynů v motoru při výměně směsí, analyzuje 

prostup tepla a průběh hoření a po nalezení výsledků umožňuje analýzu dějů, které 

v simulovaném motoru nastaly. 

Program Lotus obsahuje následující nadstavbové funkce (Simulation Tools): 
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Obr. 5-1 Základní výběrové okno programu Lotus - volba výpočtových modulů [8] 

FRICTION ESTIMATOR TOOL 

Aplikace slouží k určení středního ztrátového tlaku motoru, což je veličina vyjadřující 

velikost třecích ztrát v uložení hřídelí, posuvného pohybu pístu a setrvačných ztrát. Pro 

výpočet se používají osvědčené inženýrské modely tření (H.B. Moss, Chen and Flyn, Honda, 

Modified Honda). Zde se zadávají kromě základních rozměrů motoru i počet uložení klikové 

hřídele, typ a teplota použitého mazacího oleje atd. Tento modul jsem použil na výpočet 

ztrátového tlaku u motoru Honda D16Z6 pro výpočty v kapitole 5. 

ENGINE CONCEPT TOOL 

Pomáhá uživateli pomocí nejmenšího možného počtu zadaných dat vytvořit funkční model 

spalovacího motoru. Modul obsahuje rovnice, které pomáhají uživateli navolit parametry jako 

délky a průměry sání a výfuku, průměry ventilů, časování vaček a tím se předchází volbě 

nereálných parametrů motoru, které by v praxi nemohly fungovat. 

COMBUSTION ANALYSIS TOOL 

Tento modul analyzuje průběh spalování v motoru z naměřeného indikátorového diagramu a 

můžeme použít různé modely hoření. Tento modul se používá pro získání dat tepla 

uvolněného spalováním ve válci.  

LOTUS CONCEPT VALVETRAIN 

Jedná se o nástavbu pro návrh a optimalizaci rozvodového mechanismu – návrh vaček, 

zrychlení ventilů při činnosti atd. 

PORT FLOW ANALYSIS TOOL 
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Modul analyzuje průtok pohybujícího se proudu vzduchu v sedlech ventilů a sacím potrubí. 

Definuje závislost průtočného koeficientu na poměru L/D (poměr aktuálního zdvihu ventilu 

k jeho průřezové ploše). 

5.1.1 STRUKTURA A PRINCIP VÝPOČTŮ PROGRAMU LOTUS 

 Preprocesor 

 Řešič 

 Postprocesor 

 Optimizer & Parametrizer 

PREPROCESOR 

Intuitivní grafické prostředí umožňuje sestavit virtuální model motoru pomocí grafických 

symbolů (Obr. 5-6). Celky se skládají za sebe a výhodou je, že program nabízí možné 

alternativy k propojení a neumožňuje propojit celky, které k sobě nepatří, např. sací ventil a 

výfukový kanál. Každý označený symbol má viditelnou tabulku dat, umístěnou v pravé části 

obrazovky, kde se zadávají hodnoty. Pokud neznáme hodnoty, lze nechat hodnoty 

přednastavené a dokončit tak simulaci i toho, aniž bychom museli znát veškerá data 

simulovaného motoru.  

ŘEŠIČ 

Řešič umožňuje pomocí naprogramovaných vzorců a algoritmů realizovat samotný výpočet 

dějů uvnitř motoru, především proudění v potrubí, které zabírají nejvíce výpočtového času. 

Systém řešení pracuje na principu iterací a na začátku musíme definovat počáteční podmínky. 

Program provede samotný výpočet a výsledek dosadí do dalšího iteračního kroku. Tento 

cyklus se opakuje, dokud nedojde ke konvergenci, tj. ustálení parametrů. Pokud je podmínka 

splněna, program pokračuje ve výpočtu dalšího zátěžného stavu. Před zahájením výpočtu se 

definuje, kolik cyklů má řešič pro daný zátěžný stav provést a nastavuje se počet po sobě 

konvergujících cyklů pro ukončení výpočtu. 

POSTPROCESOR 

Tato část programu umožňuje zobrazit a analyzovat výsledky ve dvou formách, graf a model. 

Prohlížení ve formě grafu (číselných hodnot) umožňuje vybrat spoustu veličin (výkon, max. 

tlaky ve válci, objemovou účinnost plnění, míru konvergence výpočtů atd.) a například 

srovnat mezi sebou více měření a jednoznačně učit, v které části grafu který motor lépe 

funguje. 

 Ve formě prohlížení modelu motoru slouží k prohlížení dějů „uvnitř“ motoru virtuální lupa, 

pomocí které lze sledovat nejčastěji pulzace uvnitř potrubí a navrhnout tak optimální délku a 

průměr daného potrubí. Tyto pulzace lze animovat a za virtuálního běhu motoru sledovat děje 

tak, jak za sebou následují. 
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graf. 5-1 Ukázka výsledků zobrazených v postprocesoru ve formě grafu 

OPTIMIZER & PARAMETRIZER 

Tyto funkce tvůrci Lotusu navrhli pro návrh optimálního řešení jednotlivých částí motoru. 

Nejprve uživatel zadá, jaké parametry chce dosáhnout, zvolí minimum, maximum a přírůstek 

veličiny. Program pak začne krok po kroku propočítávat jednotlivé varianty a kombinace a 

výsledky jsou poté obodovány podle toho, jak moc se blíží očekávané hodnotě. Např. chceme 

u přeplňovaného motoru dosáhnout 300 Nm při 6500 otáčkách a potřebujeme zjistit, jak 

dlouhé mají být výfukové větve od motoru k turbodmychadlu. Anebo jednoduše chceme 

získat co nejvyšší výkon při daných podmínkách. Výsledky jsou pak zobrazeny jako křivky 

(graf) anebo jako konturové grafy (barevné pole). 

Parametrizer pracuje na podobném principu jako optimizer, pouze s tím rozdílem, že obsahuje 

nástroj pro stanovení optimálního výsledku, aniž by propočítával všechny kroky. 

Obě formy návrhu jsou značně náročné na výpočtový čas. 

5.2 SESTAVENÍ ZÁKLADNÍHO ATMOSFÉRICKÉHO MODELU MOTORU 

Pro získání všech dat mi pomohla skutečnost, že rozebraný motor Honda D16Z6 vlastním a 

mohl jsem tak pohodlně odměřit všechny fyzické rozměry, které bych jinak těžko vyčetl i 

z jinak obsáhlého manuálu o 1340 stranách, které Honda Motor Co. ke svým modelům 

vydává a ze kterého jsem čerpal. Hodnoty pro simulaci hoření, prostup tepla vložkou a jiné 
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obtížně měřitelné veličiny jsem nechal přednastaveny v programu Lotus, neboť se jedná o 

univerzální výpočty, kterými se řídí většina výrobců motorů. 

V celém výpočtovém modelu jak atmosférického motoru, tak přeplňovaného bez regulace i 

s regulací jsem se snažil o přesnou simulaci konfigurace motoru, tak jak ji budu po dokončení 

diplomové práce reálně sestavovat. Proto používám jak u atmosférické verze, tak obou 

přeplňovaných modelů původní sací paroží, shodnou vačkovou hřídel, nezměněný kompresní 

poměr motoru. Pouze škrticí klapka bude pro přeplňování změněna z 56 mm na průměr 60 

mm. 

5.2.1 SESTAVENÍ BLOKU MOTORU 

Blok motoru byl vytvořen pomocí zadání jednoho válce, který byl následně třikrát 

překopírován. V tabulce v pravé části obrazovky jsem zadal vrtání a zdvih (75 mm x 90 m), 

délku ojnice (137 mm), přesazení pístního čepu (0 mm) a kompresní poměr (9,2). Dále je 

nutné definovat model hoření ve válci, což je závislost množství shořeného paliva na úhlu 

natočení klikové hřídele. Tuto část jsem nechal předdefinovaný Viebeho model (single Viebe) 

s parametry A=10 a M=2. V další záložce je nutné nastavit hodnoty prostupu tepla, kde jsem 

zadal Woschniho model i s přednastavenými hodnotami. Další krok obsahuje zadání poměru 

plochy spalovacího prostoru k poměru vrtání válce, kde jsem zadal koeficient 1,15 

(střechovitý spalovací prostor) a u koeficientu píst/vrtání volím poměr 1,1 z důvodu vybrání 

v pístu pro ventily. Vzdálenost pístu od hlavy válce v horní úvrati volím 2,3 mm. U další 

záložky, tepelného zatížení jednotlivých komponent volím hlavu a píst z hliníkové slitiny a 

vložku válce z šedé litiny. Ostatní parametry nechávám předvolené. 

Jakmile modelujeme motor o větším počtu válců, nesmíme zapomenout na fázové pootočení 

ramen klikové hřídele, čímž se definuje pořadí zapalování. Bez tohoto parametru nebude 

víceválec správně fungovat. Fáze se počítá ve stupních za horní úvratí. Můj motor má ramena 

klikové hřídele přesazena o 180˚, proto používá standardní pořadí zapalování pro řadový 

motor, tj. 1-3-4-2, takže první válec má fázi 0˚, druhý válec 540˚, třetí válec 180˚ a čtvrtý 

válec je ve fázi 360˚. 

 

graf. 5-2 Fázové posunutí válců, pořadí zapalování a průběh otevření ventilů 
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5.2.2 ZADÁNÍ VENTILŮ 

K ikoně válce nyní připojíme ikony sacího a výfukového ventilu. Můj motor používá 4 

ventily na válec, proto je možné v programu Lotus buď ventily zakreslit vždy po dvou 

jednotlivě, anebo zadat jeden sací a jeden výfukový a po připojení ikony „sací/výfukový 

kanál“ je možné zadat vpravo v okně definicí „počet ventilů = 2“. Já zvolil první variantu a 

každý ventil jsem poctivě zobrazil. U sacího ventilu je nutné brát v potaz variabilní časování 

VTEC, které popisuji dále. Zadal jsem tedy v tomto okně základní sací profil vačky, fungující 

od volnoběhu až do 4800-5500 otáček (dle vyhodnocení dat z ŘJ).  

Zde jsou parametry sací a výfukové vačky (graf. 5-3): 

 sací otevírá: 3˚ před horní úvratí 

 sací zavírá: 48˚ za dolní úvratí 

 zdvih sacích ventilů 7,6 mm (základní zdvih bez VTEC ostřejší sací vačky) 

 výfukový otevírá 45˚ před dolní úvratí 

 výfukový zavírá 3˚ za horní úvratí 

 zdvih výfukových ventilů 9,4 mm 

 

graf. 5-3 Časovací diagram vačkové hřídele 

Po zadání časovacích úhlů vaček se automaticky generuje úhel maximálního otevření ventilu 

(MOP point), který souhlasí s parametry výrobce.  

 

5.2.3 ZADÁNÍ VARIABILNÍHO ČASOVÁNÍ SACÍCH VENTILŮ 

Motor D16Z6 je vybaven proměnným časováním sacích ventilů, kdy se v předepsaných 

otáčkách propojí obě vahadla ovládající sací ventily a začnou kopírovat společně jednu vačku, 

s širším časovacím úhlem a větším zdvihem.  

Chování ostřejší sací vačky nasimuluji pomocí dvou ovládacích členů: jeden skokově změní 

zdvih ventilu ze 7,6 mm na 9,7 mm a druhý člen posune otevření sacího ventilu více před 

horní úvrať a tím zvýší překrytí ventilů: ze 3˚ před horní úvratí na 17˚ před horní úvratí. 

Výsledný základní časovací úhel je pak 244˚, jak udává výrobce. Toto řešení je přínosné pro 
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dobré plnění válce směsí ve vyšších otáčkách. Oba členy ovládá snímač otáček klikové 

hřídele, umístěný na prvním válci. 

Společné ovládání jsem vytvořil pomocí zařazení všech sacích ventilů do společné skupiny. 

Dal jsem vytvořit novou skupinu „VTEC_4800ot“, pak jsem všech 8 ventilů označil pomocí 

rámečku a zadal vložení do této skupiny. Bylo nutné označit první válec a pomocí pravého 

tlačítka myši zapnout viditelnost konektoru pro snímač. K prvnímu válci jsem pak pomocí 

virtuálních elektrických vodičů připojil snímač, kde je nutné v knihovně snímaného parametru 

navolit otáčky klikové hřídele a typ skupiny snímačů jako samostatný (single). 

Další krok je zapojení obou ovládacích členů. U členu ovládajícího časování vačky se nastaví 

parametr „Valve Open (deg)“, ostatní nastavení viz (Obr. 5-2). Pro člen vlevo, ovládající zdvih 

ventilu, je nastavení totožné, pouze se v nabídce ovladačů zvolí položka „Valve Lift (mm) 

 

Obr. 5-2 Zadání dat pro ovládací člen systému VTEC 

Každý ovládací aktuátor se nastavuje sestoupením do nižší definiční roviny pomocí ikony 

žluté šipky dolů. Pro zadání změny zdvihu sacích ventilů volím 1D tabulku a pro dřívější 

otevření sacích ventilů stejným způsobem volím taktéž 1D tabulku (Obr. 5-3). Hodnota X 

vždy představuje otáčky, hodnota Y vyjadřuje podle zvoleného ovladače velikost zdvihu 

ventilu v mm nebo úhel otevření ventilu před horní úvratí. 
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Obr. 5-3 Nastavení ostrého časování vačky pomocí 1D tabulky 

Tímto je simulace systému VTEC dokončena. 

5.2.4 ZADÁNÍ SACÍCH A VÝFUKOVÝCH HRDEL 

Hlavním parametrem zde je průměr hrdla kanálů, tj. nejužší místo, které často bývá v místě 

výfukového sedla ventilu. Měřením na demontované hlavě jsem získal hodnoty, které jsem 

následně zadal do tabulky hodnot jednotlivých kanálů: 

 Sací hrdlo: 26 mm 

 Výfukové hrdlo: 22,5 mm 

Dalším fyzickým měřením bylo určení průtočné charakteristiky sacího a výfukového hrdla. 

Měření jsem provedl na profukovací stolici SuperFlow SF-260 ve školních laboratořích FSI 

VUT Brno. 

Na přístroj byla upevněna hlava válců a pomocí přípravku na stlačení ventilu byl měřen 

průtok hrdlem pro stlačení ventilu po 1 mm. Cílem bylo změřit závislost průtočného 

koeficientu na poměru L/D, což je poměr aktuálního zdvihu ventilu (měnící se) k průměru 

hrdla ventilu (neměnný). Měření probíhalo jednotlivě pro sání i výfuk, vždy po třech 

opakováních, do zdvihu ventilu 14 mm, přičemž od zdvihu 12,5 mm u sání a 12 mm u výfuku 

nemělo zvyšující se otevření vliv na nárůst průtoku a průtok určoval už pouze průměr hrdla. 

Na přístroji byl nastaven tlakový spád 50 mbar (5000 Pa) a finální hodnoty do programu 

Lotus byly získány zprůměrováním tří naměřených hodnot. 
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Obr. 5-4 Závislost průtočného koeficientu na poměru L/D u sacího kanálu 

 

5.2.5 ZADÁNÍ KANÁLŮ V HLAVĚ VÁLCŮ 

Sací a výfukové kanály byly vytvořeny jednotlivě pomocí ikony trubky, které se vždy na 

straně dvou společných ventilů spojují do společného kanálu oválného průřezu v místě 

montáže sací a výfukové příruby. Oválné vyústění skutečného motoru jsem nahradil pro 

zjednodušení výpočtu kruhovým průřezem odpovídajícího průměru. Na sací straně má tedy 

vstup kanálu průměr 26 mm, výstup z hlavy válců průměr 38 mm a délku kanálu 90 mm, na 

straně výfukové vstup průměr 22,5 mm, výstupní průměr 33 mm a délku portu v hlavě 85 

mm. Vše je odměřeno z originální hlavy válců. 

 

Obr. 5-5 Zadání dat k výfukovému kanálu 

Dále je nutno specifikovat tloušťku stěny kanálu, kde jsem v obou případech nechal tloušťku 

1 mm a v obou případech materiál stěny hliník a vodní chlazení kanálů, což souvisí 

s umístěním v hlavě válců a chlazením kapalinou. Program sám podle délky rozdělil kanály 

na určitý počet úseků (No. of Meshes), které budou tvořit elementární výpočtové kroky. Např. 

výfukový kanál o délce 85 mm byl rozdělen na 4 úseky (Obr. 5-5). 
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5.2.6 ZADÁNÍ SACÍHO A VÝFUKOVÉHO POTRUBÍ 

SACÍ POTRUBÍ 

Před zadáním hodnot jsem si přeměřil skutečné sací potrubí. Průměr potrubí šel změřit snadno 

a je téměř totožný s průměry sacích kanálů na přírubě hlavy válců, ale délka zatočeného 

sacího potrubí šla změřit méně přesně. Kanály se směrem do uklidňovací komory sání 

nepatrně rozšiřují, proto jsem zadal startovní průměr 42 mm a průměr sacího paroží na přírubě 

38 mm, délka sacích trubek je 300 mm. Tloušťka stěny je zadána 3 mm, materiál hliník a 

způsob chlazení je vzduchem.  

Součástí sacího potrubí v modelovém návrhu je ikona pro komoru o určitém objemu (viz 

modrá ikona vpravo na Obr. 5-6). Představuje uklidňovací komoru v sání, kde vyúsťují 

jednotlivá sací potrubí. Objem uklidňovací komory sacího potrubí jsem spočítal podle 

vnějších rozměrů jako objem válce a po zaokrouhlení byla do programu zadána hodnota 

objemu 1,5 litru, plocha komory 700 mm
2
 a teplota stěn 20˚C. 

Na začátku sacího potrubí je umístěna škrticí klapka, jejíž hlavní charakteristikou je její 

průměr. Zadal jsem typ klapky „jednoduchá plocha“ ale mohla by být použita i varianta 

„motýlek“. Průměr klapky jsem nastavil továrních 56 mm, tak jak to má předloha modelu. 

Zbytek parametrů zůstal předdefinován. 

Pro zkrácení doby výpočtů a zjednodušení simulace jsem nahradil vzduchový filtr pouze 

symbolem vstupu do sání, kde jsem nastavil vstupní tlak 0,97 bar (97 kPa), čímž simuluji 

odpor vzduchového filtru a jeho tlakovou ztrátu.  

VÝFUKOVÉ POTRUBÍ 

Výfukové potrubí je u zadaného motoru koncipováno jako 4-2-1, kdy dvě primární trubky 1. a 

3. válce a stejně tak 2. a 4. válce se spojují do dvou sekundárních trubek a ty se pod motorem 

spojují v jeden společný vývod o průměru 45 mm, směřující ke katalyzátoru. Schéma viz Obr. 

5-6. 

U všech trubek byla zadána stěna 1 mm silná, materiál ocel, chlazení vzduchem. Zbývající 

parametry zůstaly předvoleny z programu Lotus. 

Délky a průměry trubek (naměřené a posléze zanesené hodnoty): 

 Primární větve (4x): délka 500 mm, vstupní průměr 33 mm, výstupní 38 mm 

 Sekundární větve (2x): délka 400 mm, vstupní průměr 38 mm, výstupní 45 mm 

 Koncová trubka: 1500 mm, konstantní průměr 45 mm. 

V rámci urychlení výpočtu jsem ve výfukové části nepoužil katalyzátor a dva tlumiče hluku, 

tak jak je jimi vybaven sériový motor. Při prvotním výpočtu na základních 10 konvergujících 

cyklů výpočet na dvoujádrovém počítači trval celou noc a výpočet nebyl ani 30% celé 

operace, proto jsem se rozhodl všechny tyto odpory ve výfuku nahradit jedním prvkem 

znázorňující objem (zvolen objem 5 litrů), ikonou škrticí klapky definující konec výfuku 

(nastaven průměr 45 mm) a výstupem do atmosféry, kde jsem v tabulce (graf) protitlaku 

výfuku nahradil výpočtově náročné tlumiče tímto číselným vyjádřením. 
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Obr. 5-6 Finální sestava atmosférické verze motoru v programu Lotus 

 

5.2.7 DEFINICE TESTOVACÍCH PODMÍNEK 

V záložce „Steady State Test Data Wizard“ (Obr. 5-7 vlevo) byl zadán průběh simulace podle 

otáčkového přírůstku 500 min
-1

, počátek testu na otáčkách 500 min
-1

 a konec simulace 

v otáčkách omezovače, tj. 7500 min
-1

. Teplota vzduchu byla ponechána na 20 ˚C a tlaku 1 bar 

(100kPa) Tlak na výstupu z výfuku (protitlak výfukovým plynům) byl nastaven na tlak 1,25 

bar (125kPa), abych dostatečně kompenzoval chybějící katalyzátor a dva tlumiče hluku.  
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Obr. 5-7 Zadání testovacích podmínek: vlevo prvotní, vpravo zadání počtu cyklů 

V přehledu testovacích dat jsem zanechal většinu dat (průběh hoření, třecí model atd.) 

přednastavených, protože vyhovovala mému modelu sériového motoru. Bohatost směsi jsem 

ponechal na ideálním stechiometrickém koeficientu 14,7 a upřesnil pouze data v řešiči 

(záložka Solution). Zde jsem zvýšil počet výpočtových cyklů pro jednotlivý zátěžný stav na 

25 cyklů (Obr. 5-7 vpravo), neboť při základních 10 cyklech výpočet v některých bodech, 

především nízkých otáčkách, nekonvergoval. 

5.2.8 VÝSLEDKY ATMOSFÉRICKÉ VERZE MOTORU 

Parametry získané simulací (graf. 5-4) lehce přesáhly údaje, které udává výrobce, a to točivý 

moment 144 Nm/ 5200 min
-1 

a výkon 92kW/6500 min
-1

, ale otáčky maximálního výkonu i 

momentu jsou shodné s vypočítanými. Točivý moment motoru se pohybuje napříč celým 

otáčkovým spektrem mezi 130 až 155 Nm a tato relativně plochá křivka je podle vyjádření 

výrobce dána právě použitím systému VTEC pouze na sací vačce, který není u tohoto 

nadčtvercového motoru naladěn především na maximální výkon jako u DOHC Honda motorů 

s proměnným časováním. 

Tento výpočtový model může úspěšně posloužit k tvorbě přeplňovaných modelů. 

Nejvyšší vypočítaný výkon:  99 kW/ 6500 min
-1 

Nejvyšší vypočítaný točivý moment: 156 Nm/5500 min
-1
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graf. 5-4 Parametry motoru Honda D16Z6 získané z výpočtového modelu 

5.3 SESTAVENÍ PŘEPLŇOVANÉHO MOTORU BEZ REGULACE 

Pro přeplňování byl použit v nejvyšší možné míře atmosférický základ motoru. Kompresní 

poměr 9,2:1 zůstal zachován, protože dovoluje i s přeplňováním po vhodném naladění použít 

běžné palivo N95. Zachována zůstala i kompletní hlava válců s vačkovou hřídelí (totožné 

časování ventilů) i sací potrubí. Vyměněna byla pouze škrticí klapka za větší (z 56 mm na 60 

mm), byly použity pochopitelně krátké výfukové svody konfigurace 4-1 s přírubou pro 

turbodmychadlo a výfukové potrubí za turbodmychadlem o průměru 70 mm, pro minimální 

protitlak. 

5.3.1 ZADÁNÍ PARAMETRŮ TURBODMYCHADLA 

Ikona turbodmychadla se nachází v návrhovém okně v záložce „Machines“, lze zde zvolit 

buď turbodmychadlo bez objemů komor, anebo rovnou celou skupinu turbodmychadla i 

s regulací. Já jsem zvolil pro urychlení druhou možnost a odebral členy regulace (Obr. 5-8). 

Objem každé komory jsem zvolil odhadem z rozměrů turbodmychadla, a to 0,5 litru u každé 

ze čtyř komor. Teploty jsem nechal přednastaveny na 20 ˚C u kompresoru a 100 ˚C u turbíny. 

Nastavení setrvačností jednotlivých kol, vstupní a výstupní průměry rotorů jsou patrné 

z obrázku Obr. 5-8. Momenty setrvačnosti kol jsem získal po složitém hledání z podobného 

turbodmychadla GT2860R, které má stejné rozměry obou rotorů. Jako převodový poměr u 

obou rotorů byla zadána hodnota 1 (bez převodu) a účinnost ložisek z důvodu dvojitého 

kuličkového ložiska je zvolen koeficient 0,95. 
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Obr. 5-8 Schéma turbodmychadla s jeho objemy a tabulka vyplněných dat 

 

Charakteristika kompresoru i turbíny jsou jednoznačně zadány pomocí specifických bodů. Pro 

kompresor se zadává závislost redukovaného hmotnostního toku na tlakovém poměru na 

vstupu a výstupu kompresoru. Každý takový bod má ještě od výrobce definovanou účinnost. 

Zadáno bylo 7 charakteristických bodů v každé z 8 otáčkových oblastí kompresoru. Body se 

zadají do tabulky „Compressor Map Data“ a tímto zadáme programu křivky účinností 

kompresoru. 

 

Obr. 5-9 Tabulka SAE dat kompresoru a výsledná konturová mapa účinností kompresoru GT2860RS 

Nyní je nutné zadat mapy turbíny. Turbínová mapa je závislost tlakového poměru na 

hmotnostním toku skrz turbínu. Opět se zadávají v tabulce pro každý bod tři údaje: 

hmotnostní tok, tlakový poměr a účinnost a těchto bodů je opět sedm v osmi hladinách 

redukovaných otáček. Tabulka, kde se tyto body zadávají, vypadá témě shodně s tabulkou v 

Obr. 5-9. 
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Obr. 5-10 Křivky účinností turbíny GT2860RS 

5.3.2 ZADÁNÍ CHLADIČE STLAČENÉHO VZDUCHU 

Parametry chladiče jsem nechal v přednastavené formě. Sice jsem měl k dispozici data 

chladiče, se kterým počítám ve výpočetní části práce, avšak neznám účinnosti při daných 

průtocích, proto tyto parametry do simulace nezahrnuji a výpočtový model pracuje se svým 

univerzálním chladičem.  

Za chladič vzduchu je nutné zařadit i prvek charakterizující objem chladiče. Zadal jsem tedy 

objem chladiče 3 litry a teplotu volím průměrnou z hodnot získanou ve výpočtech, tj. 35 ˚C. 

 

Obr. 5-11 Ikona chladiče stlačeného vzduchu (vpravo) a ikona objemu chladiče (vlevo) spolu s částí 

bezobjemového  potrubí (virtual link) 

5.3.3 ZMĚNA ŠKRTICÍ KLAPKY 

Pro lepší průtok stlačeného vzduchu do motoru jsem se rozhodl zvětšit průměr škrticí klapky, 

která by jinak mohla působit jako škrticí element při toku plynů. Při samotné fyzické realizaci 

bude použita běžně dostupná klapka z většího motoru Honda, o průměru 60 mm, proto ji 

zadávám i zde do výpočtu. Plocha (Minimum C.S.A.) byla nastavena tak, aby odpovídala 

průměru 60 mm a typ klapky byl zadán jako „Simple Area“, stejně jako u atmosférického 

modelu. 

5.3.4 ZADÁNÍ VÝFUKOVÉHO POTRUBÍ PRO PŘEPLŇOVANÝ MOTOR 

Z důvodu montáže turbodmychadla bude nutné vyměnit výfukové potrubí za systém 

s krátkými větvemi a spojující se před turbodmychadlem. Výfukové větve přeplňovaných 

motorů bývají krátké, z důvodu přísunu maximální energie výfukových plynů na lopatky 

turbíny. Já jsem zvolil trubky o délce 250 mm, průměru 35 mm, které se spojují před 

turbodmychadlem do jednoho průměru 40 mm. Materiál svodů jsem zvolil ocel (používá se i 

litina) a chlazení pomocí vzduchu.  
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Potrubí za turbodmychadlem (down pipe) jsem navrhl o průměru 70 mm a délce 1200 mm. 

Inspiroval jsem se u fungujících úprav motoru podobného výkonu a i zde se výfuk podle 

výsledků simulace osvědčil. Velký průměr je volen z důvodu co nejmenšího protitlaku na 

lopatky turbíny. 

Tlumiče hluku ani katalyzátor jsem do výpočtu nezahrnoval, neboť výpočty by se protáhly na 

neúnosnou mez. Tlakový odpor všech těchto členů ve výfuku nahrazuji zadáním výstupního 

tlaku na konci výfuku v modulu zadávání testovacích podmínek. 

 

Obr. 5-12 Model přeplňovaného motoru bez regulace v programu Lotus 

5.3.5 VÝSLEDKY PŘEPLŇOVANÉ VERZE BEZ REGULACE 

Prvotní verze modelu bez regulace obsahovala jiné, značně delší výfukové svody a snažil 

jsem použít variantu, kdy se těsně před turbodmychadlem spojuje 1. s 3. a 2. s 4. válcem do 

dvou částí a využívá tak pulzace dvojice válců, které zapalují za sebou. Tento mezikus měl 

délku pouze 50 mm a jak se ukázalo, značně omezoval tok plynů k turbodmychadlu. Plnicí 

tlak se proto nedostal přes hodnotu přetlaku 0,6 bar (60 kPa). Zajímavostí je, že motor se 

v této konfiguraci vyznačoval maximálním točivým momentem o velikosti mého počátečního 

předpokladu, tj. 250 Nm.  

Po sérii experimentů s délkou výfukového potrubí byla stanovena délka větví 150 mm a 

konfigurace 4-1. S délkou sání bylo laborováno experimentálně, ale sériové sací paroží 

podává dobré výsledky a není důvod jej měnit. 

Výpočet byl stanoven s krokem 1000 otáček, v rozmezí 1000 až 8000 otáček. Poslední 

hodnota je spíše informativní. 

Simulace neregulovaného přeplňovaného motoru vypočítala parametry: 
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 Výkon 306 kW/6000 min

-1
 

 Točivý moment 496 Nm/5000 min
-1

 

 

graf. 5-5 Průběh výkonu (vlevo) a točivého momentu přeplňovaného motoru bez regulace 

Jsou to na pohled ohromující parametry, ale simulace motoru bez regulace potvrdila obavu 

z přetáčení turbodmychadla a nárůstu spalovacích tlaků na neúnosnou mez. Turbodmychadlo 

by se navíc na reálném motoru rychle poškodilo. V graf. 5-6 je patrný nárůst přetlaku v sání až 

na 2,7 bar (270 kPa) v 6000 min
-1

, což je pro toto turbodmychadlo konstrukčně nereálná 

hodnota. Otáčky hřídele turbodmychadla dosahují až 227 000 otáček, přičemž horní otáčkový 

limit tohoto turbodmychadla je cca 144 000 min
-1

. Pokud by turbodmychadlo tyto otáčky a 

přetlak přežilo, nastal by zaručeně problém se vznikem detonačního spalování, na který je 

motor D16Z6 poměrně náchylný. Ani pevnostně by motor nevydržel – pravděpodobně by 

praskl píst nebo vložka válce. Ojnice ve tvaru H by tyto parametry měla snést, výrobce 

zaručuje pevnost až do 600 Nm, ovšem ojnice je nutno po určitém počtu najetých kilometrů 

preventivně měnit. 
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graf. 5-6 Průběh otáček turbodmychadla (červený graf) a průběh plnicího tlaku (abs. hodnota) 

V graf. 5-6 je patrný růst plnicího tlaku turbodmychadla od otáček 3000 min
-1

. 

 

graf. 5-7 Průběh objemové účinnosti (modrý graf) a maximální tlaky ve válci (hnědý graf) 

Maximální spalovací tlak ve válci dosahuje mezi 5000-6000 min
-1

 hodnoty 19 MPa, což je 

extrémní velikost, proto je nutné plnicí tlak turbodmychadla regulovat. Problémem je navíc i 

skokový nárůst točivého momentu mezi 3000-5000 min
-1

, který by způsoboval problémy 

s trakcí pneumatik, pokud by měl nárůst točivého momentu o 360 Nm proběhnout během 

2000 otáček. 
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5.4 VÝPOČTOVÝ MODEL PŘEPLŇOVANÉHO MOTORU S REGULACÍ PLNICÍHO 

TLAKU 

Pro regulaci plnicího tlaku se používá i v programu Lotus obtokový ventil, který reguluje 

plnicí tlak za turbodmychadlem odpouštěním výfukových plynů okolo turbíny přímo do 

výfuku. Model GT2860RS má v sobě zabudovaný obtokový ventil ve formě klapky ovládané 

mechanicko-pneumatickým členem (přetlaková část a pružina). Průměr otvoru obtoku 

v komoře turbíny je 28 mm. 

V programu Lotus je obtok realizován pomocí škrticí klapky, která se zapojí do paralelně 

pomocí potrubí bez objemu (virtual link) a propojí se výfuková část před a za turbínou (obr). 

Do kolonky pro typ klapky jsem zadal „Simple Area“, dále „CF Fixed Value“, poměr 

„Discharge CF“ hodnotu 1 a plochu „Minimum C.S.A.“ jsem zadal 616 mm
2
, což odpovídá 

průměru klapky 28 mm. 

Pro řízení obtoku je možné použít dva způsoby. První způsob omezuje maximální plnicí tlak a 

funguje tedy jako klasický mechanicko-pneumatický ovladač - mechanický wastegate. Touto 

regulací jsou vybavena sériová turbodmychadla z výroby. Zde je potřebná síla, nutná 

k otevření obtoku, transformována v pružině, kterou musí tlak vzniklý kompresorem přetlačit.  

Druhý způsob je schopen regulovat tlak v jakýchkoliv otáčkách na hodnoty, které předvolíme. 

Je tedy možně regulovat i plnicí tlak v nízkých otáčkách a zamezit nebo značně potlačit 

pumpování kompresoru. Hodnoty potřebných tlaků budou zadány do tabulky. Tento typ 

regulace může výhodně použít elektroniku – elektronický regulátor tlaku, který použiji při 

vlastní fyzické úpravě motoru, proto použiji tuto variantu i v simulaci. 

5.4.1 ZADÁNÍ OVLÁDACÍHO ČLENU 

Použiji model elektronické regulace, kdy program porovnává tlak za kompresorem 

turbodmychadla a porovnává jej se zadanou tabulkou hodnot pro každé otáčky. Aby bylo 

možné takto motor ovládat, musí být použity snímače otáček klikové hřídele a tlak za 

kompresorem. 

Pro definici ovládacího členu použiji rovnici, kdy dochází k porovnávání požadovaného tlaku 

s tlakem za kompresorem (v sání). Bude nutné sledovat tlak v sání i otáčky motoru, neboť 

velikost tlaků je předepsána pro jednotlivé otáčky v tabulce hodnot.  

Regulace se řídí podle následující rovnice: 

 (45)  

Kde: 

p_p  - průtočná plocha 

F1 -  tlak za kompresorem 

F2 - tlak, při kterém v kterém se začne otvírat obtokové ventil 

ΔF – rozdíl tlaků mezi tlakem nutným pro počátek otevírání ventilu a tlakem plně otevřeného 

obtokového ventilu 

p_p max – průtočná plocha maximálně otevřeného obtokového ventilu 

 



BRNO 2012 

 

 

 

       80 
 

VÝPOČTOVÝ MODEL MOTORU 

 
Protože je použit obtokový ventil o průměru 28 mm, jehož plocha je 616 mm

2
, finální vzorec 

vypadá následovně: 

 (46)  

Hodnota pro rozdíl tlaků 10 000 Pa mezi plně zavřeným a maximálně otevřeným ventilem 

vychází z pokusů prováděných v matematickém modelu a pro dané použití vyhovuje. 

5.4.2 SESTAVENÍ MATEMATICKÉHO MODELU PRO PŘEPLŇOVANÝ MODEL S REGULACÍ 

TLAKU 

Jako základ do simulace v Lotusu byl použit neregulovaný model z předchozí kapitoly. 

Reálný obtokový ventil zastupuje v programu škrticí klapka, zapojena pomocí potrubí bez 

počítaného objemu (virtual link) paralelně na vstup a výstup turbíny turbodmychadla. 

Reguluje tedy množství plynů protékající přes lopatky turbíny a tím i její otáčky. Škrticí 

klapka je definována podle tabulky v Obr. 5-13, kde je rovněž patrné zapojení škrticí klapky 

pomocí potrubí typu virtual link, tuto klapku ovládá regulační člen a data do něj vyhodnocují 

dva snímače (ikony teploměru). Průměr klapky byl zadán na 28 mm dle výkresové 

dokumentace pro turbodmychadlo GT2860RS. 

 

Obr. 5-13 Schéma zapojení škrticí klapky (obtokový ventil) a ovladače s čidly pro regulaci 
turbodmychadla 

Oba snímače mají nastaveny položku „Sensor Group“ jako Single. Snímač otáček je na 

vstupu připojen k 1. válci, který snímá otáčky klikové hřídele a výstup směřuje k ovládacímu 

členu. Jako snímaný parametr jsou zadány otáčky - Crank speed (rpm). Druhý snímač je 

zapojen mezi výstup z kompresoru a ovládací člen a do snímaných parametrů je nutno zadat 

tlak – Pressure (N/m
2
). 

Nyní zadefinuji ovládací člen (žlutá ikona). Po kliknutí na něj se aktivuje tabulka hodnot, kde 

je nutné jako ovládaný parametr nastavit nejmenší průtočnou plochu „Minimum C.S.A. 

(mm
2
). Dále jsou vyplněny volby „By Value“ a krok „Per Time Step“. 

Abychom kompletně zadali nastavení ovládacího členu, je nutné sestoupit do nižší hladiny 

programu pomocí žluté šipky v liště. 
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Obr. 5-14 Definice ovládacího členu pomocí tabulky hodnot, základní funkce a omezující hodnoty 
(zleva) 

V této rovině zvolíme ze záložky 2D operátorů dvouvstupovou funkci, jejíž vstupy budou 

právě otáčky klikové hřídele a tlak za kompresorem. Zde bude zadána funkce, která byla 

definována v rovnici 48. 

 

Obr. 5-15 Vložená rovnice ovládacího členu obtoku turbodmychadla 

Následuje tabulka hodnot pro přiřazení velikostí plnicího tlaku otáčkám. Najdeme ji v liště 

s 1D prvky. Tato tabulka nahrazuje paměť elektronické regulace, její ikonu zapojíme na 

začátek vstupu do rovnice.  

5.4.3 ZADÁNÍ PLNICÍCH TLAKŮ 

Plnicí tlaky byly měněny a testovány různé hodnoty. Vodítkem pro počáteční nastavení byl 

neúspěšný pokus při návrhu neregulované přeplňované verze, kdy špatně zadefinovaný 

mezikus před turbínou turbodmychadla nedovolil se turbodmychadlu roztočit na vyšší otáčky 

než 95000 min
-1

 a umožnit vyšší absolutní tlak než 0,16 MPa. Průběhy simulací nakonec 

prokázaly nejvěrnější přiblížení zadanému točivému momentu 250 Nm při plnicím 

absolutním tlaku 1,75 bar (0,175 MPa). Tlaky v nízkých otáčkách jsou regulovány na hodnoty 

z důvodu omezení pumpování kompresoru. Pro otáčky blízké volnoběhu byl zvolen tlak 0,11 

MPa, pro 2000 min
-1 

je tlak omezen na 0,12 MPa. Od otáček 4000 min
-1 

se již pohybujeme za 

mezí pumpování a může být přistoupeno k omezení tlaku na konstantní maximální hodnotu 

nutnou pro získání očekávaného průběhu křivky točivého momentu. 
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Obr. 5-16 Zvolené plnicí tlaky pro jednotlivé otáčky motoru 

Kompletní definici ovládacího členu uzavírá vložení 1D limity za ikonu rovnice před výstup 

„Out“. Tato funkce definuje průběh otevření škrticí klapky a je charakterizována minimálním 

otevřením = 0 a maximálním otevřením rovnající se maximální průtočné ploše, tj. 616 mm
2
. 

 

Obr. 5-17 Kompletní model přeplňovaného motoru s regulací plnicího tlaku obtokem 
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5.4.4 VÝSLEDKY SIMULACE PŘEPLŇOVANÉHO MOTORU S REGULACÍ 

Regulace podle očekávání účinně snížila extrémní maximální spalovací tlaky ve válci z 19,5 

MPa na bezpečnou hodnotu 10 MPa (graf. 5-8) Při tomto tlaku nejsou pevnostně ohroženy 

použité písty a nemělo by docházet k problémům s detonacemi a nutnosti používat 

víceoktanová paliva. Objemová účinnost přesahuje od otáček 3000 min
-1 

hodnotu 115% a její 

maximální hodnota je 160%.  

 

graf. 5-8 Porovnání max. spalovacího tlaku ve válci (vlevo) a objemová účinnost (grafy vpravo) 

Točivý moment po zavedení obtoku a poklesu plnicího tlaku klesl ze 496 Nm / 5000 min
-1 

na 

256 Nm /6000 min
-1

. Vyznačuje se nárůstem od 3000 min
-1 

jak bylo očekáváno na počátku 

výpočtů a má plochou křivku s relativně pomalým poklesem po dosáhnutí maxima. Točivý 

moment od otáček 3200 min
-1 

přesahuje hodnotu 200 Nm a od 4000 min
-1 

do 7000 min
-1 

neklesá pod 235 Nm (graf. 5-9). 

Výkon motoru stoupá až do otáček, kdy by u skutečného motoru byl aktivován omezovač 

otáček a maximální hodnota výkonu je po zásahu regulace tlaku 175 kW/ 7500 min
-1

 (graf. 

5-9). 
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graf. 5-9 Srovnání točivého momentu (modré grafy) a výkonu (hnědé grafy) pro motor bez regulace 
(velké maximální hodnoty) a s regulací plnicího tlaku 

Lze tvrdit, že největší problém u simulace turbodmychadlem plněného motoru bez regulace 

plnicího tlaku bylo vysoké přetáčení turbodmychadla. Jak je patrno v graf. 5-10 vpravo, otáčky 

hřídele turbodmychadla dosahovaly od otáček motoru 6000 min
-1 

hodnoty 238 000 min
-1

 a 

tato v praxi nereálná hodnota je příčinou tak vysokého plnicího tlaku 0,37 MPa i souvisejících 

výkonových parametrů. 

V levém v graf. 5-10 je zobrazen průběh plnicího tlaku. U regulované verze skutečný graf 

velmi věrně splňuje parametry zadané do tabulky pro ovládání regulačního členu obtoku. Od 

předepsaných 4000 min
-1

 již dosahuje maximálního nastaveného tlaku 0,175 MPa a 

s rostoucími otáčkami motoru se zvyšuje jen nepatrně. Maximální tlak ve válci od hodnoty 10 

MPa výrazněji nestoupá, proto lze považovat regulaci za plně vyhovující. Otáčky 

turbodmychadla nepřesahují 115 000 min
-1

, přičemž bezpečný limit toho typu je 144 000 min
-

1
.  

 

 



BRNO 2012 

 

 

 

       85 
 

VÝPOČTOVÝ MODEL MOTORU 

 

 

graf. 5-10 Srovnání plnicího tlaku (vlevo) a otáček turbodmychadla pro turbodmychadlo bez (vyšší 
hodnoty grafu) a s regulací 

Všechny podstatné problémy regulace byly vyřešeny, pouze se zcela nepodařilo odstranit 

obracení hmotnostního toku kompresoru při nízkých otáčkách pod 2000 min
-1

. Protože zde 

však působí nízký tlak a pumpování v těchto otáčkách nemá destrukční vliv na životnost 

turbodmychadla, považuji jej u turbodmychadla, které musí pokrýt široké otáčkové pásmo, za 

jakousi daň za dobré plnění ve vysokých otáčkách. 
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Ve své diplomové práci se zabývám přehledem jednotlivých možností, jak pro automobilový 

sport zlepšit výkonové parametry čtyřdobého atmosféricky plněného motoru a posléze volím 

pro zadaný motor Honda 1.6 typ D16Z6, upravovaný na závody ve zrychlení, nejúčinnější 

variantu – v tomto případě to bude přeplňování turbodmychadlem, protože pravidla zde 

změnu atmosférického plnění na přeplňované umožňují. Následuje výpočet v matematickém 

softwaru Mathcad, jehož výsledkem jsou grafy, které budou zaneseny do charakteristických 

map účinností turbodmychadel, a na jejich základě se vybere optimální typ turbodmychadla 

z nabídky značky Garrett, neboť ke svým produktům na webu poskytuje volně ke stažení 

množství dat nezbytných k spolupráci turbodmychadla se spalovacím motorem.  

Po dokončení návrhových výpočtů byl ze tří velikostně podobných typu vybrán model Garrett 

GT2860RS, výrobek koncernu Honeywell Turbo Technologies, neboť má rozšířené pole 

kompresorové mapy a je určen přímo pro sportovní aplikace. 

Druhá část návrhu pak obsahuje tvorbu matematického modelu spalovacího motoru pomocí 

simulačního software Lotus Engine Simulation. Zde byla nejprve sestavena virtuálního kopie 

skutečného motoru Honda typ D16Z6, která prokázala po dokončení simulací velmi věrné 

výkonové parametry, které odpovídají jak velikostí, tak otáčkám, ve kterých je vykazuje i 

skutečný motor. Proto tato verze posloužila v maximální možné míře pro tvorbu 

přeplňovaného modelu motoru osazeného turbodmychadlem GT2860RS bez regulace, bylo 

pouze upraveno výfukové potrubí a navrženo použití větší škrticí klapky pro vyšší průtok 

vzduchu do sací komory. Kompresní poměr byl zachován na hodnotě 9,2:1, byly ponechány 

rozměry sacího potrubí a simulace provádím s parametry skutečných dílů, které následně 

použiji pro úpravu skutečného motoru. 

Výsledkem této simulace je točivý moment 496 Nm při 5000 min
-1

, avšak také extrémní 

maximální spalovací tlak ve válcích 20 MPa, což by zcela jistě znamenalo detonační hoření u 

reálného motoru a použití drahých pevnostních dílů bloku motoru. Problémem zde je i prudké 

zvýšení točivého momentu o 360 Nm v rozmezí otáček 3000-5000 min
-1

, tedy prudký nástup 

turbodmychadla. Tyto hodnoty, pro tento velikostní typ turbodmychadla nereálné, mají 

příčinu ve výrazném přetáčení turbodmychadla na hodnoty okolo 229 000 min
-1

. 

S přihlédnutím k maximálnímu otáčkovému poli 144 000 min
-1

 by takto vysoké otáčky 

znamenaly rychlou destrukci. 

Na základě nereálných parametrů neregulovaného motoru muselo být přistoupeno k regulaci 

plnicího tlaku, aby bylo možné dosáhnout plochou křivku točivého momentu pohybující se 

nad 3000 min
-1

 okolo 250 Nm, což byl prvotní předpoklad diplomové práce, z důvodu použití 

většiny sériových dílů motoru. 

Točivý moment po zavedení obtoku a poklesu plnicího tlaku klesl ze 496 Nm / 5000 min
-1 

na 

256 Nm /6000 min
-1

. Vyznačuje se nárůstem od 3000 min
-1

 tak,
 
jak bylo očekáváno na 

počátku výpočtů, a má plochou křivku s jen mírným poklesem po dosáhnutí maxima. To 

nasvědčuje tomu, že velikost turbodmychadla byla zvolena ideálně. Točivý moment od otáček 

3200 min
-1 

přesahuje hodnotu 200 Nm a od 4000 min
-1 

do 7000 min
-1 

neklesá pod 235 Nm. 

Otáčky hřídele turbodmychadla poklesly do předepsaných hodnot a jejich maximum 

nepřesahuje 115 000 min
-1

.   
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Počáteční požadavek maximálního točivého momentu okolo 250 Nm tedy byl úspěšně splněn 

a elektronická regulace se osvědčila jako velmi účinná metoda proměnlivé regulace plnicího 

tlaku v závislosti na otáčkách. Při stavbě skutečného motoru se plánuje regulovat plnicí tlak 

v závislosti na zařazeném rychlostním stupni – na počáteční dva stupně bude hodnota plnicího 

tlaku nad otáčky 4000 min
-1 

z hodnoty 0,175 MPa v případě prokluzu kol na přední nápravě 

vozidla snížena. 
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