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Přeplňování zážehových motorů

•Cílem přeplňování ZM je především zvýšení výkonu motoru (ale i zlepšení hospodárnosti 
provozu a snižování obsahu škodlivin ve výfukových plynech). Zvyšování výkonu, resp. 
středního efektivního tlaku, je omezováno rizikem klepání (detonačního spalování).

•Přeplňované zážehové motory lze rozdělit na:

- benzinové se spalováním stechiometrické palivové směsi (vysoké OČ), tj.  = 1,

- plynové se spalováním buď stechiometrické směsi s   = 1, nebo s provozem na    
velmi chudou směs   > > 1.  
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Přepl. ZM (benzinových, plynových) s = 1 vyžaduje:

• Vysokou odolnost paliva proti klepání (OČ, MN) –
vyhovuje BA+etanol (příp. spec.přísady), LPG, CNG 

• Účinné chlazení plnicího vzduchu

• Obohacování směsi u benzinových motorů

• Aktivní regulaci předstihu zážehu a regulaci plnicího 
tlaku

• Optimalizaci spalovacího prostoru, tvoření směsi a 
způsobu zážehu (vrstvená směs)

• Plnicí tlaky u běžných přeplňovaných ZM zpravidla 
nepřekračují 200 kPa

• Výhodné jsou vyšší otáčky motoru

Zvýšení výkonu a účinnosti BM přeplňováním je 
podstatně nižší než u motorů vznětových, jejich 
rozšíření je pro běžné použití velmi omezené. 
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Nejjednodušší varianta regulace 
zážehového motoru přeplňovaného 
turbodmychadlem. Je vhodná pro 
stacionární motory, používá se ale i u 
menších lodních motorů (efektivní využití
je možné pouze pro případy, kdy se 
s otáčkami současně zvyšuje i zatížení.

Nejrozšířenější varianta vozidlového 
zážehového motoru přeplňovaného 
turbodmychadlem.

Zdroj: ČVUT-Navrátil
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Zážehový motor přeplňovaný 
turbodmychadlem s proměnlivou 
geometrií turbíny – VGT.

Vývoj plnicích agregátů je orientován i na 
proměnlivou geometrii v dmychadle (řízení
předrotace vzduchu na vstupu do 
dmychadla), kterou se zlepšuje stabilita 
provozu a zvyšuje se účinnost dmychadla. 
Odlehčení dmychadla v režimech nízkého 
zatížení zkracuje dobu rozběhu TBD a snižuje 
měrnou spotřebu paliva.

Zdroj: ČVUT-Navrátil



PZP (2011/2012) 9/4 Stanislav Beroun

Dvoustupňové přeplňování „twincharger“ –
řešení VW pro sportovní verzi motoru. Další
vývoj tohoto systému je zaměřen na 
variabilní převod mezi motorem a 
objemovým dmychadlem.

Dvoustupňové přeplňování s elektricky 
poháněným objemovým dmychadlem. 
Výhodou systému je výrazné zlepšení
v přechodových režimech motoru a 
možnost optimalizace elektronickým 
řízením.

Zdroj: ČVUT-Navrátil
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Základní varianta uspořádání zážehového 
motoru přeplňovaného mechanicky hnaným 
objemovým dmychadlem. V systému je 
pouze jeden regulační element (ŠK). 
V režimech VOCH i v režimech částečného 
zatížení se pomocí ŠK řídí plnicí tlak. 
V režimech částečného zatížení je u této 
varianty nejhorší účinnost.

Jiná varianta uspořádání zážehového 
motoru přeplňovaného mechanicky 
hnaným objemovým dmychadlem. 
V systému je pouze jeden regulační
element (ŠK). V režimech VOCH i 
v režimech částečného zatížení se pomocí
ŠK řídí plnicí tlak. Nevýhodou je zvýšení
spotřeby paliva v režimech částečného 
zatížení a jsou i problémy s možným 
přisáváním mazacího oleje z dmychadla 
účinkem podtlaku.

Zdroj: ČVUT-Navrátil
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Elektrický podporované turbodmychadlo – EAT (Electrically Assisted Turbocharger)

Zdroj: ČVUT-Navrátil
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Účinnost přeplňovaného BM závisí na mnoha faktorech, především však na kompresním 
poměru . Při optimálním seřízení je proti nepřeplňovaným ZM zlepšení c v částečných 
zatíženích (15  20%), v oblasti Pemax je zvýšení c již velmi malé 1  1,5%.

Plynové zážehové přeplňované motory s   > > 1, odolnost plynných paliv proti klepání
Plynové přeplňované motory mohou pracovat s hodnotou  v rozsahu od 1,4 (vozidlové) až
2 (stacionární), přeplňovaný vodíkový motor pracuje s  v rozsahu 2,5 - 3. Zpravidla vyšší
odolnost používaných plynných paliv proti klepání (MN) umožňuje kompresní poměr od 10,5 
(LPG) do cca 12,5 (NG). Stupeň přeplňování je ale proti vznětovým motorům omezen 
přípustnou teplotou výfukových plynů na vstupu do T (cca 750 0C – důsledek nižší hodnoty 
i ). Pro splnění emisních limitů jsou tyto motory vybaveny příslušným katalytickým 
systémem. 

Metanové číslo 
různých plynů
a přípustný 
kompresní tlak 
pro  = 1  na 
mezi klepání
podle měření
na CFR motoru
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Odolnost plynných paliv proti 
klepání zvyšuje přítomnost 
inertních plynů v palivu.

Velký vliv na max. hodnotu 
kompresního tlaku pro chod 
motoru na mezi klepání má
bohatost spalované směsi: 
graf ukazuje výsledek měření
na nepřeplňovaném CFR 
motoru.  

1 … vodík

2 … n-butan

3 … i-butan

4 … svítiplyn

5 … propan

6 … oxid uhelnatý

7 … NG

8 … metan

9 … kalový plyn
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Meze klepání v předcházejících grafech jsou určeny kompresními tlaky nepřeplňovaného motoru 
při teplotě nasávané směsi 25 0C. Pro vznik detonačního hoření (klepání) je ale rozhodující teplota 
náplně válce na konci hoření, která vychází z kompresní teploty: kompresní tlak i kompresní
teplota jsou určeny kompresním poměrem a stavem (tlakem, teplotou) vzduchu (směsi) na vstupu 
do motoru.  Stacionární plynové motory pracují nejčastěji jako přeplňované s chlazením plnicího 
vzduchu (směsi) a poměr mezi kompresním tlakem a kompresní teplotou u přeplňovaného motoru 
je ve srovnání s  nepřeplňovaným motorem poněkud jiný: pro stejnou velikost kompresního 
tlaku je kompresní teplota u přeplňovaného motoru s chlazením plnicího vzduchu nižší než
u nepřeplňovaného motoru.

1 … nepřeplňovaný motor (ppl = 1 bar, tsměs = 25 0C, kompresní poměr  = 10,3 až 18,2)

2 … přeplňovaný motor (ppl = 1,6 bar, tsměs = 45 0C, kompresní poměr  = 7,2 až 13,0) 

3 … přeplňovaný motor (ppl = 1,8 bar, tsměs = 45 0C, kompresní poměr  = 7,1 až 11,8)

Meze klepání, zjištěné měřením na nepřeplňovaných motorech a stanovené hodnotou 
kompresního tlaku, vyhovují proto s rezervou i pro přeplňované motory s účinným chlazením 
plnicího vzduchu.

Příklad:



PZP (2011/2012) 9/10 Stanislav Beroun

Schéma plynového 
přeplňovaného 

zážehového motoru a 
jeho výkonové regulace.

Vozidlový motor jako produkt strojírenské výroby na začátku 21. století musí splňovat náročná
provozní i uživatelská kriteria, která zajišťují plnění přísných požadavků: neobejde bez masivní
podpory automatického řízení jeho funkčních systémů, které je postavené na aktivním propojení
komponent mechanické (mechanicko-hydraulické, mechanicko-pneumatické) a elektronické
povahy. Mezi strojírenskými obory a strojírenskými výrobky s nejvyšší úrovní uplatnění těchto 
nových konstrukčních mechatronických prvků zaujímají přední místo automobilový průmysl a 
motorová vozidla. V konstrukci motorových vozidel tvoří mechatronické prvky základ ovládání, 
automatického řízení a provozního zabezpečení pístového spalovacího motoru.

Provozní a užitné vlastnosti vozidla potom zkvalitňuje celá řada dalších konstrukčních skupin 
s mechatronickými prvky vč. zabezpečovacích a diagnostických  systémů motoru a vozidla. 
Schéma a graf ukazují poměrně jednoduchou regulaci bohatosti směsi pro plynový zážehový 
přeplňovaný motor pro autobus.
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Použití plynových přeplňovaných motorů pro stacionární aplikace

Kogenerační jednotky: výhody plynových zážehových motorů proti motorům vznětovým

Při současné produkci elektrické a tepelné
energie v kogenerační jednotce může být 
účinnost využití energie z paliva až 90%.

• Podíl elektrické energie je 28 – 35%

• Podíl tepelné energie je 60 – 55%

Plynové musí splňovat emisní limity podle 
nařízení vlády č. 352/2002 Sb. (500 mg/m3 NOx, 
650 mg/m3 v suchých plynech a 150 mg/m3 NMHC 
ve vlhkých plynech při hm.toku nad 3 kg/h).

Plynná paliva: NG, skládkový plyn (cca 55% 
CH4, 35% CO2, 10% N2), kalový plyn (cca 65 CH4, 
35% CO2), generátorové plyny (cca 20% CO, 10% 
H2, 5% CH4, 55% N2 – složení dosti proměnlivé).  
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Plynová tepelná čerpadla

Plynové tepelné čerpadlo (PTČ) je energeticky 
velmi výhodnou variantou kombinovaného 
tepelného oběhu, využívaného k vysoce 
efektivnímu provozu topných systémů (s možností
napojení i na chladicí systémy). Plynový pístový 
spalovací motor (PSM) produkuje mechanickou 
energii, která je využita k pohonu kompresoru 
tepelného čerpadla (TČ). Kompresor TČ převádí
nízkopotenciální tepelnou energii (teplo o nízké
teplotě - 5 0C až 5 0C) na vyšší teplotní úroveň (s 
teplotou 40 0C až 50 0C – podle vlastností pracovní
látky a seřízení oběhu TČ). Takto získaná tepelná
energie a mechanická energie k pohonu 
kompresoru TČ dávají v součtu energetický efekt, 
který převyšuje o cca 30% hodnotu tepelné energie 
obsažené v plynu, spotřebovaném k pohonu PSM. 
Významnou předností PTČ je využití odpadního 
tepla z výfukových plynů a z chladicího systému 
PSM s vysokou účinností ve vhodných výměnících 
(odděleně na spaliny a na chladicí medium PSM). 
PTČ tak umožňuje získat do topného systému 
tepelnou energii, která dosahuje cca 1,8 násobku 
energie obsažené ve spotřebovaném plynu.

A B

Varianta PTČ se 2 oddělenými okruhy 
topné látky (vody): okruh A disponuje 
teplotou 40 0C až 50 0C, okruh B může 
pracovat s teplotou 80 0C až 85 0C.



Plynová tepelná čerpadla

Pro pohon kompresoru je využit plynový motor spalující buď zemní plyn nebo LPG. 
V chladivovém okruhu tepelného čerpadla se používá chladící kapalina (chladivo 
bez freónů). Plynové tepelné čerpadlo využívá více zdrojů tepla. Teplo pro vytápění
získává nejen z okolního vzduchu, ale i z chladícího okruhu motoru a z 
produkovaných spalin. 

http://www.chlazenivlk.cz

Využití tepelného čerpadla pro chlazení
Porovnání „plynového“ a „elektrického“

tepelného čerpadla 
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Zdroj: ESM YZAMER, s.r.o.

Plynová tepelná čerpadla

Energetická efektivnost tepelných čerpadel

Energetická efektivnost výroby tepelné energie 
pomocí tepelného čerpadla charakterizuje tzv.
výkonové číslo.

Výkonové číslo (označení COP - z anglického 
„coefficient of performance“) vyjadřuje poměr
vyrobené tepelné energie k dodávané pohonné
energii.

energiepohonnádodaná

energie tepelnávyrobená
COP 

Čím vyšší hodnotu COP systém dosahuje, tím více 
vyrobí užitečné tepelné energie na
jednotku dodávané pohonné energie a je teda 
energeticky efektivnější.

(Hodnota COP není nejlepším vyjádřením energetické efektivnosti tepelných čerpadel, 
protože není možné tuto hodnotu využít pro porovnávaní energetických systémů výroby 
tepla s různými druhy pohonných energií.)
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Zdroj: ESM YZAMER, s.r.o.

Plynová tepelná čerpadla

Energetická efektivnost tepelných čerpadel

Nedostatek COP je možné odstranit definováním energetickém efektivnosti systému jako poměru 
spotřebované pohonné primární energie na jednotku vyrobené užitečné tepelné energie. Takto vyjádřenou  
energetickou efektivnost nazýváme stupeň využití primární energie a označujeme ji PER (z anglického 
„primary energy rate).

(pomocí stupně využití primární energie PER je možné na rozdíl od hodnot výkonového čísla COP porovnávat  různé
energetické systémy na výrobu tepla s různými druhy pohonných energií.)

Čím nižší hodnoty PER systém dosahuje, tím 
spotřebuje méně primární energie na jednotku 
vyrobené užitečné energie – systém  je energeticky 
efektivnější.

0,9 - 0,41,1 - 2,3Kompresorový oběh, 
spalovací motor

0,9 - 0,63,5 – 5Kompresorový oběh, 
elektrická energie

PERCOPTyp tepelného 
čerpadla

PZP (2008/2009) 9/15 Stanislav Beroun



PZP (2008/2009) 9/16 Stanislav Beroun

energie
vpalivu

100%

tepelná energie
v PSM (98%) nedokonalost

spalování (3%)

ztráty tepla ve
výfukových

plynech (12%)

mech.
energ.
PSM
33%

tepelná
energie

z
chlazení
a výfuku

PSM
(52%)

nízkopotenciální
teplo, přivedené
výparníkem do
pracovního oběhu
TČ (100%)

tepelná energie zoběhu TČ
do topného sytému (133%)

celková tepelná energie kombinovaného
oběhu plynového TČ do topného

systému (185%)

Varianta s jedním okruhem topné
látky, ve kterém teplonosná topná
látka postupně dostává tepelnou 
energii ve výměníku (kondenzátoru) 
oběhu TČ, výměníku v chladicím 
systému PSM a výměníku na teplo 
z výfukových plynů PSM. Topný okruh 
pracuje s teplotou 80 0C až 85 0C.

Plynová tepelná čerpadla se s výhodou používají v takových objektech a zařízeních, kde je 
současně potřeba výroby chladu a tepla. 


