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REGULOVANÉ PŘEPLŇOVÁNÍ VOZIDLOVÝCH MOTORŮ 
 
Doc.Ing. Karel Hofmann, CSc -Ústav dopravní techniky FSI-VUT v Brně 2000 
 
 
 
ÚVOD 
 

Současnost je dobou prudkého rozvoje elektronické regulace spalovacího 
motoru a tím se podstatně rozšiřují jeho užitné vlastnosti. To se promítá i do 
techniky přeplňování, která se stává jednou z hlavních inovačních metod v této 
oblasti. U vozidlových motorů se v poslední době využívá regulace plnicích 
agregátů nejen ke zvýšení efektivního výkonu, točivého momentu a snížení 
spotřeby paliva, ale především k získání maximální pružnosti a tím i 
akceleraceschopnosti přeplňovaných motorů.  

Změna otáčkové charakteristiky pístového spalovacího motoru se v 
současné době provádí především: 

1) rezonančním přeplňováním (plněním), 
2)  jednostupňovým regulovaným turbopřeplňováním a 
3)  dvoustupňovým regulovaným turbopřeplňováním.  

Lze s jistotou předpokládat, že tyto v současné době vyvíjené techniky budou 
na počátku třetího tisíciletí dále rozvíjeny. 

Rezonanční plnění dává v rezonanční oblasti relativně malé zvýšení 
plnicího tlaku ∆ppl = 15 - 30 kPa a tudíž i výkonu motoru o 10 až 35%. Tento 
způsob se zpočátku rozšířil především pro vyrovnání parametrů motoru při 
montáži katalyzátoru. 

Hlavním nástrojem pro výrazné zvýšení otáčkové a momentové pružnosti 
vznětových a zážehových motorů v  nejširší míře je regulované 
turbopřeplňování. Regulací turbíny turbodmychadla lze dosáhnout maxima 
točivého momentu již při nízkých otáčkách motoru, což výrazně zvýší jeho 
akceleraceschopnost. Hlavními omezujícími faktory zde jsou maximální 
spalovací tlaky a teploty, teploty spalin před turbínou a u zážehových motorů 
ještě detonační spalování. 

Turbodmychadlo v tomto případě lze regulovat: 
        a)  odpouštěním výfukových plynů před turbínou, 

b)   změnou geometrie turbíny:  α)  natáčením lopatek statoru turbíny, 
                                                  β) změnou šířky statoru turbíny, 

      c) kombinací obou způsobů s použitím směrové klapky bezlopatkového              
statoru turbíny, 

d)  podporou elektrického pohonu. 
Regulace pomocí natáčivých lopatek rozváděcího kola je výhodnější, poněvadž 
zde v průběhu regulace nerostou teploty a tlaky plynů před turbínou tak rychle 
jako při odpouštění výfukových plynů před turbínou. Ovšem turbodmychodlo s 
natáčivými rozváděcími lopatkami je podstatně dražší, než s bypassem a 
odpouštěcí klapkou. Proto se nejdříve začalo používat  kombinace obou 
způsobů se směrovou klapkou u bezlopatkových rozváděcích skříní. Regulace 
s natáčivými rozváděcími lopatkami se začíná více používat až v poslední době 
a jeho uplatnění v budoucnosti jistě poroste. Zcela nová je koncepce změny 
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šířky rozváděcího kola turbíny a regulace elektrické podpory turbodmychadla 
s elektrickým pohonem, která je ještě ve vývoji. 

Regulace odpouštěním výfukových plynů před turbínou, změnou 
geometrie turbíny, kombinace obou způsobů i regulace elektrické podpory 
turbodmychadla s elektrickým pohonem bude v budoucnu realizována výhradně 
komplexní elektronickou regulací plnicího tlaku, která vede k řízení optimálního 
spalovacího procesu, u zážehových motorů těsně pod mezí detonačního 
spalování. 

 

PRUŽNOST SPALOVACÍCH MOTORŮ 
 

Pružnost spalovacího motoru je 
daná průběhem točivého momentu Mt a 
efektivního výkonu Pe ve vnější otáčkové 
charakteristice. Na obr.1 je znázorněna 
charakteristika nového vznětového 
vozidlového motoru VW-1,9 TDI a na 
obr.2 zážehového vozidlového motoru 
Audi A3-1,8 5VT. Tyto charakteristiky 
jsou pro současné turbopřeplňované 
motory i s dvoustupňovým přeplňováním 
s elektronickou regulací plnicího tlaku 
charakteristické. 

Celková pružnost motoru δ je dána 
součinem otáčkové δn a momentové 
pružnosti δMt, tedy 
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Je snaha, aby pružnost motoru a to jak 
otáčková, tak i momentová byla, pro 
získání co možno maximální 
akceleraceschopnosti, co největší. U 
zážehových motorů je v současné době 
požadavek konstantní momentové 
pružnosti od co nejnižších otáček a v 
jejich co největším rozsahu tak, jak je 
znázorněno na obr.2. 
 

REZONANČNÍ PLNĚNÍ 
 

Obr.1Vnější otáčková charakteristika  motoru 
           VW-1,9 TDI 

Obr.2 Vnější otáčková charakteristika motoru 
           A3-1,8 5VT 
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Rezonanční plnění je založeno na ladění délek rezonančních trubek tak, 
aby sáním motoru buzená frekvence kmitů ω se při rezonanci rovnala vlastní 
frekvenci vzduchového sloupce v rezonanční trubce ωi. Při rezonanci 
dostáváme maximální amplitudy tlaku ∆p, které využíváme k plnění válce. 
Poněvadž se v současné době používá i u šestiválcových motorů jen 
rezonančních trubek pro každý válec zvlášť, ladí se na nejsilnější 1. 
harmonickou složku kmitů. Jen v případě, kdy jednou rezonanční trubkou 
chceme zvýraznit více oblastí otáčkové charakteristiky, využívá se i 2. 
harmonické. 

 
 
Z akustické teorie, při řešení problematiky bez tlumení, vychází vztah, 

který lze použít pro naladění délky trubky l 

                                            q l2
2

=
π  ,                                                     (2)      

kde vlnočet za předpokladu, že ω = ωi a při  střední hodnotě rychlosti zvuku v 
rezonanční trubce as  je 
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a

n
as

m

s
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.                                                                         (3) 

 
     Jako příklad je na obr.3 znázorněno schéma dvou rezonančních trubek s 
řídící klapkou zážehového motoru A 1,6 RS. Pozice 2 zde je komora za 
vzduchovým filtrem, odkud jednotlivé válce sají přes rezonanční trubky. V 
trubce se při sání válce šíří podtlaková vlna, která se na volném konci 1 odrazí 
a jako přetlaková běží zpět k plnicímu ventilu. Průběh točivého momentu, 
odpovídající uvedené pozici je s označením 1 uveden na obr.4. Otevřeme-li 
řídící klapku 3 na obr.3, stává se pozice 3 místem odrazu a rezonanční oblast 
se přesune k vyšším otáčkám. Tomu odpovídá průběh točivého momentu 2 na 
obr.4. Budeme-li polohu řídící klapky měnit v průsečíku obou křivek,  využíváme 
při sekvenčním plnění obálkovou křivku (silně vytaženou), která, při vhodném 

 
Obr.3  Rezonanční plnění motoru A 1,6 RS 

 
Obr.4  Momentová charakteristika motoru 
            A 1,6 RS
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naladění délek obou rezonančních trubek, vytvoří průběh Mt přibližující se 
požadovanému průběhu na obr.2. Firma Audi u motoru V8 zavedla dvě 
regulační klapky, to jsou tři délky rezonančních trubek, aby se co nejvíce 
přiblížila ideálnímu průběhu točivého momentu. Tato plnicí technika najde jistě 
na počátku následujícího tisíciletí ještě širší uplatnění. 

 
 

REGULACE PLNICÍHO TLAKU ODPOUŠTĚNÍM VÝFUKOVÝCH PLYNŮ PŘED 
TURBÍNOU 

 
Komplexní elektronickou regulací je možné odpouštění výfukových plynů 

před turbínou, viz obr.5, pomocí elektromagnetického ventilu EMV, vřazeného 
mezi odběrem tlaku za kompresorem a membránou pro vychýlení odpouštěcí 
klapky, řídit tlak na membránu pM odpouštěcího ventilu a tím řídit i tlak za 
kompresorem p2K podle potřeby průběhu točivého momentu přeplňovaného 
motoru. 

 
Pro regulaci odpouštěním výfukových plynů před turbínou musí být 

navržena malá turbína, která již při otáčkách počátku regulace motoru, což 
mohou být otáčky maximálního točivého momentu, má při plném hmotnostním 
toku mT otáčky, při nichž kompresor dává maximální stlačení plnicího vzduchu. 
Tento maximální tlak za kompresorem p2K přivedený na membránu regulačního 
ventilu vytváří sílu, rovnající se síle proti působící pružiny, takže  malé zvýšení 
tlaku pM začíná otevírat klapku regulačního   ventilu a část výfukových plynů 
mRV odtéká obtokem mimo turbínu. Tím jsme se ocitli v regulované oblasti, kde 
lze změnou tlaku pM modelovat průběh  p2K = ppl  podle potřeb charakteristiky 
motoru, na př. podle obr.6 průběhu 1. kde při hmotnostním toku kompresorem 
mK a hmotnostní spotřebě paliva Mp platí následující tvar rovnice kontinuity: 

 
Obr.5  Odpouštění výfukových plynů před turbínou 
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  mT + mRV = mK + Mp                  (4).                            

 
Oběžná kola kompresoru a 

turbíny turbodmychadla jsou na 
jednom hřídeli, proto příkon 
kompresoru PK se musí rovnat 
výkonu turbiny PT. V rozepsaném 
tvaru pak je možno napsat 

                                          

m
H

m HK
isK

isK
T isT T mTη

η η= ,           (5) 

                                                                                              
ze které je patrné, jestliže mK > mT, 
nehledě na účinnosti v rov. (5), musí 
být celkový isoentropický spád 
turbíny HisTc větší, než kompresoru 
HisKc, který je daný tlakem p2K. Proto 
při zvýšení otáček motoru musí růst 
tlak p0T a teplota T0T před turbinou, 
viz obr.7-průběhy 1. A právě z  
důvodu vysokých tlaků a teplot před 
turbínou, které omezují další zvýšení 
výkonu motorů, lze předpokládat v 
budoucnu ústup této techniky 
regulace ve prospěch regulačních 
technik s měnitelnou geometrií 
turbíny. 

 
 

REGULACE PLNICÍHO TLAKU NATÁČENÍM ROZVÁDĚCÍCH LOPATEK 
TURBÍNY 
 

Při tomto způsobu regulace plnicího tlaku, viz obr.8, protéká turbinou stále 
plný hmotnostní tok, daný hltností motoru a hmotnostní spotřebou 
paliva.Turbína se navrhuje na maximální hmotnostní tok a optimální geometrie 
na hmotnostní tok odpovídající přibližně středu regulované oblasti. Tím je při 
optimálním nastavení rozváděcích lopatek dán poměr průtočných ploch statoru 
a rotoru, vycházející ze stupně reakce turbíny 
 
 

                                                ρT
R

isTc

H
H

= ,                                                     (6)   

 
Obr.6  Průběh plnicího tlaku a cyklové dávky  
            motoru VW 1,9 TDI 

 
Obr.7  Průběh tlaků a teplot  před turbinou  

VW 1 9 TDI
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který vyjadřuje poměrnou hodnotu celkového isoentropického spádu rotoru HR z 
celkového isoentropického spádu připadající na celou turbínu HisTc. Ten je v 
každém okamžiku dán rov.(5) a je vždy součtem tepelných spádů připadajících 

na stator HS a rotor, tedy  

                                                          
H H HisTc S R= + .       (7)                             

 
Tímto způsobem 

regulace podle obr.8 
můžeme měnit pouze 
výstupní plochu ze statoru 
a tím i úhel a velikost 
absolutní rychlosti proudu 
vstupujícího do rotoru, 
ovšem průtočná plocha 
rotoru zůstává 
nezměněná. Tím dochází 
ke změně poměru 
průtočných ploch statoru a 
rotoru. V  důsledku 
narůstajících třecích a 
sekundárních ztrát při 

náběhu vstupujícího proudu na lopatky rotoru dochází na obě strany od 
optimální výpočtové oblasti ke zvýšení HisTc, ale jen k malým změnám stupně 
reakce turbíny ρT. 

Regulace se u turbodmychadel s variabilní geometrií turbíny, tedy i 
v případě natáčivých lopatek statoru, provádí úpravou rychlostního trojúhelníku 
na vstupu do rotoru turbíny. Poněvadž oběžné kolo kompresoru a turbíny jsou 
na společném hřídeli, mají obě kola stejné otáčky a v poměru průměrů kol i 
obvodové rychlosti. Tlak za kompresorem p2K je dán obvodovou rychlostí 
kompresorového kola, tím je dána i obvodová rychlost turbínového kola, kterou 
musíme v každém okamžiku zajistit změnou úhlu a velikostí absolutní rychlosti 
proudu, tedy úhlem nastavení lopatek statoru. 

Natáčením rozváděcích lopatek turbíny jsou při regulaci mnohem nižší 
tlaky a teploty výfukových plynů před turbínou, než při jejich odpouštění. 
Názornou ukázkou toho je projekt zvýšení výkonu nového motoru VW 1,9 TDI z 
maximálního výkonu 66 kW s regulací odpouštěním výfukových plynů na výkon 
81 kW s regulací natáčením rozváděcích lopatek. Na obr.6 je znázorněn průběh 
plnicího tlaku ppl a cyklové dávky paliva Mc a na obr.7 teplota t0T a tlak p0T 
výfukových plynů před turbinou při porovnávacím výkonu 75 kW pro oba 
způsoby regulace. Průběhy s označením 1 jsou pro motor s regulací 
odpouštěním výfukových plynů a průběhy s označením 2 pro regulaci 
natáčením rozváděcích lopatek. 

 Obr.8  Turbodmychadlo s natáčivými  rozváděcími 
           lopatkami 
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KOMBINOVANÁ REGULACE PLNICÍHO TLAKU 
 

Ve snaze snížit tlaky a teploty výfukových plynů před turbínou při jejich 
odpouštění vyvinula firma Garrett turbodmychadlo s použitím bezlopatkové 
rozváděcí skříně, viz obr.9, která má odpouštěcí klapku b doplněnou směrovou 
klapkou a pro úpravu víru v rozváděcí skříni a tím i rychlostního trojúhelníku na 
vstupu do rotoru turbíny. V poloze d směrová klapka vytváří podmínky normální 

turbinové skříně s regulací jen 
odpouštěním a v poloze c 
zvětšuje obvodovou složku 
rychlosti v bezlopatkové 
rozváděcí skříni. Tím se docílí  v 
menší míře  efektu, jako při 
natáčení rozváděcích lopatek, 
ovšem v kombinaci s 
odpouštěním se vytváří při této 
regulaci příznivější stavy plynu 
před turbínou, než při odpouštění 
výfukových plynů. 

Uvedený způsob regulace 
turbodmychadlem Garrett VAT 
25 byl poprvé použit  při 
přeplňování motoru XU10J4TE 

vozu Peugeot 405 T16 s očekávanými výsledky. 
 
 
 

REGULACE PLNICÍHO TLAKU ZMĚNOU ŠÍŘKY STATORU TURBÍNY 
 

Změna šířky rozváděcího kola turbíny, jak ji začala od ruku 1998 používat 
anglická firma Holset, je zdánlivě nejjednodušším způsobem změny geometrie 
turbíny. Náročnost vyplývá z  jeho principu. Celé rozváděcí kolo s lopatkami, viz 
pozice RK na obr.10, je nutno rovnoměrně po celém obvodě axiálně posouvat 
v turbínové skříni při teplotách až 800 oC a přitom lopatky zasouvat do prstence 
v druhé stěně, která má vytvořené otvory s profilem zasouvaných lopatek. Proto 
používá pro ovládání nikoli membránové jednotky ovládané tlakem z výstupu 
kompresoru, ale pístové jednotky ovládané tlakem z brzdového systému 
vozidla. Pro indikaci regulovaného plnícího tlaku se využívá otáček rotoru 
turbodmychadla, které se snímají uprostřed rotoru v   

 

Obr.9  Turbodmychadlo Garrett VAT 25 
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ložiskové skříni bezdotykovým 
magnetickým snímačem.  
 Z hlediska parametrů to je 
originální řešení, protože, proti 
ostatním způsobům regulace, zde 
protéká celý hmotnostní tok 
turbínou při optimálním úhlu 
náběhu proudu do oběžného kola 
a turbína tak má stále vysokou 
vnitřní účinnost. Zvětšení ztrát je 
způsobeno pouze zvýšenými 
třecími ztrátami ve statoru a 
náhlým rozšířením v rotoru 
turbíny. 
 Tento způsob regulace se 
zatím použil pro regulované 
přeplňování řady vznětových 
motorů Iveco Cursor pro užitková 
vozidla. 
 
 
 

 
DVOUSTUPŇOVÉ REGULOVANÉ PŘEPLŇOVÁNÍ 
 

Pro vysokotlaké přeplňování 
vznětových motorů užitkových vozidel se 
středním efektivním tlakem pe = 2,1 MPa 
a více s regulačním rozsahem prakticky 
od minimálních otáček 1000 min.-1 do 
jmenovitých 2000 min.-1 vyvinula firma 
Kühnel, Kopp & Kausch dvoustupňové 
přeplňování s regulací vysokotlaké 
turbíny odpouštěním výfukových plynů. 

Podle schéma na obr.11 je 
dvoustupňové přeplňování realizováno 
větším nízkotlakým turbodmychadlem a 
menším vysokotlakým TD,  kde 
vysokotlaká turbína T1 je opatřena 
bypassem s elektronicky řízeným 
regulačním ventilem RV. Regulačním 
ventilem s bypassem je možné část 
hmotnostního toku výfukových plynů 
odvést vysokotlaké turbíně, která však 
vyexpanduje v nízkotlaké turbíně T2, 
takže nárůst tlaků a teplot při regulaci je 
podstatně mírnější, než u jednestupňové 
regulace. Tímto způsobem regulace při 

 
Obr.10  TD s měnitelmou šířkou statoru 
              turbíny Holset HX40V 

 
Obr.11 Dvoustupňové přeplňování   s          
             regulací firmy KKK 
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použití dvou chladičů plnicího vzduchu CH1 a CH2 se dosáhne téměř 
konstantního průběhu středního efektivního tlaku pe v širokém rozmezí otáček 
(900 až 1400 min.-1). Přitom při maximálním zatížení se v  převážné části 
charakteristiky dosáhne poměrně vysoké hodnoty minimálního spalovacího 
přebytku vzduchu λZ = 1,9 a tudíž i minimální kouřivosti motoru.  

Poněvadž v  poměrně široké části otáčkové charakteristiky motoru je 
možné se regulací  přiblížit k optimálnímu stlačení vzduchu v  obou stupních 
kompresorů K1 a K2 a tím i k jejich minimální kompresní práci, dochází ke 
snížení měrné spotřeby  paliva oproti klasickému dvoustupňovému přeplňování 
u motoru se zdvihovým objemem 12 dm3 o 6 až 8 g kW-1h-1.   

 

TURBODMYCHADLO S ELEKTRICKÝM POHONEM 
 
Pro zvýšení akceleraceschopnosti turbodmychadly přeplňovaných  motorů 

užitkových vozidel vyvinula kalifornská firma Turbodyne odstředivé dmychadlo 
s elektickým pohonem 
a uvedla jej do sériové 
výroby. V současné 
době vyvíjí ve 
spolupráci s firmou 
Garret turbodmychadlo 
s elektrickým pohonem 
především pro 
vznětové ale i 
zážehové motory 
osobních vozidel. Již 
v roce 1997 bylo takto 
pojaté přeplňování 

představeno na mezinárodní konferenci o přeplňování na Technické universitě 
v Drážďanech, kde byl představen i řez  turbodmychadlem s elektrickým 
pohonem, viz obr.12, s asynnchronním elektromotorem mezi kompresorem a 
turbínou. Následně v r.1998 byla na této universitě vypracována studie 
akcelerační schopnosti vozidlového motoru kde jsou porovnána i zrychlení 
rotoru turbodmychadla s elektrickým pohonem e-TD s turbodmychadlem  

regulovaným natáčením 
lopatek statoru turbíny 
(VTG-TD) a odpouštěním 
výfukových plynů 
(Vastegate-TD). Výsledky, 
získané symulačním 
výpočtovým programem a 
znázorněné na obr.13, 
ukazují nárůst plnicího 
tlaku ppl s časem τ při 

náhlé akceleraci. Při tom může turbodmychadlo s elektrickým pohonem odebrat 
až 1,8 kW ze sítě vozidla, což bude vyžadovat speciální akumulátor. Ten, jak se 
předpokládá, by se během ustálené jízdy na dálnici mohl dobíjet i tím, že by 

 
Obr.12 Turbodmychadlo s elektrickým pohonem

Obr.13 Rychlost nárůstu plnicího tlaku
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elektromotor pracoval jako generátor a přibrzďováním rotoru turbodmychadla 
upřesnil regulaci plnicího tlaku a celého motoru. 

Elektromotor turbodmychadla pracuje pouze při potřebě prudké 
akcelerace, kdy podle obr. 13 je schopen do 2 sec., to je při startu během první 
otáčky motoru, zvednout podstatně plnicí tlak a tím i točivý moment motoru. 
Největší zájem o turbodmychadlo s elektrickým pohonem mají evropské 
automobilky. BMW chce zavést  sériovou výrobu motorů s tímto 
turbodmychadlem již v roce 2001.  
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