
Přeplňování spalovacích motorů 

je technické řešení jak navýšit výkon motoru bez 
zvětšování zdvihového objemu.

Zvýšení měrného výkonu - kW/litr zdvih.objemu

Do spalovacího prostoru není vzduch (nebo směs vzduchu 
s palivem) nasáván, ale vháněn vnějším přetlakem nebo 

dynamickým účinkem.

Ve větším množství vzduchu je možné spálit 
větší množství paliva– vzniká více tlakové energie 

převáděné na mechanickou práci.



Měrný výkon vybraných zážehových motorů
Honda S2000 2,0i VTEC- 1997 ccm - nepřeplňovaný 4-válec

177 kW (240 HP)/8300 ot./min – 120 HP z 1 litru
208 Nm/7500ot./min – 104 Nm z 1 litru

BMW M5 (M60) V10 5,0i - 4 999 ccm - nepřeplňovaný 10-válec
373 kW (507 HP)/7750 ot./min – 101 HP z 1 litru

520 Nm/6200ot./min – 104 Nm z 1 litru
Audi 2.8 V6 30V– 2771 ccm – pulsně přeplňovaný 6-válec 

142 kW (193HP)/6000 ot./min – 69,6 HP z 1 litru142 kW (193HP)/6000 ot./min – 69,6 HP z 1 litru
280 Nm/3200ot./min – 101 Nm z 1 litru

Mercedes-Benz C 180 Kompressor– 1796 ccm – Roots dmychadlo 4-válec
105 kW (143 HP)/5200 ot./min – 79,5 HP z 1 litru

220 Nm/2500 - 4200ot./min – 122 Nm z 1 litru
VW 2,0 TFSI – 1984 ccm – turbodmychadlo 4-válec

221 kW (300 HP)/5600 ot./min – 150 HP z 1 litru
380 Nm/1750 - 5500ot./min – 190 Nm z 1 litru

VW 1,4 TFSI – 1390 ccm – turbodmychadlo + Roots 4-válec
125 kW (170 HP)/6000 ot./min – 122 HP z 1 litru
240 Nm/1750 - 5000 ot./min – 173 Nm z 1 litru



Historie 
1905 – Dr. Alfred Büchi (Švýcarsko) – patent na pístový 

vznětový motor doplněný plnící turbínou
1920 – úspěšné lodní přeplňované vznětové motory

1930 – menší verze pro železnici1930 – menší verze pro železnici
1954 – první nákladní turbodiesel Volvo ( souběžně Scania 

a Cummins) turbodmychadla Elliot a Eberspächer
1962 – Chevrolet Monza a Oldsmobile Jetfire – osobní 

automobily s přeplňovaným zážehovým motorem
1978 – Mercedes 300SD – první osobní turbodiesel

1986 – Fiat Croma – první osobní vůz s přímým vstřikem 
paliva – začala éra TDI…



Přeplňování 

1. Vnitřní – vlastní
využití dynamického účinku proudu vzduchu 

v sacím potrubí

2.Vnější – cizí
do sání vstupuje vzduch s větším než 

atmosférickým tlakem, 
vyvolaný vnějším zdrojem přetlaku :
a) poháněn mechanicky od motoru

b) využívá energii výfukových plynů



Dynamické přeplňování 

otevírání a zavírání sacích ventilů způsobuje v 
sacím potrubí tlakové vlny, jejich frekvence je dána sacím potrubí tlakové vlny, jejich frekvence je dána 

otáčkami motoru a délkou potrubí.

Pokud tlaková vlna při pohybu k motoru dorazí k 
otevřenému sacímu ventilu, naplní válec větším 
množstvím vzduchu než prostým nasáváním.



A. Pulzační přeplňování 
přizpůsobuje délku sacího potrubí frekvenci pulzů

Dlouhé potrubí – nízká frekvence (otáčky)Dlouhé potrubí – nízká frekvence (otáčky)
Krátké potrubí – vysoká frekvence (otáčky) 

(ideální by bylo měnit délku sacího potrubí plynule, ale je 
to složitější řešení – otočný prstenec ovládaný krokovým 

motorem)









B. Rezonanční přeplňování 
zesílení kmitů v potrubí připojením dalšího zesílení kmitů v potrubí připojením dalšího 

pulzující vzduchu od jiných válců, výhodné v 
nízkých otáčkách, při vysokých se přepojí do 

pulzačního 





C. Přeplňování tlakovzdušným výměníkem 
Comprex

řešení na půl cesty k turbodmychadlu – využívá 
energii výfukových plynů, ale přímo.

Puls výstupu z jednohoPuls výstupu z jednoho
válce tlakuje vstup jiného.

Předání energie a nasávání vzduchu řeší rotační 
výměník poháněný od rozvodů.

Účinnost jako turbo, rychlejší reakce, ale velké 
rozměry a nasávaný vzduch se částečně mísí se 

spalinami ( Mazda 626) 





D. Náporové přeplňování 

ke zvýšení tlaku v sacím potrubí je využíván nápor 
vzduchu vyvolaný rychlostí vůči okolí

přetlak je efektivní nad 100 km/h,
ale prakticky využitelný až nad 200 km/h

letecké motory, závodní vozy a supersporty
Ferrari 550 Maranelo, McLaren F1, Lotus Exige

Ram-air - nejlevnější tuning amerických „muscle cars“







Přeplňování mechanicky poháněným 
dmychadlem ( kompresorem)

dmychadlo poháněno od klikového hřídele 
(u malých motorů řemenem, u větších ozubenými koly –

odběr až desítky kW !)odběr až desítky kW !)
Tím odebírá část výkonu motoru, zhoršuje měrnou 
spotřebu paliva – v nejnižších otáčkách se odpojuje 

(spojkou nebo obtokovým ventilem)
Pracuje již od nízkých otáček motoru, růst tlaku bez 
prodlevy, má lineární (přímou) závislost množství 

dodávaného vzduchu na otáčkách motoru



Historie 
1867 bratři Rootsové - cykloidní dmychadlo používané 

v dolech k dopravě velkých objemů vzduchu 
1914-1918 – I.sv. válka – velký rozvoj leteckých motorů –

vyšší výkony při snížení hmotnosti a potřeba plnění vyšší výkony při snížení hmotnosti a potřeba plnění 
motoru vzduchem ve větší výšce – lamelový i Rootsův
1919 – Mercedes po pokusech s pístovými kompresory 

namontoval Rootse do závodního automobilu
1921 – první vítězství na Coppa Florio

okamžitě reaguje konkurence, 1921 Porsche a 1923 Fiat, 
který poprvé použil chladič stlačeného vzduchu



Rootsovo dmychadlo

dmychadlo má 2 rotační písty cykloidního tvaru –
prostorově se doplňují v každé poloze.

Opakovaně zmenšují a zvětšují uzavřený prostor –
nasávají a vytlačují vzduch.

Malé se vyrábějí s podélně rovnými písty, větší mají Malé se vyrábějí s podélně rovnými písty, větší mají 
zakřivené do šroubovice – postupně zabírají a 

nezpůsobují tlakové pulsy na výstupu.
Pracovní otáčky 7-10 000 za min. 

od motoru převod do rychla – poháněné oba písty! 
Navzájem se nedotýkají ani neopotřebovávají!

Odběr asi 10% výkonu motoru, u závodních až 20%



a - sání

c - výtlak

b - přeprava







Rootsovo dmychadlo

v průmyslu se využívala varianta s trojitými písty
( i k přepravě sypkých hmot – dmychadlo se nezadírá !)( i k přepravě sypkých hmot – dmychadlo se nezadírá !)

dalším vývojem vznikla většina dnes používaných 
dmychadel s dvojicí rotačních pístů různých tvarů

- americká firma Eaton – 4 lopatkové rotory
( Mercedes, Jaguar, USA)







Dmychadlo Eaton TVS 
(Twin-Vortices Series)

nový model 2008

„jen“ 55 kW 

předchozí verze měla při 
max.otáčkách příkon 85 kW !!!



Chevrolet Performance LS9 
motor 6.2L LS9 6.2L Supercharged Engine 
638 HP / 6500 RPM  - 476 kW – a 55 kW odebírá 
dmychadlo ! ( celkem 531 kW – dmychadlo 10,4%)
604 ft/lbs TQ / 3800 RPM - 825 Nm





Šroubové dmychadlo

podobný princip jako Roots, ale rotory tvoří nestejné 
dvojice do sebe zapadajících tvarů

patent 1878 – nešlo vyrobitpatent 1878 – nešlo vyrobit
1930 – Alf Lysholm vylepšil a uvedl do praxe

Lysholmovo šroubové dmychadlo
stlačuje vzduch opačně než Roots ( od středu k vnějšku) 

a postupně – vyšší tlak
náročné na výrobu – podstatně dražší než Roots

( AMG - obchodní název TwinScrew)



Lysholmovo dmychadlo





Spirální dmychadlo

( G-dmychadlo)
patentováno již v r. 1903 v USA, ve Francii Louis Croux 1905

80.léta 20.stol. – VW jako alternativu k Roots. dmych.

Dvoudílná skříň, v ní dvojice spirálovitých přepážek
a dvojice výstředníkových hřídelí.

Funkční část má přibližně tvar písmene G – název.
Levnější na výrobu než Roots, na výstupu nevznikají 

pulzace, pohon řemenem – až 10 000 ot./min
Problematická životnost, závislá na kvalitě výroby.







Přeplňování dmychadlem poháněným
výfukovými plyny

- Turbodmychadlo -- Turbodmychadlo -

se skládá ze 2 částí:
1.dmychadlo (stlačuje vzduch) poháněné 

2.turbínou (roztáčenou výfukovými plyny)





Mezi dmychadlo a motor obvykle vřazen chladič 
stlačeného vzduchu.

Stlačením se vzduch zahřívá!
(podle tlaku až přes 100°C)(podle tlaku až přes 100°C)
- mezichladič – intercooler -

Snížením teploty se zvýší hustota vzduchu – ve 
stejném objemu je více kyslíku.

Nejčastěji chladič vzduchový, příp. kapalinový.







Přeplňování podle tlaku
( plnící přetlak proti atm. tlaku)

1. Nízkotlaké – přetlak 0,2-0,5 bar
2. Středotlaké – přetlak 0,5-1,2 bar2. Středotlaké – přetlak 0,5-1,2 bar

3. Vysokotlaké – přetlak více než 1,2 bar

Pro běžná vozidla se používá přetlak do 2 bar,
závodní speciály i více než 2,5 bar.



Audi R18 TDI – 3,7 V6 TDI, 397 kW, 850 Nm, max.plnící tlak 3 bar



Mimořádné výkony

1986 – v F1 přeplňování bez omezení 

BMW - M12/13, řadový čtyřválec 1 499 ccm
1983 - v kvalifikaci 800 HP za tlaku 3,2 baru, v závodech okolo 740 HP. 
1984 v kvalifikaci tlak 4,5 baru a výkon 1 050 HP a v závodě 3,8 baru a 1984 v kvalifikaci tlak 4,5 baru a výkon 1 050 HP a v závodě 3,8 baru a 

880 HP. 
1985 to bylo 5,4 baru a 1 200 HP v kvalifikaci a 3,6 baru a 850 HP v 

závodě.
1986 - maximální tlak, který kdy turbodmychadlo motoru M12/13 

dávalo, byl 5,6 baru. Výkon byl jistě přes 1 400 koní -možná to bylo      
1 420, možná 1 450, nebo víc. Motorová brzda tehdy více než 1 400 

neuměla změřit.
To je téměř 1000 HP/litr zdvih. objemu



Turbodmychadlo
neodebírá výkon motoru, 

pro pohon využije zbytkovou (odpadní) energii, tím 
zlepšuje účinnost i měrnou spotřebu paliva.

Výf.plyny mají vysokou teplotu a určitý tlak – na Výf.plyny mají vysokou teplotu a určitý tlak – na 
turbíně expandují – tím se ochladí!

Část energie výf.plynů ( tvoří až 30% z celkové 
energie) se použije  k naplnění válce 

( sání není ztráta, ale „pracovní“ zdvih)
u moderních motorů se tak využije 13-17% celkové energie paliva 





Teplotní spády u Turbocompoundu



Turbocompound
• Technika turbocompoundu zajišťuje:

– vyšší výkon a kroutící moment bez zvýšení spotřeby
a bez zvýšení ceny vozidla

– nižší emise 
– zvýšení výkonu o 50HP (na 470HP)

a Mk o 100 Nm (na 2200 Nm)a Mk o 100 Nm (na 2200 Nm)
• Jednotka turbocompoundu:

- převod je vsazen do rozvodů motoru
- jednotka je namontována přímo

na blok motoru
- převod z 20 000 na 2000 ot.







Využitím energie výfuk. plynů 
( původně odpad – Sankveyův diagram)

se zvyšuje celková tepelná účinnost motoru!

U vznětových motorů:U vznětových motorů:
nepřeplňované – 40-45%

přeplňované turbodmychadlem – 45-50%
čtyřdobý turbocompoud nebo dvoudobý vysoce 

přeplňovaný – až 55%



Výhody turbodmychadla:

- Využívá zbytkovou energii
- Malé rozměry, nízká hmotnost
- Po vyřešení materiálových nároků - Po vyřešení materiálových nároků 
( vysoké teploty) uspokojivá životnost
- Dosahuje vysokých plnících tlaků
- Zvýšení účinnosti – využití energie 
paliva – snížení spotřeby paliva při 
současném zvýšení výkonu



Nevýhody turbodmychadla:

- Na zvýšení otáček motoru reaguje 
s prodlevou - „ turboefekt“

- Plnící tlak nemá lineární závislost na - Plnící tlak nemá lineární závislost na 
otáčkách motoru - nutná regulace
- Pro využití energie potřebné vysoké 
otáčky turbínového soustrojí
70-100 tis. ot/min – běžná turbodmych.
přes 200 tis. ot/min – moderní konstrukce
- Životnost ovlivňuje mnoho faktorů



Uložení rotoru turbodmychadla - až 300 tis.ot/min 

- nejstarší typy pro nízké otáčky – jehlová ložiska
- valivá ložiska letecké kvality - cena! ( tuning)
- tzv. Fluidní ložiska – rotor „plave“ na filmu - tzv. Fluidní ložiska – rotor „plave“ na filmu 
tlakového oleje – nároky na olej, pravidla provozu 
motoru ( start, vypnutí)
- vůle pro olejový film zhoršuje účinnost
- nové generace turbodmychadel – kuličková 
keramická ložiska (Mercedes) – bez vůle, rychlejší 
reakce 















Turbodmychadlo u zážehového motoru

- nutné sníženíkompresního poměru – zabránit 
detonačnímu spalování ( menší význam u přímého 
vstřikování)
- účinnost ovlivněna regulací tlaku, v nízkých - účinnost ovlivněna regulací tlaku, v nízkých 
otáčkách ( pod 2-2,5 tis.ot.) dodává turbo málo 
vzduchu – nízká účinnost, ve vysokých otáčkách 
dodává zbytečně velké množství – hrozí detonace 
nebo poškození motoru
- vyšší teplota výfuk.plynů - větší nároky na 
materiál



Porovnání parametrů (kompresních poměrů)

Š Octavia I - 1,8 20 V/ 92 kW -10,3 : 1
1,8T 20 V/ 110 kW -9,5 : 1
1,8T 20 V/ 132 kW -9,3 : 1

Š Octavia II - 1,6 FSI / 85 kW -12 : 1
1,8 TSI / 118 kW -9,8 : 1

RS 2.0 TSI / 147 kW -9,6 : 1
RS 2.0T FSI /147 kW -10,5 : 1

Kompresní poměr 10,5:1 je na přeplňovaný motor 
neobvykle vysoký, původní 1.8 20V T měl kompresní 

poměr podle verze 9 až 9,5:1.





Turbodmychadlo u zážehového motoru

Nutné řešení situace při prudkém zavření škrtící 
klapky (okamžik řazení)

a) přetlakový (blow off) ventil zabrání poškození a) přetlakový (blow off) ventil zabrání poškození 
soustavy, kdy stlačený vzduch narazí na zavřenou 
škrtící klapku – charak.zvuk, vypuštění vzduchu do 
atmosféry
b) přepouštěcí, tzv. přemosťovací, trysky – stlačený 
vzduch zpět do sání











Turbodmychadlo u vznětového motoru

Snížení kompresního poměru není tak velké –
stlačujeme čistý vzduch, pouze limit pevnosti 
motorumotoru
Nižší teplota výfuk.plynů - větší životnost
Menší rozsah otáček motoru - turbo začíná plnit 
pod 2000 ot./min
Výkonové parametry rostou s kvalitou regulace 
plnícího tlaku



Porovnání parametrů (kompresních poměrů)

Š Fabia I - 1,9 SDi/ 50 kW -19,5 : 1
1,9 TDi/ 74 kW - 19,0 : 11,9 TDi/ 74 kW - 19,0 : 1

Š Octavia II - 1,9 TDI PD/ 77 kW -19,0 : 1 
2,0 TDI PD/ 103 kW -18,5 : 1 





Regulace turbodmychadla

Charakteristika plnícího tlaku turbodmychadla není 
lineární jako u kompresoru.

Potřebuje určité množství výfukových plynů, aby se 
projevil vzrůst tlaku – „natlakování, sepnutí turba“

ale poté množství dodávaného vzduchu roste rychleji než 
otáčky motoru – poškození motoru vysokým tlakem 



Regulace turbodmychadla
Obvyklejší je požadavek na maximum Mk v nižších 

otáčkách – na ně je navrženo turbodmychadlo

Ve vyšších otáčkách je třeba snižovat výstupní tlak

Možnosti regulace:Možnosti regulace:
1. Odpouštění výf.plynů před turbínou 

regulační ventil, obtoková klapka - by pass

2.Změna geometrie turbíny –
Variable-Geometry TurbochargersVGT

a) natáčení lopatek statoru turbíny
b) změna šířky statoru turbíny



1. Obtoková klapka – by pass



Relativně malá turbína reaguje už na malé množství 
výf.plynů – začíná dodávat tlak. vzduch v nízkých 
otáčkách – maximum Mk

Snížení výkonu turbíny ve vyšších otáčkách zajistí 
obtoková klapka –část výf.plynů vypouští přímo do 
výfuku, nejdou na turbínuvýfuku, nejdou na turbínu

Otevření klapky zajistí plnící tlak – bez elektroniky

Nárůst Mk a výkonu není tak velký, ale motor má 
malou prodlevu (turboefekt) a vysokou spolehlivost



Opel Kadett 1.7 D 

1688 cm3, 42 kW / 4600 rpm, 105 Nm / 2400 rp

Opel Astra 1.7 TD 

1688 cm3, 50 kW / 4500 rpm, 132 Nm / 2400 rpm1688 cm3, 50 kW / 4500 rpm, 132 Nm / 2400 rpm

BMW 324d 

2443 cm3, 63 kW / 4600 rpm, 152 Nm / 2500 rpm

BMW 324td 

2443 cm3, 85 kW / 4800 rpm, 220 Nm / 2400 rpm



2a. Natáčení lopatek statoru turbíny 





Větší turbínou protéká stále celé množství výf.plynů 

V nízkých otáčkách motoru se nastaví lopatky statoru (vnější 
věnec lopatek) na zúžení průřezu – vzroste rychlost proudění 
– tím i plnící tlak

Ve vyšších otáčkách se uvolní celý průřez – projde větší Ve vyšších otáčkách se uvolní celý průřez – projde větší 
množství výf.plynů bez překročení max. plnícího tlaku

Nastavení lopatek zajistí podtlak v sání – bez elektroniky

Nárůst Mk a výkonu větší než u obtoku, ale motor má větší 
prodlevu a skokový nárůst výkonu (turboefekt), spolehlivost 
byla dlouho problémem – malé součástky v proudu plynů 
vysoké teploty – dlouho nepoužitelné pro zážeh. motory  
(teplota a větší rozsah otáček)









Š Octavia I  
1,9 SDI / 50 kW –atm.plnění
1,9 TDI / 66 kW -obtok 
1,9 TDI / 81 kW -VGT 



2b. Změna 
šířky statoru 
turbíny 

HOLSETHOLSET







Vyvinuto pro užitková vozidla, Holset je od 1973 částí 
Cummins, dnes použ. např. Iveco, s požadavkem na 

zvýšení životnosti.
Řešení s natáčením lopatek bylo dlouho velmi poruchové.

Provedení s výsuvným prstencem statorových lopatek 
nemá malé součástky náchylné na poškození vys.teplotou, 

ale posouvá celý prstenec – požadavek na min. vůle.

Proto někteří výrobci užitkových motorů volí variantu s 
obtokem, při provozu motoru v úzkém rozsahu otáček.



Další varianty přeplňování
1. Kombinovaná regulace

1993 - Peugeot 405 T16 
turbodmychadlo Garret VAT 25 s variabilním 

nastavováním jedné lopatkya obtokovou klapkou -nastavováním jedné lopatkya obtokovou klapkou -
rychlejší roztočení turbíny - snížení nepříjemného 

turboefektu
1998 cm³ - 220 koní (158kW) - 5000 až 6500 ot/min 

Mk - 318 N.m. - 2600–4500 ot/min, 
při využití funkce (45 s)  overboost
(krátkodobé zvýšení plnicího tlaku)





2. Použití více turbodmychadel 

1981 -Maserati Biturbo
2.0 L twin-turbo 90° V6 180HP – karburátor, 3 ventily

dvě stejná (menší) turbodmychadla dvě stejná (menší) turbodmychadla 
– každé pro jednu řadu – 3 válce

rychlejší reakce motoru





3. Vícestupňové přeplňování 

Turbodmychadla společná pro celý motor:
- dvě stejná - připojují se podle potřeby paralelně 

- dvě různě velká pro menší a větší otáčky, případně se 
jejich činnost překrývá - BMW 335djejich činnost překrývá - BMW 335d

- tři – dvě malá jedno velké (BMW 550d) – vývojem jedno 
poháněno elektricky

- čtyři – další evoluce - BMW 750d 
(složitý systém – 2 malá, 2 velká)



Vývoj přeplňovaného vznětového motoru BMW 
Řadový 6-válec přímé vstřikování CR 

1999: 330d
2926 ccm – 1 TD – 135 kW/4000, 390 Nm/1750 

2003: 330d 
2993 ccm -1TD - 150kW/4000, 410 Nm/1500-3250 

2009: 330d 
2993 ccm -1TD - 180kW/4000, 520 Nm/1750

2013: 330d 2013: 330d 
2993 ccm -1TD - 190kW/4000, 560 Nm/2000-275

--------------------------------------------------------------------------------------------------
2006: 335d 

2993 ccm –2 TD (bi-turbo) - 210kW/4400, 580 Nm/1750-2250 
2012: 550d

2993 ccm - 3 TD (tri-turbo) - 280kW/4000, 740 Nm/2000-3000 
2016: 750d 

2993 ccm - 4 TD (quad-turbo) - 294kW/4400, 760 Nm/2000-3000 



4. Kombinované přeplňování 

Turbodmychadlo a kompresor 
Teoreticky ideální kombinace – kompresor pro nízké 

otáčky, turbo pro vysoké.

Prakticky složitý a drahý systém, v sériové verzi pouze 
několik automobilů:

Lancia Delta S4
Nissan Micra Super Turbo

Volvo 2,0 T6 a T8
VW 1,4 TSI Twincharger
Volvo XC90 T8 - hybrid







Další vývojový stupeň
Elektromotorem poháněné dmychadlo  - E-Charger



E-Charger
elektrické přeplňování je nezávislé na otáčkách a tlaku 
výfukových plynů .
Vyplňuje poslední skulinky mezi sešlápnutím plynu a 
roztočením výfukového turbodmychadla. 
Je rychlejší než twinturbo a navíc nezávisí na tlaku 
výfukových plynů.výfukových plynů.
Strana s radiálním kompresorem se podobá klasickému 
turbodmychadlu, nemusí ale řešit extrémní tepelnou ani 
mechanickou odolnost, v plném výkonu totiž pracuje jen 
zlomky sekund. 
Hlavní výhodou je okamžitá odezva – 1-2kW silný 
elektromotor roztočí dmychadlo na 70 000/min za méně než 
350 milisekund






