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PŘEPLŇOVÁNÍ  
SPALOVACÍCH MOTORŮ 

   Přeplňování spalovacích motorů umožňuje dopravit do 

spalovacího  prostoru jejich válců více vzduchu. Díky 
tomu se spaluje větší množství paliva a motor získává 
vyšší výkon. 

 

    Výhody přeplňování: 

Zvýšení výkonu a točivého momentu 

Zlepšení účinnosti motoru 

Snížení emisí škodlivin 

Snížení měrné spotřeby paliva 



- PŘEPLŇUJÍ SE JAK VZNĚTOVÉ, TAK ZÁŽEHOVÉ 
MOTORY 

- K PŘEPLŇOVÁNÍ SLOUŽÍ KOMPRESOR NEBO 
TURBODMYCHADLO 



TURBODMYCHADLO 

   PRINCIP 
ČINNOSTI  

     JE ZALOŽEN NA 
DMYCHADLE, 
POHÁNĚNÉM TURBÍNOU 
NA VÝFUKOVÉ PLYNY. 

      

     DMYCHADLO STLAČUJE 
VZDUCH VSTUPUJÍCÍ 
DO MOTORU. 



KONSTRUKCE 
TURBODMYCHADLA 

    SKLÁDÁ SE ZE DVOU 
HLAVNÍCH ČÁSTÍ  - 
DMYCHADLOVÉ A 
TURBÍNOVÉ 

 

    ČÁSTI MAJÍ SPOLEČNOU 
HŘÍDEL ULOŽENOU V 
KLUZNÝCH LOŽISCÍCH  

     při 10-ti až 150-ti tisících otáčkách za 
minutu je nutné jejich kvalitní mazání 
a chlazení  





PROMĚNNÁ GEOMETRIE 
ROZVÁDĚCÍCH LOPATEK 

 Toto zařízení slouží k 
omezování plnícího tlaku 
na sací straně.  

 Při nízkých otáčkách motoru je 
požadován vysoký plnící tlak, takže je 
nastavitelnými lopatkami zmenšen 
průřez, kterým proudí výfukové plyny. 
Tlak před lopatkami se zvýší, rychlost 
plynů ve zúženém místě vzroste a to 
způsobí roztočení turbodmychadla a  
zvýšení plnícího tlaku na sací straně. 
Ve vysokých otáčkách motoru, kdy je 
třeba plnící tlak omezit, je průtočný 
průřez v místě rozváděcích lopatek 
maximálně zvětšen.Tlak se zmenší a 
turbodmychadlo se točí nižšími 
otáčkami. Ovládání natáčení lopatek 
bývá řešeno  pneumatickými nebo 
elektrickými akčními členy. 

 



PŘIPOJENÍ DMYCHADEL K 
SACÍMU POTRUBÍ 



KOMPRESORY  

ODSTŘEDIVÉ 
Princip turbodmychadla, ale s pohonem od 
klikové hřídele pomocí řemenu a vloženého 
převodu 

OBJEMOVÉ 



Kontrolní otázka – popište funkci turbodmychadla 
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