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PRINCIP RADIÁLNÍHO 
TURBOKOMPRESORU 

   - konstrukce radiálního turbodmychadla resp. turbokompresoru je 
podobná jako u radiálních čerpadel 

    - jeden tlakový stupeň tvoří oběžné lopatkové kolo, převaděč (difuzor) a 
soustava vratných kanálů 

    - u radiálního turbokompresoru proudí nasávaný plyn do oběžného kola  
v axiálním směru kde se změní jeho směr proudění na radiální. 
Obvodová rychlost kola je v závislosti na  kritické rychlosti plynu a 
dovoleném namáhání kola od odstředivé sily asi 110 až 380 m s-1. Při  
této vysoké obvodové rychlosti působí na plyn odstředivá síla, která 
vyvolá jeho částečné stlačení. Po výstupu z oběžného kola dochází v 
prostorách mezi rozváděcími lopatkami difuzoru ke zpomalení plynu  se 
současným zvýšením jeho tlaku. 
 

 

 



RADIÁLNÍ OBĚŽNÉ KOLO A LOPATKY 
DIFUZORU 



RADIÁLNÍ TURBOKOMPRESOR S VNITŘNÍM 
CHLAZENÍM (V PLÁŠTI) 



RADIÁLNÍ TURBOKOMPRESOR S VNĚJŠÍM 
CHLAZENÍM (DVĚMA CHLADIČI) 



VNĚJŠÍ 
CHLAZENÍ 

Jedná se o mnohem účinější typ 
chlazení než v případě  vnitřního 
(povrchového) chlazení. 

Mezichladič je konstruován 
nejčastěji jako trubkový 
výměník, ve kterém v trubkách 
proudí chladící médium 
(nejčastěji voda) a ochlazovaný 
plyn proudí vně trubek. 

Při ochlazení nesmí dojít ke 
kondenzaci par obsažených v 
pracovním plynu protože za 
mezichladič se obtížně instaluje 
odlučovač vlhkosti  



KONTROLNÍ OTÁZKA 

 PROČ JE OCHLAZOVÁN VZDUCH MEZI 
TLAKOVÝMI STUPNI TURBOKOMPRESORU? 
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