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Abstrakt 

V bakalářské práci je proveden rozbor funkce a konstrukčních typů turbodmychadel 

používaných v osobních, případně nákladních automobilech světové produkce. Dále je 

uvedeno srovnání spalovacích poměrů benzínového a dieselového motoru v závislosti na 

tvorbě emisí, běžně používaných typů materiálů pro dmychadlo a hřídel a postup výroby a 

sestavení do celku. Cílem experimentální části práce je metalografický rozbor superslitiny 

poškozené turbíny z dieselového motoru, určení typu slitiny podle složení a dohledání jejích 

materiálových vlastností.  
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Abstract 

The study of function and structural types of turbochargers used in cars or trucks of world 

production was performed in the presented bachelor thesis. The comparison of the combustion 

behavior of gasoline and diesel engines depending on car emissions as well as the types of 

materials commonly used for the air compresor and shaft are summerized. A brief description 

of processing technologies and assembly of turbines is presented. The aim of experimental 

part of the work is to determine microstructure and type of superalloy used in dammaged 

turbine of diesel engine. On the base of the metallographic results the material properties of 

the superalloy are found. 
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1. Úvod 

Spekulace o světových zásobách ropy, zvyšující se ceny fosilních paliv a současně snaha o 

zvýšení výkonu motorů a nižší spotřebu paliv, vyžadují nové přístupy při řešení konstrukce a 

volbě materiálů motorů. Tento fakt nás nutí znovu a znovu přemýšlet o každé automobilové 

součásti a obzvlášť pak v motorovém prostoru. 

Turbodmychadlo, které umožňuje do maloobjemového motoru natlačit potřebné množství 

vzduchu, není výdobytkem moderních automobilů, myšlenka na jeho použití se objevila hned 

v počátcích automobilového rozvoje. Pro jeho činnost při teplotách okolo 700°C a při 220 

tisících otáčkách za minutu se používají speciální materiály, které však v důsledku velkého 

tepelně-mechanického namáhání za spolupůsobení okolního pracovního prostředí mohou 

měnit v průběhu času své mechanické vlastnosti a snižovat životnost součásti. Snahou je 

používat takové materiály, které po celou dobu životnosti budou vykazovat odolnost proti 

vysokým teplotám, oxidaci a tečení. Zároveň by měly být lehké, pevné a cenově dostupné.  

Cílem této práce je provést syntézu údajů o funkci, typech a materiálech turbodmychadel 

používaných v automobilovém průmyslu. V experimentální části je proveden metalografický 

rozbor slitiny odebrané z poškozeného turbodmychadla dieselového motoru, určení jejího 

složení pomocí EDS analýzy a dohledání jejích vlastností na základě stanoveného typu slitiny.  
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2. Vývoj  

Myšlenka využití kinetické energie spalin k zvýšení výkonu motoru je jen o něco málo mladší 

než samotná myšlenka spalovacího motoru.  

V úplných počátcích vývoje, tedy v letech 1885 až 1896, řešili Gottlieb Daimler a Rudolf 

Diesel zvýšení výkonu svého zkušebního motoru a snížení spotřeby pohonných hmot za 

pomoci před-stlačeného vzduchu, kterým plnili spalovací prostor. 

V roce 1925 využil švýcarský inženýr Alfred Büchi jako první energii výfukových plynů 

k pohonu turbínového kompresoru a dosáhl nárůstu výkonu přes 40%. Od této doby bylo 

zaváděno používání turbodmychadel u velkých stacionárních motorů, posléze u nákladních 

automobilů a nakonec i v osobních automobilech. 

Chevrolet Corvair Monza a Oldsmobile Jetfire byly první sériově vyráběné osobní automobily 

s turbomotorem, které byly uvedeny na americký trh v letech 1962-63. Turbodmychadlo však 

vykazovalo nízkou spolehlivost, což zapříčinilo stažení automobilů z prodeje. Tímto krokem 

se pozastavilo další rozšiřování turbodmychadel v osobních automobilech.  

Ropná krize v 70.letech 20.století donutila výrobce automobilů snižovat spotřebu pohonných 

hmot. Nastal rozmach používání turbodmychadel v komerční sféře dopravců využívajících 

dieselové motory. Zavádění turbodmychadel podpořil také vzrůstající důraz na regulace emisí 

v dopravě [1]. 

V 70.letech 20. století vstoupila turbodmychadla do motorsportu a jejich vývoj dosáhl vrcholu   

v polovině 80. let. Poté, co konstruktéři dokázali zkombinovat obrovské síly vyvolané 

přeplňováním motorů za pomoci elektronicky řízeného vstřikování paliva a elektronického 

zapalování řízeného palubním počítačem, umožnilo udržet závodní motor o objemu 1,5l na 

hranici maximálního výkonu a totální destrukce. Obvyklý výkon o hodnotě 746kW mohl být 

až 930kW [2].  

Turbodmychadla se díky závodění dostala do podvědomí veřejnosti, tak začaly být osobní 

automobily s „turbem“ velice populární. Skoro každá značka vyrábějící automobily nabízela 

alespoň jeden nejvyšší model s turbo-benzínovým motorem. K průkopníkům turbodmychadel 

patřilo Porsche, které mělo svůj model 911 Turbo na trhu už v roce 1975 a od té doby je 

Turbo vrcholným reprezentantem řady 911. Do běžných vozů přivedl tento způsob 

přeplňování Saab, když v roce 1976 představil svůj první přeplňovaný čtyřválec. 

Avšak tento zájem zanedlouho opadl, protože automobily měly vysokou spotřebu a měly 

výraznou prodlevu po sešlápnutí plynového pedálu pro dosažení potřebného výkonu. 
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Opravdový průlom v rozvoji turbodmychadel v osobních automobilech provedl Mercedes v 

roce 1978 svým prvním sériově vyráběným osobním automobilem s turbodieselovým 

motorem (Mercedes-Benz 300 SD). Následoval ho VW Golf v roce 1981 [1]. Díky 

turbodmychadlu se snížily emise a zvýšil výkon, který ale nebyl vykoupen vysokou spotřebou 

jako u benzínových turbomotorů. 

V 90. letech docházelo k rozvoji turbodieselových motorů ve všech třídách automobilů a 

postupně se zaváděly rovněž turbo-benzínové motory u luxusních vozů. Po roce 2000 je už 

naprostá většina dieselových osobních automobilů osazena turbodmychadly a v některých 

případech jsou zaváděna do jednoho motoru i dvě turbodmychadla. U benzínových motorů 

nastupuje trend „downsizingu“, což v podstatě znamená zmenšení objemu motoru při výkonu 

srovnatelném jako u o mnoho většího motoru atmosférického. 

Implementace turbodmychadel v nově konstruovaných motorech má tedy za cíl snižovat 

energetické nároky menšího motoru při zachování výkonu jako u většího motoru. Motor s 

turbodmychadlem má při částečném zatížení menší spotřebu než větší atmosférický a díky 

tomu vypouští méně zplodin [3]. 

 

2.1 Princip přeplňování motoru 

Přeplňováním turbodmychadlem zvyšujeme výkon a točivý moment motoru. 

Turbodmychadlo ke svému pohonu využívá kinetickou energii výfukových plynů. Ty 

roztáčejí výfukovou turbínu a pomocí společné hřídele roztáčí i dmychadlo, které nasává a 

stlačuje okolní vzduch a s určitým přetlakem jej dopravuje do válců motoru. 

Do většího množství vzduchu  ve válci můžeme vstřiknout větší množství paliva. Vlivem 

většího expanzního tlaku působí na píst větší síla, jejímž výsledkem je vyšší točivý moment a 

vyšší výkon. Takový motor má poté srovnatelný výkon jako o mnoho větší motor plněný 

atmosfericky. Za většiny provozních režimů motoru tak klesá měrná spotřeba paliva 

(množství spotřebovaného paliva g/kWh) a také výkonová hmotnost (hmotnost motoru k 

nejvyššímu výkonu motoru).  

Přeplňováním potlačujeme nevýhodu atmosferického spalovacího motoru, malé hodnoty 

točivého momentu v nízkých otáčkách. V běžném provozu, kdy po většinu času pracuje motor 

v částečném zatížení, potřebujeme vysoký kroutící moment v nízkých otáčkách, kdy bude 

tento motor dosahovat nízké spotřeby pohonných hmot. Nejvyšší účinek přeplňování proto 

posouváme do co nejnižších otáček, abychom co nejvíce potlačili nevýhodu atmosférického 

motoru.  
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Obr.1 Řez turbodmychadlem s obtokovým ventilem [4] 

Účelem je dopravit co největší množství vzduchu do válce během vymezené doby určené 

k sání, pro dosažení vysoké plnící účinnosti. Stlačovaný vzduch se díky kompresi ohřívá, 

klesá jeho hustota a snižuje se tak plnící účinnost motoru. Přeplňované motory proto 

vybavujeme mezichladičem stlačeného vzduchu, který ochlazuje ohřátý stlačený vzduch. 

Běžná teplota stlačeného vzduchu na výstupu z mezichladiče dosahuje přibližně teploty 

původně nasátého vzduchu.  

U běžných turbomotorů je potřeba omezovat velikost plnícího tlaku buď obtokovými ventily 

(Obr.1), anebo proměnnou geometrií turbodmychadla pro regulaci plnících tlaků [5]. 

 

Přeplňování spalovacího motoru lze podle velikosti plnícího tlaku rozdělit na: 

• Nízkotlaké ⇒ součinitel stlačení plnícího vzduchu do 1,5 (0,02-0,05 MPa). Je možno 

 dosáhnout  zvýšení efektivního výkonu až o 30%. 

• Středotlaké ⇒ součinitel stlačení plnícího vzduchu od 1,6-2 (0,05-0,1MPa). Je možno 

 dosáhnout zvýšení efektivního výkonu o 50%. 

• Vysokotlaké ⇒ součinitel stlačení plnícího vzduchu od 2,1-3,5 (0,1 MPa). Je možno 

 dosáhnout  zvýšení efektivního výkonu o 100%. 

• Zvlášť vysokotlaké ⇒ součinitel stlačení plnícího vzduchu od 3,6 – 6 (>0,1MPa). 

 Tímto způsobem je možné zvýšit efektivní výkon až o 400%  [6]. 
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2.2 Spalovací poměry 

2.2.1 Spalovací poměr benzínového motoru 

Ke správnému chodu potřebuje spalovací motor určitý poměr vzduchu a paliva. V ideálním 

případě je pro úplné spálení 1 kg benzínu potřeba 14,7 kg vzduchu. Pro tento zidealizovaný 

směšovací poměr byl zaveden součinitel přebytku vzduchu λ: 

    
2

1

m

m
=λ          (1) 

kde m1.....skutečně přivedená hmotnost vzduchu,  

m2.....hmotnost vzduchu potřebná pro stechiometrické spalování. 

 

Platí, že pokud: 

a) λ = 1, pak skutečně přivedená hmotnost vzduchu odpovídá teoretické potřebě. 

b) λ < 1, pak se jedná o bohatou směs (tj. nedostatek vzduchu). Nejvyššího výkonu s mírným 

růstem spotřeby pohonných hmot dosahujeme při λ= 0,85-0,95. 

c) λ > 1, pak se jedná o chudou směs (tj. přebytek vzduchu). Pokles spotřeby pohonných hmot 

a mírně snížený výkon dosahujeme při λ= 1,0-1,3. 

d) λ > 1,3 – potom není směs možno zažehnout.  

 

 

Obr.2 Závislost výkonu P a měrné spotřeby paliva be  na součiniteli přebytku vzduchu λ:        
a- bohatá směs, b-chudá směs [6]. 

 

Na Obr.2 je znázorněna závislost výkonu a měrné spotřeby paliva pro benzínový motor s 

nepřímým vstřikem paliva, který dosahuje nejvyššího výkonu při 5-15% nedostatku vzduchu 

(λ=0,85-0,95) a nejnižší spotřeby paliva při 10 až 20% přebytku vzduchu λ=1,1 až 1,2 [6]. 
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Obr.3 Závislost množství emisí výfukových plynů a napětí λ sondy na součiniteli přebytku 
vzduchu λ. Křivky: — s katalytickým zpracováním,  ---- bez katalytického zpracování [6] 

 

Obr.3 zobrazuje úzké pásmo λ-regulace a snížení množství emisí ve výfukových plynech 

zážehového motoru. Pro regulaci chodu motoru neexistuje ideální součinitel λ, tak abychom 

dosahovali co nejvyššího výkonu a nejnižší spotřeby pohonných hmot. V provozu se pro 

maximální možnou účinnost katalyzátoru udržují zážehové motory po většinu provozních 

stavů v pásmu λ=0,9-1,1. Katalyzátor dokáže snížit množství uhlovodíků (HC), oxidu 

uhelnatého (CO) a oxidu dusíku (NOx) až o 90% [6].  

 

2.2.2 Spalovací poměr dieselového motoru 

Dieselový motor pracuje většinou, na rozdíl od motoru benzínového, s přebytkem vzduchu. 

Stechiometrický směšovací poměr u dieselových motorů má hodnotu 14,5kg vzduchu na 1kg 

paliva (λ=1). Pro úplné spálení paliva je teoreticky potřeba 14,5 kg vzduchu. Stechiometrický 

směšovací poměr by v provozu byl velmi neekologický, jelikož mez kouřivosti je dána 

hodnotou λ=1,4. Důvodem je nerovnoměrné tvoření směsi, které probíhá až v samotném 

spalovacím prostoru. Moderní dieselové motory pracují s velmi chudou směsí pří běhu 

naprázdno (λ=3,4-8) a při plném zatížení se směs obohacuje až na mez kouřivosti (λ=1,4) [6]. 

Při volnoběhu a částečném zatížení se pracuje s velmi chudou směsí, aby motor vykazoval co 

nejmenší spotřebu paliva a zároveň při častém stání v městském provozu vypouštěl co 

nejméně sazí a oxidů dusíku. Ty představují největší problém vlivem karcinogenních účinků 

na živé organismy. Stejně jako  u benzínového motoru je i u dieselového motoru problém 

s vyvážením všech emisí při daném součiniteli λ, jak uvádí Obr.4. 
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Obr.4 Závislost exhalací v ppm (10-4 hm%) na součiniteli λ [7]  

3. Konstrukce 

Turbodmychadlo je složeno z dmychadla a výfukové turbíny, které jsou uloženy na společné 

hřídeli. Na turbínu, která je umístěna v těsné blízkosti za motorem, jsou přiváděny výfukové 

spaliny v radiálním směru, urychlují tak turbínu a předávají jí část své energie (jedná se o 

dostředivou turbínu). Na opačném konci společné hřídele je osazeno dmychadlo, které v 

axialním směru nasává vzduch o atmosferickém tlaku a stlačuje jej na vyšší tlak (jedná se o 

odstředivé dmychadlo). Hřídel turbodmychadla je nejčastěji uložena ve fluidních ložiscích a 

mazána olejovou náplní motoru. Při nižších rychlostech otáčení se používají velice přesná 

kuličková ložiska, která oproti fluidním ložiskům vykazují menší odporové síly. Vysoké 

oběžné rychlosti turbíny a dmychadla (až 300 000 ot./min) a teplotní rozdíl až 1000°C mezi 

dmychadlem a turbínou vyžadují vysoce přesnou výrobu a odolné materiály. Pro výrobu 

turbíny se používají žárupevné niklové superslitiny, oběžné kolo dmychadla je z hliníkové 

slitiny, skříň turbíny a skříň ložisek je z temperované šedé litiny, skříň dmychadla z hliníkové 

slitiny [4, 5]. 

3.1 Řízení a regulace plnícího tlaku 

Snahou moderních přeplňovaných motorů je položit maximum točivého momentu do nízkých 

otáček motoru (kolem 2000 ot./min). Motor poté bude mít dostatek síly i při částečném 

zatížení, což se projeví sníženou spotřebou paliva. Pří nízkých otáčkách je i malý průtok 
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plynů motorem. Těleso turbodmychadla proto musí být dimenzováno na malé hmotnostní 

toky výfukových plynů.  

S vyššími otáčkami a zatíženími mohou při nevhodné regulaci a velikosti turbodmychadla 

nastat dva nežádoucí stavy: 

1. Škrcení průtoku plynů, kdy odcházející spaliny se hromadí před malým turbodmychadlem 

a zhoršují plnící účinnost motoru, tzn. snižují výkon motoru. 

2. Nežádoucí zvýšení plnícího tlaku, kdy velké turbodmychadlo ve vysokých otáčkách 

vyvine zvýšený tlak, který by značně namáhal součásti motoru. 

Plnící tlak je proto ve všech otáčkách a provozních režimech motoru nutno regulovat [4]. 

 

3.1.1 Typy regulace plnícího tlaku bez změny geometrie turbodmychadla 

a) Odpouštěním stlačeného vzduchu v sání motoru 

Jedná se o typ regulace, kdy je odpouštěn již stlačený vzduch ze sání mezi dmychadlem a 

škrtící klapkou. Například při sundání nohy z akcelerátoru a následném zavření škrtící klapky 

(řazení  převodových stupňů) se turbodmychadlo nadále točí svojí setrvačností a produkuje 

tlak. Ten se hromadí před škrtící klapkou a zvyšující se tlak v sání brzdí dmychadlo. Při 

opětovném sešlápnutí pedálu akcelerátoru je nutné počkat, než se turbodmychadlo znovu 

roztočí do pracovních otáček. Prodleva mezi požadavkem na plnící tlak a dosažením 

potřebných otáček dmychadla se označuje jako turbo-díra.  

Obr.5 Průhledové schéma BOV ventilu [9] 
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Ventily v sání (Blow off - BOV) nepřidávají výkon, ale eliminují turbo-díru. Impuls pro 

odpuštění přebytečného tlaku se obstarává z podtlakové hadičky vyvedené za škrtící klapkou. 

 Pro regulaci se používá BOV ventil, který má buď uzavřený nebo otevřený okruh. Typ s 

otevřený okruhem (Open-loop) (Obr.5), vypouští přebytečný vzduch do okolní atmosféry 

doprovázený charakteristickým syčivým zvukem. Typ s uzavřeným okruhem (Closed-loop) 

přepouští přebytečný tlak  zpět do sacího traktu bez akustických projevů. [9]  

 

b) Obtokovým ventilem zabudovaným v tělese turbodmychadla 

Průtok spalin je řízen obtokovým ventilem (waste-gate). Ten je zabudován v těle výfukové 

skříně turbodmychadla. Jeho otevření se řídí přetlakem v sacím potrubí Obr.6. Jedná se o 

spojení membrány s pružinou a akčním táhlem nebo je obtokový ventil otevírán 

elektromagnetickým ventilem, který dostává informace z elektronické řídící jednotky motoru. 

 

Obr.6 Schéma turbodmychadla s obtokovým ventilem [10] 
 
Ta pomocí datového pole vyhodnocuje signály snímačů jako množství a teplotu nasávaného 

vzduchu a srovnává aktuální stav s datovým polem charakteristik uložených v řídící jednotce 

motoru. V případě zjištění odchylky od datového pole, ji poté odstraňuje vhodným 

regulačním zásahem, tj. změnou polohy obtokového ventilu. Pokud datové pole 

zkombinujeme s regulací klepání motoru (benzínový motor), jsou získávány nejen 

požadované dynamické vlastnosti motoru, ale na vhodné (nízké) hodnotě je udržována teplota 

výfukových plynů. S použitím snímače absolutního tlaku může být regulována hodnota 

plnícího tlaku nezávisle na tlaku okolního vzduchu, čímž se koriguje nižší atmosférický tlak 
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ve vyšších nadmořských výškách, kde z důvodu nižší hustoty vzduchu a požadavku vysokého 

plnícího tlaku hrozí přetočení turbodmychadla. Obtokový ventil musí být sladěn tak, aby 

turbodmychadlo pracovalo neustále v co nejvyšších otáčkách a zároveň nevytvářelo neúměrně 

vysoký protitlak ve výfukovém systému [9, 11].  

 

3.1.2 Typy regulace plnícího tlaku změnou geometrie turbodmychadla 

 
a) Variabilní geometrie lopatek VGT  (Variable Geometry Turbocharger) 

Zařízení s proměnnou geometrií rozváděcích lopatek turbíny je hojně využíváno u vznětových 

motorů v posledním desetiletí. Tlak turbodmychadla není regulován obtokovým ventilem 

(bypassem Waste-gate), ale je nastavován rozváděcími lopatkami  v turbíně (Obr.7). Podle 

rovnice kontinuity, proudí spaliny potrubím tím rychleji, čím menší má potrubí průřez. 

Turbína pracuje nezávisle na otáčkách motoru, takže není závislá na průtoku plynů 

procházejících turbínou. Lopatky se natáčejí pomocí podtlakového ventilu vyvedeného do 

sání motoru (Obr.8). Rozsah plnícího tlaku se reguluje v celém rozsahu provozních otáček 

motoru.  

 
Obr.7 Natáčení rozváděcích lopatek turbodmychadla [12] 

 

Tab.1  Regulační stavy turbodmychadla VGT  

Otáčky motoru nízké vysoké 

Plnící tlak vysoký malý 

Úhel natočení lopatek malý velký 
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Režimy turbodmychadla popisuje Tab.1. Při startu motoru jsou lopatky nastaveny dorazem a 

předpětím pružiny v podtlakovém pneumatickém válci pro vysoké otáčky motoru.V tomto 

stavu nebrání v průchodu spalin v kritickém režimu (spouštění motoru). Během chodu motoru 

si řídicí jednotka volí velikost podtlaku z podtlakového zásobníku pro různá zatížení [12].       

 

   

Obr.8 Schéma turbodmychadla s regulací tlaku: (2) nasávaný vzduch, (5) kolo dmychadla, (9) 
turbínové kolo, (10) nastavitelná rozváděcí lopatka, (11) podtlakový pneumatický válec pro 
nastavování rozváděcích lopatek, (12) přívod mazacího oleje, (13) otočný nastavovací 
kroužek, (14) výfukové plyny (od motoru), (15) výstup výfukových plynů, (16) skříň 
turbodmychadla [12]. 
 

b) Regulace plnícího tlaku změnou šířky statoru turbíny 

Změna šířky rozváděcího kola turbíny, kterou ve spolupráci s firmou Iveco začala vyrábět 

anglická firma Holset byla zavedena roce 1998 (Obr.9). Celé rozváděcí kolo i s lopatkami, je 

zapotřebí axiálně posouvat v turbínové skříni při teplotách až 800°C, a přitom lopatky 

zasouvat do prstence na protilehlé straně, v které jsou vytvořené otvory s profilem 

zasouvaných lopatek (Obr.10). Pro regulaci posuvu se používají pneumatické pístové 

jednotky ovládané tlakem z brzdového systému vozidla. Pro indikaci regulovaného plnícího 

tlaku se využívá  otáček rotoru turbodmychadla, které jsou snímány uprostřed hřídele (Obr.9) 

v ložiskové skříni bezdotykovým magnetickým snímačem. Regulační režimy shrnuje Tab.2. 

Tento způsob regulace byl použit pro regulované přeplňování řady vznětových motorů Iveco 

Cursor [12]. 
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Obr.9 Schématický pohled na turbodmychadlo se změnou šířky statoru turbíny 
s bezdotykovým snímačem otáček uprostřed hřídele [13] 

 
 

a)    b)    c) 

Obr.10  Tři stavy zasunutí lopatek do prstence: a) lopatky zasunuté, b) lopatky ve střední 
poloze, c) lopatky zcela vysunuté [14] 

 

 

Tab.2 Vliv pozice zasunutí lopatek v prstenci na tlak výfukových plynů, rychlost hřídele a 
plnící tlaku[14]  
 
 Pozice zasunutí lopatek v prstenci 
 Zasunuté Ve střední pozici Zcela vysunuté 

Tlak výfukových plynů Max. Zvýšený Min. 

Rychlost hřídele Max. Zvýšená Min. 

Plnící tlak Max. zvýšený Min. 
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c) Kombinovaná regulace plnícího tlaku 

Firma Garett vyrobila turbodmychadlo s bezlopatkovou rozváděcí skříní. Tato turbína je 

vybavena jedinou vířivou lopatkou, která koriguje proud spalin do usměrněného víru v 

rozváděcí skříni turbíny. Přetlak je odpouštěn odpouštěcí klapkou. Vzájemným vhodným 

nastavením rozváděcí lopatky a odpouštěcí klapky dosáhneme tlakové regulace v celém 

otáčkovém spektru motoru, podobně  jako u regulace typu VGT. Na Obr.11 v poloze d se 

jedná o výkonový režim, kdy se regulace provádí odpouštěním tlaku spalin, v poloze c 

zvětšujeme obvodovou složku rychlosti v rozváděcí skříni výhodnou pro nízké otáčky 

motoru. Oběžné kolo turbíny má oproti srovnatelným typům turbodmychadel minimální 

rozměry, pro lepší usměrnění toku spalin na lopatky turbíny.[15] 

 

Obr.11 Řez turbodmychadlem s vířivou lopatkou a odpouštěcí klapkou: a-vířivá lopatka, b- 
odpouštěcí klapka, c-poloha pro částečné zatížení, d-poloha pro výkonový režim [15] 

 

3.1.3 Twin-Scroll Turbo 

Odlišnost turbodmychadla Twin-Scroll spočívá v rozdělení toku výfukových spalin do 

oddělených svodů z nichž každá ústí na jiný průměr turbíny (Obr.12 a 13). Jednotlivé svody 

plní vždy daná dvojice válců. Tímto řešením přispějeme k lepšímu využití pulsací výfukových 

plynů. Zlepšená reakční doba turbodmychadla při nízkých otáčkách motoru výrazně potlačí 

turboefekt. Benefitem je zvýšená pružnost motoru  [16, 17].  
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Obr.12 Schéma turbodmychadla  Obr.13 Rozdělení toku spalin v Twin Scroll 
              Twin-Scroll  [16]                        turbu [17] 
 

4. Části  turbodmychadla 

4.1 Dmychadlo  

Jedná se o radiální odstředivou turbínu. Geometrie lopatek dmychadla má významný vliv na 

výkon turbodmychadla. Radiální dmychadlové kolo vyvíjí vysoký kompresní poměr už při 

jednostupňové kompresi. Současné typy dmychadel dosahují hodnot 5:1 i více.  

 

Obr.14 Radiální kolo dmychadla, velikosti napětí vyobrazuje barevné spektrum:  1- vstup 
atmosferického tlaku vzduchu, 2- výstup stlačeného vzduchu, 3- směr rotace [18] 

 

 

K dosažení takového poměru potřebují axiální kompresory vícestupňové uzpůsobení 

dmychadel, jako například v tryskových motorech. Celkově složitá geometrie kola klade 
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vysoké nároky na výrobní postupy. Kritériem pro výběr materiálu je výsledná hmotnost, 

odolnost vůči napětí, která je zobrazena na Obr.14 barevným spektrem, a teplota, při které 

bude dmychadlo zatěžováno.  

Při kompresi se vzduch zahřívá. Výsledná teplota stlačeného vzduchu je ovlivněna účinností 

dmychadla, přičemž snahou je dosahovat co nejvyšší účinnosti. Namáhání jednotlivých 

lopatek je vyvoláno odstředivou silou a roste se čtvercem rychlosti. Největší napětí je 

vyvoláno v patě každé lopatky. Maximálně možné napětí závisí na teplotě (Obr.15), a na 

časové únavových vlastnostech materiálu [18]. 

 

Obr.15 Teplotní pásma dmychadla. Vlevo výstupní lopatky, napravo vstupní lopatky [18] 

 
 

4.2 Materiály dmychadla 

4.2.1 Lité hliníkové slitiny 

Lité hliníkové slitiny zůstávají prozatím nejběžnějším materiálem používaným pro 

dmychadlová  kola, díky své vysoké  specifické pevnosti a nízké hmotnost. Díky těmto 

vlastem mají lopatky dmychadla nízkou setrvačnost. Dmychadla jsou nejčastěji vyráběna ze  

slitiny Al-Si-Cu-Mg (354, 355) odléváním do forem. Složitá geometrie tvarů lopatek 

dmychadla vyžaduje speciální postupy při odlévaní. 

Většina slévárenských hliníkových slitin má výborné slévárenské vlastnosti 

• Dobrou tekutost k vyplnění úzkých prostorů (tenké tvary). 
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• Nízkou teplotu tavení oproti jiným materiálům. 

• Nízkou tepelnou kapacitu - po odlití rychle chladne. 

• Chemická stabilita. 

• Po odlití má hezký třpytivý povrch s případně se vyskytujícími skvrnami. 

Jedním z faktorů nepříznivě ovlivňujících výsledné vlastnosti odlitku je vodík, který má 

omezenou rozpustnost, takže při vyšším výskytu v tavenině se v odlitku mohou tvořit póry a 

bubliny. 

Hliník je měkký kov, který není možné použít samostatně pro konstrukční účely, proto se 

leguje dalšími prvky, které zlepšují jeho mechanické, korozní a další vlastnosti, ale mohou 

mít nepříznivý vliv na slévatelnost [19]: 

Cu - zvyšuje pevnost a tvrdost slitiny, zhoršuje tvárnost, nepříznivý vliv na korozivzdornost. 

Si - stálá příměs hliníku, zvyšuje otěruvzdornost, zvyšuje slévatelnost a zabíhavost. 

Mg - zlepšuje většinou podmínky pro tepelné zpracování, zlepšuje odolnost proti korozi. 

Fe - stálá příměs hliníku, slévárenské slitiny - přidává se do 1% Fe –zlepšuje slévatelnost. 

Mn - zlepšuje pevnost, tvárnost a korozivzdornost, u slitin určených k vytvrzení zjemňuje 

zrno a brání jeho hrubnutí při ohřevu.Ve větší koncentraci zvyšuje křehkost a zhoršuje 

slévatelnost. 

Zn - výborná pevnost, nižší houževnatost, nižší korozivzdornost, malá tvárnost za pokojové 

teploty se zvyšuje při vyšších teplotách. 

Fe, Ni, Ti, Mn, Cr : - podporují vznik intermetalických fází a zvýšení pevnosti a tvrdosti,  

zpevnění sekundárními fázemi, které se vylučují většinou po hranicích zrn a v 

mezidendritickém prostoru během solidifikace 

Systém popisu slévárenských hliníkových slitin není mezinárodně standardizován. Podrobnou 

charakteristiku slitin podávají normy ASTM. Název ve formátu xxx.1 a xxx.2 zahrnuje 

složení specifické slitiny z přetaveného ingotu vhodného pro slévárenské použití. Název ve 

formátu xxx.0 definuje pro všechny případy limitní množství prvků vhodných pro slévání [18, 

20]. 

Podle Aluminum Association (Hliníkářská společnost) jsou slévárenské hliníkové slitiny 

rozděleny dle následujícího schématu [21]: 

 

1xx.x       kontrolované nelegované slitiny 

2xx.x       Al-Cu slitiny obsahující Cu jako hlavní jako hlavní legující prvek 

3xx.x       Al - Si  slitiny obsahující Mg a Cu  
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4xx.x       binární Al-Si slitiny 

5xx.x       Al-Mg slitiny obsahující Mg jako hlavní legující prvek  

6xx.x       v současnousti se značení nepoužívá 

7xx.x       Al-Zn slitiny obsahující Zn jako hlavní legující prvek dále obsahující  jeden prvek 

Cu, Mg, Cr nebo kombinaci těchto tří prvků 

8xx.x       Al- slitiny obsahující Sn jako hlavní legující prvek 

9xx.x        v současnosti se značení nepoužívá 

 

V následujících tabulkách jsou shrnuty koncentrace prvků a vlastnosti pro vybrané hliníkové 

slitiny. 

 

Slitina 354.0 - T61  

Tab.3 Složení Al slitiny 354.0-T61 [22] 

Prvek Obsah  (hmotn. %) Prvek Obsah  (hmotn. %) 

Al 87,2-89,4 Mg 0,4-0,6 

Si 8,6-9,4 Zn ≤0,1 

Fe ≤0,2 Ti ≤0,2 

Cu 1,6-2 Další prvky ≤0,05 

Mn ≤0,1 další prvky celkem ≤0,15 

 

 

Tab.4  Fyzikální vlastnosti slitiny 354.0-T61 [22] 

Hustota 2,71 g/cm3 

Mez pevnosti ≥331MPa 

Mez kluzu ≥255MPa 

Maximální tažnost ≥3% 

Modul pružnosti 73,1GPa 

Únavová pevnost 135MPa při n= 5*108 / 345MPa při n=10000 

Pevnost ve smyku 199MPa 

Interval teplot tavení 538-596.1°C 

Zpevnění tuhým roztokem 
Výdrž na teplotě 527°C po dobu 10-12hodin, ochlazení ve 

vodě o teplotě 60-80°C 

Teplota stárnutí 
Výdrž na pokojové teplotě 8-16hodin po zpevnění tuhým 

roztokem , poté výdrž na 154°C po dobu 10-12hodin 
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Slitina 355.0 - T61 

Tab.5  Složení Al slitiny 355.0 - T61 [23] 

Prvek Obsah  (hmotn. %) Prvek Obsah  (hmotn. %) 

Al 91,6-94,1 Cr 0,25 

Si 4,5-5,5 Zn ≤0,10 

Fe ≤0,20 Ti ≤0,20 

Cu 1-1,5 Další prvky ≤0,05 

Mn ≤0,10 Další prvky celkem ≤0,15 

Mg 0,4-0,6   

 

Tab.6 Fyzikální vlastnosti slitiny 355.0 - T61  [23] 

Hustota 2,71 g/cm3 

Mez pevnosti ≥276MPa 

Mez kluzu ≥207MPa 

Maximální tažnost ≥3% 

Modul pružnosti 69,6GPa 

Únavová pevnost 95MPa při n=5*108 /195MPa při n= 10000 

Pevnost ve smyku 167MPa 

Interval teplot tavení 546,1-621°C 

Teplota taveniny 677-816°C 

Teplota odlévání 677-788°C 

Zpevnění tuhým roztokem 
výdrž na teplotě 521-527°C 8 hodin, poté ochlazení ve vodě o 

teplotě 65-100°C 

 

 

4.2.2 Kované hliníkové slitiny mechanicky opracované   

Ve vysoce zatěžovaných turbodmychadlech se požadující zvýšené mechanické vlastnosti, na 

které již lité slitiny hliníku nestačí, proto se používají slitiny kované. Do požadovaného tvaru 

se tyto slitiny mechanicky opracovávají na 5-ti osém CNC zařízení. Během opracování se 

nemění požadovaná jemnozrnná struktura materiálu a dosahuje se tak vysoké únavové 

pevnosti. Nejčastěji používaným materiálem je slitina 7075. Na Obr.16 je uvedeno srovnání 

mikrostruktury pro litou a kovanou slitinu, na první pohled není poznat významný rozdíl, je 

však nutné si uvědomit, že u kované mikrostruktury je měřítko 9krát menší. Jemnější zrno 

umožňuje dosáhnout vyšších pevnostních vlastností. 
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a)    b)  

Obr.16 Mikrostruktura hliníkové slitiny a) lité a b) kované, zrna odlišena pomocí barevného 
leptání [18] 

 

Kované slitiny se podle Aluminum Association klasifikuji do tříd s označením 1xxx až 8xxx 

(např. 2xxx Al-Cu a Al-Cu-Mg slitiny, 6xxx Al-Mg-Si slitiny, 7xxx Al-Zn-Mg a Al-Zn-Mg-

Cu slitiny).  

 

Tab.7 Složení Al slitiny 7075-T6, T651 [24] 

Prvek Obsah  (hmotn. %) Prvek Obsah  (hmotn. %) 

Al 87,1-91,4 Mg 2,1-2,9 

Si ≤0,4 Cr 0,18-0,28 

Fe ≤0,5 Zn 5,1-6,1 

Cu 1,2-2 Ti ≤0,2 

Mn ≤0,3 Další prvky 0,05 

  Další prvky celkem 0,15 

 

Tab. 8 Fyzikální vlastnosti slitiny 7075-T6, T651 [24] 

Hustota 2.81g/cm3 

Mez pevnosti 572MPa 

Mez kluzu 503MPa 

Maximální tažnost 9% 

Modul pružnosti 71,7GPa 

Pevnost ve smyku 331MPa 

Žíhací teplota 413°C 

Teplota rozpouštěcího žíhání  466-482°C 

Teplota stárnutí 121°C 
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Vysokých pevností se dosahuje u zušlechtěných slitin po precipitačním vytvrzení.  Al-Zn-Mg 

slitina s přídavkem mědi má nejvyšší statickou pevnost ze všech kovaných slitin. U kovaného 

duralu (slitina 2xxx) je možné zvýšit množství legujících prvků a dále zlepšovat jeho 

mechanické vlastnosti. Výroba zpevněného dílu byla poprvé zavedena v roce 2002, a to pro 

cyklicky vysoce zatěžované aplikace, jako například pro městské autobusy se systémem stop-

start. 

 

4.2.3 Postup výroby litého dmychadla 

1. Návrh tvaru 

Simulace tvaru lopatek se provádí v CAD/CAE softwaru a tvorba formy se vyrábí za na CNC 

strojích (Obr.17). Plášť formy je vyroben z ocelí a vnitřní segmenty z mosazných slitin. Toto 

řešení zajistí reprodukovatelnost vzorků a vysokou životnost formy [25]. 

 

.  

Obr.17 Kovový plášť formy s dle návrhu uloženými a ukotvenými segmenty pro výrobu 
gumového modelu dmychadla [25] 

 

2. Výroba gumového modelu 

Gumový materiál je pod tlakem a teplotou zatlačen do formy. Po vytažení z formy poslouží 

jako předloha (Obr.18) pro tvorbu sádrové negativní formy [25].  

 

         Obr. 18 Gumový model lopatek dmychadla [25] 
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Každá gumová předloha má stanovený maximální počet kusů pro výrobu negativní sádrové 

formy. Poté se vylisuje nový gumový model (viz bod.1). 

 

3. Odlití sádrové negativní formy 

Gumový model se zalije sádrovou směsí a nechá se ztuhnout. Po ztuhnutí se gumový vzor 

vytáhne. Následně se sádrová forma musí dehydratovat zahřátím a výdrží na teplotě mezi 

493K až 503K [25, 26]. 

 

4. Příprava licího kovu 

Příprava licího kovu je důležitá, abychom odlévali co možná nejčistší materiál. Používá  se 

pec s rotačním odplyňováním (Obr.19). Intenzivním mícháním lázně produkujeme malé 

bublinky inertního plynu, který se rozprostírá do velké plochy a prochází tak celým objemem. 

Postup slouží k difúznímu odstranění vodíku z taveniny pro zvýšení čistoty slitiny [27]. 

 

 

Obr. 19 Pec s rotačním odplyňováním [27] 

 

Minimalizace turbulencí roztaveného kovu a menšího obsahu oxidických vměstků v odlitku je 

možné docílit tavením v nízkotlaké peci. Tavenina je roztavena v licím kelímku v okolní 

atmosféře a tlakem plynu na hladinu taveniny  se vytlačuje skrze licí soustavu kov do formy. 

Proces odlévání je řízen počítačem. V porovnání s gravitačním litím se dosahuje větší kvality 

odlitků, které mají  menší množství pórů a licích staženin [27]. 
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Obr.20  Nízko-tlakové odlévání (1) sádrová forma, (2) plynopropustný kryt           
(3) vzduch, (4) vtoková soustava (5) proud taveniny [26]  

 

5. Tepelné zpracování 

Jednotlivé legury ve slitině vyvolají precipitační zpevnění během následujícího tepelného 

zpracování. Precipitáty zabraňují pohybu dislokací.  

 

6. Další zpracování 

Snížení porozity  kovů  a zvýšení mechanických vlastností v odlitku je možné metodou 

izostatického lisování za tepla (HIP- Hot Isostatic Pressing). Tento proces zlepšuje 

mikrostrukturu a únavové vlastnosti odlitků  [28]. Součásti jsou vystaveny zvýšené teplotě 

a izostatickému tlaku plynu v tlakové nádobě. Okolní atmosféra je složena z inertního plynu, 

aby zušlechťovaný materiál při vysokých teplotách chemicky nereagoval s okolní atmosférou. 

Nejrozšířenějších plynem je argon. Plyn se vhání do komory pod tlakem a zahříváním se dále 

jeho tlak dle potřeby navyšuje.  Hliníkové slitiny 354 a 355 se zušlechťují při tlaku 105MPa a 

teplotě v rozmezí 753-803K. Výhodou metody je možnost zušlechťovat mnoha kusů najednou 

( Obr.21). 
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Obr. 21 Tlaková nádoba s množstvím dmychadel připravených pro tepelné zpracování  [28] 

 

7. Obrábění a vyvážení 

V konečné fázi výroby se provede kalibrace průměru. Dochází k přesné kalibraci rozměrů a 

vytváří se hrana na lopatkách pro jejich účinnější záběr. Nakonec je dmychadlo vyváženo na 

automatizovaném vyvažovacím stroji, který provede vyvážení odbroušením části kovu 

v místě, kde úběrem neovlivní účinnost dmychadla, nejčastěji na nose (Obr.22) nebo zadní 

ploše [25]. 

 

Obr.22 Červený kruh - oblast ve které došlo k úběru materiálu v nose dmychadla [29] 

 
 

8.  Metodika kontroly kvality 

Slévání a tepelné zpracování může vést  ke vzniku defektů (segregace, pórovitosti, vznik 

licích trhlin), které můžou snížit pevnost dmychadla a způsobit selhání. Metody kontroly 

kvality uvádí Tab. 9.  

Tab. 9 Dělení metod kontroly kvality [30] 
 
 
 
 
 
 
 

Destruktivní metoda Nedestruktivní metoda 
Mechanické zkoušky Fluorescenční penetrační metoda 

Metalografie Ultrazvuková kontrola 

Chemická analýza Vizuální kontrola  

 Rentgen 
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4.3 Turbína 

Jedná se o dostředivou radiální turbínu. Turbína má na rozdíl od kompresorové turbíny 

značně zjednodušenou geometrii lopatek. Vyplývá to z opačného tlakového působení. Vstupní 

tlak výfukových spalin je pro co největší účinnost turbíny potřeba opřít o velkou plochu s 

postupným přechodem do menšího průměru pro zvýšení odtahové rychlosti a tím zvýšení 

tlakového spádu.  

 
 

Obr.23 Turbína na hřídeli: vstupní průměr - vstup spalin, výstupní průměr - výstup spalin. 
 
Materiál turbíny je zvolen s ohledem na náročné provozní požadavky, jako jsou vysoké 

teploty, oxidační prostředí, cyklická zátěž a únava. U turbo-dieselových motorů je současná 

maximální teplota výfukových plynů 830°C a u turbo-benzínových motorů 950°C. 

Dlouhodobé vystavení lopatek turbíny vysokým teplotám mění jeho fyzikální vlastnosti. 

Následně může dojít ke změnám struktury, které povedou k nevratné destrukci [31, 32]. 

 

4.4 Materiály pro turbínu 

Materiál pro výrobu turbín musí splňovat několik pro kovy náročných fyzikálních vlastností. 

• Stabilitu nad 823K. 

• Odolností proti tečení. 

• Zvýšenou oxidační stabilitu 

V automobilovém průmyslu jsou tyto požadavky schopny zajistit niklové superslitiny. 

Vyznačují se vyšší hustotou oproti oceli (7,8 – 8,9g/cm3). Přídavkem Al, Ti, Cr dojde ke  

snížení hustoty, naopak zvýšení hustoty nastane po přidání W, Re, Ta. Jejich protikorozní 

odolnost závisí primárně  na množství Al a Cr. Niklová superslitina se skládá z austenitické 

matrice γ se strukturou kubickou plošně centrovanou (KPC, fcc) a množství dalších 
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sekundárních fází se zpevňujícím účinkem, jako například karbidické částice (MC, M23C6, 

M6C), vysoce uspořádaná fáze γ′  - Ni3(Al,Ti), γ′′ uspořádaná fáze Ni3Nb a další. Maximální 

teplota použití je omezena počátkem natavování matrice (1477K) nebo rozpouštěním 

zpevňující fáze γ′. 

Superslitiny získávají svoje vlastnosti zpevněním tuhým roztokem a precipitačním, a to 

pomocí legování různými prvky (Obr.24). Hlavní zpevňující precipitáty v niklových 

superslitinách jsou γ′, případně γ′′. Karbidy poskytují pouze částečné zpevnění, které závisí na 

jejich disperzi. Také mohou stabilizovat hranice zrn a bránit jejich vzájemnému posmyku 

během zatížení. V niklových superslitinách nedochází ke změně mřížky se změnou teploty.  

Nejčastěji používané slitiny pro výrobu turbíny jsou odlévané slitiny: Inconel 713C, GMR 

235 (Tab. 10 a 11) a Mar-M247 [19, 33]. 

 
Obr.24 Slévarenské prvky používané v niklových superslitinách. Prospěšné menšinově 

zastoupené prvky jsou naznačeny křížovaně, nežádoucí škodlivé prvky jsou značeny 

horizontální čárou [33] 
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Tab.10 Složení Ni superslitiny GMR 235 [34] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tab.11 Fyzikální vlastnosti slitiny GMR 235 při různých teplotách  [34] 

Hustota 8 g/cm3 

Mez pevnosti 710MPa (294K), 660MPa (922K) 

Mez kluzu 640MPa (294K), 565MPa (922K), 295MPa (1255K) 

Tažnost 3% (294K), 3% (922K), 18% (1255K) 

Pevnost do lomu (1000hod) 180MPa (1144K), 75MPa (1255K) 

 
 

4.5 Postup výroby odlévané turbíny 

Turbína pro turbodmychadlo se vyrábí pomocí technologie přesného lití (investment casting), 

která je znázorněna na Obr.25. Na voskový model se v několika vrstvách nanese keramický 

povlak. Vosk se odstraní, keramická skořepina se vypálí a použije se pro stavbu licího 

stromečku. Keramická skořepina je na jedno použití a po odlití se odstraňuje [33]. 

 

1. Výroba voskového modelu 

Pomocí CNC zařízení nebo 3D tisku a CAD/CAE softwaru se sestrojí forma, do které se pod 

tlakem natlačí vosk. Po zchladnutí se vyjme a slouží jako model pro nanášení keramického 

prášku s pojivem. 

 

2. Sestavení stromečku 

Vzor, který má tvar tzv.stromečku, se sestrojí z jednotlivých dílů rozmístěných po jeho 

obvodu  a je opatřen vtokovou soustavou v jeho středu. 

 

Prvek Obsah  (hmotn. %) Prvek Obsah  (hmotn. %) 

Ni 63 Al 3 

Fe 10 Ti 2 

C 0,15 Mg 0,25 max. 

Cr 15 Zr 0,05-0,15 

Mo 5,3 B 0,06 

Si 0,6 Mn 0,3 
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3. Povlakování 

Vzniklý strom se střídavě namáčí v pojivu a postřikuje keramickým práškem. Tento pochod 

se několikrát opakuje. Nejčastěji se nanáší 3 vrstvy. 

 

4. Odstranění vosku a vypalování 

Vzniklý stromeček s keramickým povlakem se zahřívá, aby se přes vtokovou soustavu 

rozpustil voskový vzor. Po vyčistění je zbylá skořepina vysušena a vypálena v peci. 

 
5. Odlévání a oddělení  

Do keramické skořepiny se pod ochrannou atmosférou nalije niklová superslitina, která byla 

tavena pomocí vakuového indukčního tavení  (VIM). Po zchladnutí se forma odstraňuje buď 

na vibrační stolici s nástavcem nebo se otryskává vodním paprskem. Jednotlivé díly navázané 

na vtokovou soustavu se oddělují bruskou. 

 

6. Finální opracování a kontrola 

Jednotlivé kusy jsou opracovány dle požadavků a jejich vnitřní kvalita je kontrolována 

pomocí rentgenu a ultrazvuku [33, 35]. 

 

Obr.25 Schematicky vyobrazený postup výroby lopatek turbíny metodou přesného lití [35] 
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4.6 Hřídel 

Hřídel turbodmychadla je vyrobena z legovaných ocelí buď odlévaných nebo kovaných. 

Hřídel je dále tepelně zakalena pro dosažení potřebné otěruvzdornosti, která je důležitá 

v kritických provozních zatíženích (vysoké teploty, vysoký tlak, tenký mazací film, aj.). Často 

používanou slitinou je 42CrMo (Assab 709M). Jedná se legovanou nástrojovou ocel  s 

vysokou pevností, její složení a vlastnosti jsou uvedeny v tab. 12 a13. Pro další mechanické 

vlastnosti ji dále tepelně zušlechťujeme. Nitridováním nebo nitrocementací můžeme 

dosáhnout povrchové tvrdosti 600 až 650 HV. Typické aplikace jsou hřídele, součásti pro 

přenos energie a vysoce pevné šrouby [36] 

 
Tab.12 Složení slitiny 42CrMo [37] 

 
 
 
Tab.13 Fyzikální vlastnosti slitiny 42CrMo *500°C teplota temperování, kaleno do oleje. 
Testovaný kus zušlechtěn kalením z teploty 850°C do oleje [36]   
 

Mez pevnosti* 1130MPa 

Mez kluzu* 1050MPa 

Tvrdost * 390HV 

Maximální tažnost 15% 

Kontrakce 50% 

 
 

4.7 Spojení hřídele a lopatek turbíny 

Výroba hřídele a lopatek turbíny je technologicky složitý proces požadující velikou 

rozměrovou  přesnost a kvalitu dílů. Hřídel a turbína jsou sestaveny ze dvou materiálů. Hřídel 

z nástrojové legované oceli a turbína ze superslitiny. Nevýhodou v procesu výroby přesných 

dílů je zhoršená obrobitelnost tvrdých materiálů. Proto byl proces odlévání upraven tak, aby 

po odlití bylo potřeba jen minimum operací k úpravě tvaru součásti. V praxi se tak pouze do 

středu turbíny vyfrézuje díra pro hřídel. Vyvrtáním díry co nejpřesněji do středu součásti, 

složení (hmotn. %) 
název 

Fe C Si Mn Mo Cr Ni S P Cu 

42CrMo 
97-

97,33 
0,38-
0,45 

0,17-
0,37 

0,5-0,8 
0,15-
0,25 

0,9-
1,2 ≤0,3 ≤0,035 ≤0,035 ≤0,3 



 

36  

vytvoříme předpoklad pro nenáročný proces vyvážení finálního dílu. Hřídel je vyrobena z 

kované oceli, která se k lopatkám turbíny frikčně svařuje. Jedná se o spolehlivou metodu pro 

svařování vzájemné odlišných materiálů. Během procesu svařování je jeden díl pevně uložen  

a druhý se vůči němu otáčí a vyvíjí na něj adekvátní sílu pro vyvolání tepla třením až do té 

doby než vznikne potřebná teplota pro svar. Díly se urychleně zastaví a tlakově se do sebe 

zatlačí na krátkou dobu. Po svaření je délka hřídele průměrně kratší o 3mm.  Kvalita svaru je 

velice důležitá a v průběhu procesu pečlivě kontrolována monitorováním parametrů procesu. 

Pro kontrolu kvality a pevnosti svarového spoje jsou některé kusy podrobeny destruktivní 

zkoušce. Udává se, že svarový spoj s plochou pouze 2cm2 má pevnost větší než 10 tun  [38]. 

Spoj je tudíž pevnější než původní materiály. 

Před opracováním v CNC zařízení je hřídel indukčně kalena pro vysokou odolnost proti otěru. 

Prokalení je 2mm hluboko, aby si vnitřní části hřídele zachovaly houževnatost vůči 

případnému rázovému zatížení během provozu. Finální opracování průměru hřídele se 

provádí na CNC (computered numerical control) zařízení. Kvalita opracování je měřena 

v průběhu procesu několika přesnými měřidly. Statické měření parametrů a výpočty rozměrů 

probíhají současně. Po opracování hřídele se profil turbíny opracovává broušením. 

Nezbytným požadavkem pro zajištění vyváženosti mezi turbínou a hřídelí je dosažení 

tolerance a soustřednosti dílčích rozměrů. Drážky pro těsnící kroužek v hřídeli můžou být 

vyřezané nebo vybroušené. Opět je důležité kontrolovat vysokou rozměrovou přesnost 

operace, jinak by docházelo k unikání oleje. Následně se vyválcuje závit na koncovou část 

hřídele. Tento přesný závit zajišťuje nalisovanou dmychadlovou turbínu na hřídeli.  

V poslední operaci se hotová hřídel turbodmychadla vyvažuje ve dvou rovinách. Ve 

zkušebním zařízení se hřídel s rotory roztočí na provozní otáčky a zaznamenavá se její 

házivost. Vyvážení se realizuje dílčími úběry materiálu, a to buď na nose rotoru nebo na jeho 

zadní ploše. Proces se provádí buď na částečně, nebo většinou plně automatizováném 

zařízení, které provádí korekci nevyváženosti [38]. 
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Obr.26  Pohled na turbínu ze zadní strany s vyznačeným  vyvažovacím úběrem materiálu. 

 

5. Výrobci 

Mezi nejznámější výrobce turbodmychadel patří následující firmy: 

Garrett 

Jeden z nejznámějších světových výrobců turbodmychadel, který dodává turbodmychadla 

automobilkám Audi, BMW, Fiat, Ford, Peugeot, Renault, Volkswagen. Denní produkce čítá 

přes 30 000kusů [39]. 

IHI Turbo 

Je divize společnosti IHI. Zabývá se dodáváním turbodmychadel v Severní Americe pro 

výrobce GM, Kohler, GENERAC, VM Motori [40]. 

Toyota 

Divize společnosti dodávající turbodmychadla pouze pro své vlastní vozy Toyota [41]. 

Holset (Cummins Turbo Technologies) 

Holset je světovým lídrem v oblasti technologií pro turbodmychadla. Turbodmychadla se 

používají v mnoha komerčních aplikacích mimo značkové motory Cummins, jako 

např.Volvo, Iveco, Scania. Jako první na světě v roce 1998 navrhli a vyrobili turbodmychadlo 

s proměnnou geometrií lopatek [42]. 
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Mitsubishi Turbodmychadla a motory (MTE) 

Výroba turbodmychadel započala v roce 1957. Vyrábí turbodmychadla pro evropský 

automobilový průmysl a dieselové a plynové motory pro námořní aplikace, průmysl, 

stavebnictví a zemědělství. V roce 2011 společnost vyrobila přes 5 000 000 turbodmychadel 

za rok [43]. 

BorgWarner Turbo Systems GmbH 

Firma vyrábí turbodmychadla ve výrobních závodech po celém světě s výrobou přes 1 000 

000 turbodmychadel/rok. Jako první v roce 2010 dodává turbodmychadlo s integrovaným 

sběrným potrubím z ocelového plechu pro zážehové motory [44]. 

 

6. Testovaní turbodmychadel 

Než je turbodmychadlo uvolněno pro sériovou výrobu, musí podstoupit řadu testů. Tento 

zkušební program zahrnuje testy jednotlivých komponent turbodmychadla. 

6.1 Bezpečnostní test 

Pokud se dmychadlové nebo turbínové kolo rozlomí, nesmí tyto  části prorazit plášť 

turbodmychadla. Ke kontrole urychlujeme hřídel na takovou rychlost, až dojde k rozlomení 

lopatkového kola. Po prasknutí, se posuzuje odolnost pláště proti průniku součástí. Rychlost 

iniciace trhliny je běžně nad 50% maximální povolené rychlosti. 

6.2 Nízkocyklové únavové zkoušky (LCF test) 

Jedná se o zátěžový test turbíny a dmychadla, kdy konečným stavem je porušení dílů. Používá 

se ke stanovení mezního zatížení materiálů. Test probíhá na zkušební stolici. Kompresorové 

nebo turbínové kolo je roztáčeno pomocí elektrického motoru, dokud nedosáhne stanovené 

maximální obvodové rychlosti a poté je zpomaleno na  nejnižší rychlost. Na základě výsledků 

a únavové křivky napětí  komponenty (S / N křivky), lze očekávanou  životnost vypočítat pro 

každý zatěžovací cyklus. 

6.3 Dynamická měření rotoru 

Rotační pohyb rotoru je ovlivněn pulzující sílou vyvíjenou výfukovými plyny na turbínu. 

Prostřednictvím své nevyváženosti a  mechanických vibrací motoru je hřídel vibračně 

stimulována. Tyto vibrace se přenášejí do těla hřídele a jsou z největší části pohlcována vůlí 

v ložiscích. Při abnormální emisi, mohou vést k destabilizaci mazacího filmu. Zejména 
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v kritických stavech, jako je nízký tlak a vysoká teplota oleje, dojde k vzájemnému kontaktu 

kovových styčných ploch, doprovázeným abnormálním mechanickým opotřebením. 

Pohyb rotoru se měří a zaznamenává bezkontaktními snímači umístěnými v sacím prostoru 

kompresoru pomocí metody vířivých proudů. Za všech okolností a během veškerých 

možných provozních stavů by výchylka rotoru neměla překročit 80% maximálně možné 

hodnoty. 

6.4 Start-Stop test 

Rozdíl teplot v turbodmychadle mezi plyny na horké straně turbíny a na studeném vstupu do 

kompresoru může dosáhnout až  1000 ° C,a to na vzdálenosti jen několika centimetrů. Během 

provozu motoru, mazací olej prochází ložiskem ochlazuje středovou hřídel tak, aby žádná její 

součást nedosáhla kritické teploty. Např. po vypnutí motoru z vysokého zatížení se zbylé 

teplo akumuluje ve středu pouzdra, což  vede ke karbonizaci mazacího oleje. Je proto velmi 

důležité stanovit maximální teplotu dílů v kritických bodech, jako je pístní kroužek a přilehlá 

hřídel. 

Během testování je motor při plném zatížení vypínán a měří se zbytkové akumulované teplo 

v tělese tuba. Po určitém počtu cyklů, jsou kontrolovány namáhané komponenty. Pouze v 

případě, kdy maximální přípustné teploty součástí nejsou překročeny a zkarbonizované 

množství oleje v prostoru ložisek je nízké, je tento test považován za úspěšný. 

6.5 Cyklická zatěžkávací zkouška 

Během chodu motoru je obtokový ventil (waste-gate) vystaven vysokému tepelnému a 

mechanickému namáhání. Zátěžový test je proveden na testovacím stolici, kde stanovujeme 

velikost a rychlost opotřebení veškerých součástí. V testu je turbodmychadlo poháněno 

motorem po stovky hodin s různým zatížením. Velikost opotřebení je stanovena detailním 

měřením jednotlivých dílů před a po testu [45]. 
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7. Experimentální část 

7.1 Odběr vzorku  

Experimentální materiál byl odebrán z poškozeného turbodmychadla z automobilu Mitsubishi 

Outlander 2.0Di-D, jehož detailní popis je uveden na Obr. 27 až 31.  

 

 

 

Obr.27 Pohled na turbodmychadlo s výfukovým svodem. Nahoře příruba na EGR ventil, 
vlevo turbínové oběžné kolo, uprostřed podtlakový pneumatický válec pro nastavování 

rozváděcích lopatek, napravo dmychadlové oběžné kolo. 
 

 

 

Obr.28 Napravo pohled na lopatku dmychadla, kterou prochází vzduch o atmosferickém 
tlaku, vlevo dole, výstup stlačeného vzduchu do sání motoru. 
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Obr.29  Pohled na výstup výfukových spalin z turbíny. 

 

Obr.30 Pohled na turbínu ze superslitiny v popředí, pod ní je talířová pružina, které předpětím 
odděluje spaliny od mechanismu naklápění lopatek. 

 

 

Obr.31  Pohled na výfukovou část turbodmychadla. Lopatky jsou ve výkonovém režimu (plný 
průtok spalin). Na obrázku je otočný nastavovací kroužek, 3 unašeče a 11 čepů ovládacího 

mechanismu. 
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Obr.32  Pohled na hřídel turbodmychadla. Napravo turbína ze superslitiny navařená k ocelové 
hřídeli. Nalevo hliníková slitina dmychadla nalisovaná na kónický průměr hřídele a pojištěna 

maticí se závitem opačného chodu proti smyslu otáčení dmychadla. 
 

Dmychadlové kolo, které bylo na hřídeli nalisováno a pojištěno maticí se závitem s opačným 

smyslem otáčení než je otáčení hřídele, bylo staženo z hřídele. Turbína (Obr.32) s hřídelí byla 

upnuta do svěráku a uřezána na vodou chlazené stojanové kotoučové pile značky MTH - 

Mikron 110. Odebraný vzorek byl zalisován do vodivého bakelitu na ručním lisu značky 

MTH – Standart 30. Lisování probíhalo po dobu 10 minut. Udržovaný tlak osciloval mezi 8-

28MPa. Poté se vzorek nechal dochladit 5 minut vodním chlazením. Zalisovaný vzorek byl 

metalograficky připraven pro pozorování broušením a leštěním na zařízení MTH  Kompakt 

1034. Broušení vzorku bylo provedeno na brusných papírech SiC o zrnitostech P60-P2500. 

Následně se vzorek leštil na kulečníkovém plátně pomocí vodní suspenze hlinky 

(aglomerovaný alfa hliníkový prášek Al2O3 o zrnitosti 1µm) po dobu 20minut, poté byl 

vzorek opláchnut roztokem lihobenzinu a osušen. Vzorek byl leptán činidlem Kalling( 1,5g 

CuCl2 , 33mL ethanol, 33mL H2O, 33mL HCL) po dobu 10-ti sekund, opláchnut 

lihobenzínem [46] a usušen. 

 

7.2 Výsledky a diskuze 

Naleptaná mikrostruktura byla pozorována pomocí mikroskopu Olympus GX51 s digitální 

kamerou DP12.  Provedená fotodokumentace je uvedena na Obr. 34 až 36. Mikrostruktura 

slitiny byla dendritická, tvořená tuhým roztokem  γ  s vyloučenými karbidickými časticemi po 

hranicích zrn. Precipitáty zpevňující fáze  γ´  bylo možné vidět na optickém mikroskopu až při 

velkém zvětšení (1000x). Fázové složení slitiny bylo možné potvrdit až pomocí skenovacího 

Turbina 
s navařenou 
hřídelí 
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elektronového mikroskopu (SEM) JEOL JSM - 6490LV vybaveného sondou EDS INCA X – 

ACT. Složení slitiny a jednotlivých fází je uvedeno v Tab.14. Rozložení fází v mikrostruktuře 

je uvedeno na Obr.37 a 38. Na základě stanoveného složení z plošné analýzy (Tab.14) byl 

dohledán typ slitiny (Tab.15) jako Inconel 713C. Její mechanické vlastnosti při pokojové i při 

zvýšené teplotě byly porovnány se dvěma dalšími superslitinami  (Tab.17 a 18) běžně 

používanými pro turbodmychadla (GMR-235, Mar-M-247).  

 

 
 

Obr.33 Mikrostruktura (OM) superslitiny: světlé útvary-dendrity γ fáze. 
 

 
 

               Obr.34 Mikrostruktura  (OM) superslitiny: detail dendritických útvarů  s vyloučenou 
fází  γ´ a karbidy. 
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Obr.35 Mikrostruktura (OM) superslitiny: detail dendritických útvarů  s vyloučenou fází  γ´ a 

různými tvary karbidických částic. 
 
 

 
 

Obr.36 Mikrostruktura (OM) superslitiny: karbidy vyloučené na hranicích zrn. 
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          Obr.37 Mikrostruktura SEM BEI superslitiny s disperzně vyloučené karbidy po 
hranicích zrn a s fází  γ′- Ni3Al. 

 

 
                 
             Obr.38 Mikrostruktura SEM BEI superslitiny: 1 a 2 - karbidické částice, 3 - γ′-Ni3Al. 
 
Tab.14 Výsledky EDS mikroanalýzy: MX a fáze 2 - karbidické částice, fáze 3  γ′-Ni3Al 

     Prvek 
Fáze  

Al Si Ti Cr Fe Ni Nb Mo 

1 MX     9,13 1,49   3,43 85,96   
1 MX     14,65 1,24   2,73 81,37   
1 MX     7,80 2,01   5,87 84,33   
fáze 2   0,70 0,55 25,06   18,27   55,43 
fáze 3 9,03   2,28 6,01 0,52 74,97 5,07 2,13 

plošná analýza 6,62 0,00 0,90 13,92 0,98 69,75 2,81 5,02 
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Tab.15 Dohledané složení slitiny Inconel 713C  [47] s porovnáním naměřeného složení v 
Tab.14: zeleně je v toleranci, modře přesáhlo toleranci o + 0,12% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab.16 Porovnaní meze pevnosti v tahu s běžně používanými typy Ni-superslitin [33] 

 

        Mez pevnosti  v tahu (MPa)  

Název při 21°C 
(294K) 

při 538°C 
(811K) 

Srovnání 

Iconel 713 850 860 
Inconel má o 17% menší pevnost než Mar-

M247 při 538°C. 

Mar-M247 965 1035 Mar-M247 dosahuje značné pevnosti 

GMR-235 710 ......... Nejsou známé hodnoty. 

 

 

Tab.17 Porovnaní meze kluzu v tahu s dalšími používanými typy Ni-superslitin [33] 

 

 
 
 
 

Prvek 
Obsah  

(hmotn. %) 
Prvek 

Obsah  
(hmotn. %) 

Ni zbytek Si 0,5 max. 

Fe 2,5 max Al 5,5-6,5 

C 0,08-0,20 Cu 0,5 max 

Cr 12-14 Ti 0,5-1 

Mo 3,8-5,2 Mg 0,25 max. 

Ta+ Nb 1,8-2,8 Zr 0,05-0,15 

  B 0,005-0,015 

Mez kluzu (0,2% Rm) v tahu   (MPa) 

Název při 21°C 
(294K) 

při 538°C 
(811K) 

Srovnání 

Iconel 713 740 705 
Inconel má o 15,5% menší pevnost v kluzu 
než Mar-M247 při 538°C. 

Mar-M247 815 825 
Mar-M247 dosahuje značné pevnosti v kluzu, 
kde se při vyšších teplotách projevuje 
zpevnění 

GMR-235 640 ......... 
GMR-235 - nejmenší pevnost ze tří uvedených 
slitin. 
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Slitina Inconel 713C se používá v turbodmychadlech GARRETT GT1749V, které jsou 

primárně určeny do motorů 2.0TDI  pro koncern Volkswagen Group. Osazeno je tak 

v automobilech Audi, Seat, Škoda, Volkswagen. Cena turbodmychadla je k dnešnímu dni 

přibližně 17400Kč. Mitsubishi Outlander 2.0Di-D RalliArt r.v. 2007, ze kterého studovaný 

vzorek pochází, bylo osazeno koncernovým motorem VW s jinou převodovkou a vlastním 

nastavením palivové mapy motoru optimalizované pro pohon 4x4 [48, 49] s parametry 

uvedenými v Tab.16. 

 

Tab.16 Parametry motoru, ze kterého bylo turbodmychadlo vyňato [50] 

Typ motoru:         řadový 4. válec, uložený vepředu napříč, přeplňovaný turbodmychadlem VGT  

Objem motoru:     2000 ccm 

Palivo:                   nafta 

Výkon motoru:      123kW/167k při 3500ot./min 

Kroutící moment: 365N.m při 2500ot./min 

 

Zkrácený výpis základních parametrů modelu turbodmychadla pro sérii GT1749V znamená 

[31]:  

17- popisuje největší průměr turbíny v mm. Řada 17 má průměr 43mm. 

49 – popisuje největší průměr kompresoru v mm. Číslo 49 znamená průměr 49mm. 

V – jedná se o turbodmychadlo s proměnnou geometrií lopatek turbíny  . 

 

Specifika turbodmychadel řady GT 

• Oproti řadě T se snížil počet komponentů o více než 45% na průměrných 29 dílů. 

Snížení počtu jednotlivých dílů snižuje možnost selhání některého z komponentů. 

• Nový typ kluzných ložisek zlepšuje stabilitu hřídele a snižuje provozní odpor o 20% v 

celém rozsahu otáček. 

• Axiální ložiska mají zvýšenou nosnost až o 35%. Kompresorová turbína může být o 

mnoho větší než výfuková turbína. 

• Lepší aerodynamika turbíny a dmychadla. Zvýšená efektivita umožňuje zlepšený 

výkon motoru ve všech režimech zátěže. 

• Pístní kroužky na řadě GT jsou vyrobeny z nástrojové oceli M2. Tento materiál může 

odolávat vyšším teplotám než tradičně používané materiály [51]. 
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Obr.33 Výrobcem stanovená legenda  pro gravírování štítku na turbodmychadlech [52] 

 

 

 

Obr.34 Snímek gravírovaného štítku z turbodmychadla 

 

Tab.17 Výpis údajů z gravírovaného štítku z Obr.34 

OE výrobní číslo 03G253014J 

Model turbodmychadla GT1749V 

Stát výroby Rumunsko 

Garrett číslo výrobku 756062-2 

Sériové číslo KEE05567R 
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8. Závěr 

 V bakalářské práci bylo provedeno stanovení typu slitiny použité pro turbodmychadlo u 

Mitsubishi Outlander 2.0Di-D. Rozbor mikrostruktury slitiny potvrdil, že se jedná o litou 

niklovou superslitinu Inconel 713C tvořenou tuhým roztokem γ, precipitáty γ′ a karbidickými 

částicemi. Byly dohledány její mechanické vlastnosti a srovnány s dvěma dalšími slitinami 

používanými pro turbodmychadla v osobních automobilech. 

Účinnost turbodmychadla je značně omezena druhem použitých materiálů. Cílem je vyvíjet 

materiály, které budou lehčí, aby byly schopné reagovat na proměnlivé zatížení spalovacího 

motoru a vydržely maximální teploty při nejvyšších provozních otáčkách. Pokud se vydáme 

touto cestou, tak můžeme lépe využít odcházející energii z motoru a dále snižovat spotřebu 

pohonných hmot. Dnešní benzínové motory při plném zatížení spalují bohatou směs λ=0,75-

0,85 pro ochlazování turbodmychadla. S vylepšenými superslitinami, či inovativními 

materiály odolávajícími teplotám přes 1000°C pod plnou zátěží nemusíme spalovací poměr 

záměrné obohacovat, a tak ušetříme více než 20% paliva. Potenciál spalovacího motoru není 

ani v současné době zdaleka využitý. Nová éra bude vyžadovat motory menší a lehčí, které  

budou pracovat s velkými tlaky při vysokých teplotách. 

Bakalářská práce byla řešena v rámci projektu OP VaVpI číslo CZ.1.05/2.1.00/01.0040 

„Regionální materiálové technologické výzkumné centrum“ financovaného z evropských 

fondů a spolufinancovaného z rozpočtu MŠMT. 
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