
Prostředky zvyšování parametrů pístových spalovacích motorů
Pístové spalovací motory všech výkonových kategorií mají dominantní postavení mezi zdroji 
mechanické energie. Více jak 140 roků jejich technického vývoje je posunulo i na přední
místo z hlediska celkové účinnosti přeměny tepelné energie v mechanickou práci a přestože 
před cca 15-20 roky byl legislativní tlak proti negativnímu působení provozu PSM tak silný, 
že mohl na určitou dobu zpomalit produkci PSM (zejména v automobilovém průmyslu), 
podařilo se díky šťastnému souladu s nástupem mechatroniky aplikovat do konstrukce PSM 
masivní nasazení nových elektronických systémů pro řízení rozhodujících funkcí
jednotlivých skupin příslušenství, které umožnilo další (a to výrazný) technický vývoj PSM.

I přes výrazný posun v technické kvalitě PSM, který zajistil snížení emisí škodlivin 
(výfukových i hlukových) z provozu PSM do životního prostředí, zůstávají vozidlové PSM 
významným znečišťovatelem životního prostředí (toxicita a hygienická rizika výfukových 
emisí, produkce CO2 jako skleníkového plynu).

Předmět „Prostředky zvyšování parametrů PSM“ (PZP) navazuje na předměty Vozidlové
motory a Příslušenství PSM. Vybrané studijní materiály k předmětu PZP jsou umístěny na 
www stránkách katedry (http://www.kvm.tul.cz): obsahují výběr témat pro jednotlivé bloky 
výuky (přednášky, ale i některé úlohy pro cvičení). Skripta Bartoníček L.: Přeplňování PSM.

Materiály pro výuku předmětu PZP jsou vytvořeny s využitím odborných publikací (knižních, 
časopiseckých) a z publikací výsledků výzkumu na vědeckých konferencích a sympoziích.

Ve výuce PZP je kladen důraz na fyzikální děje s významem pro funkci a dosažitelné
technické parametry PSM. Přednášky a cvičení se vedle obecného popisu věnují
matematickým řešením, zákonitostem a vztahům fyzikálních dějů.
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Vozidlový přeplňovaný vznětový motor s chlazením plnicího 
vzduchu pracuje ve vybraných provozních režimech na vnější
otáčkové charakteristice s výkonovými, energetickými 
(účinnostními), průtokovými a teplotními parametry (změřenými, 
příp. dopočítanými nebo uváděnými) dle schématu a tabulky. 
Proveďte základní tepelně-technické vyhodnocení změřených 
režimů pro doplnění dalších parametrů do tabulky výsledků.

1 = 4 (řadový 4 válec)
D = 79,5 mm
Z = 95,5 mm
= 19,5
Motor je vybaven regulací plnicího tlaku pomocí natáčení lopatek 
v turbinové skříni plnicího agregátu, regulací dávkování
vstřikovacího čerpadla (rotační s rozdělovačem) na vnější
otáčkové charakteristice a regulací částečné recirkulace
výfukových plynů: vysvětlete účel těchto konstrukčních opatření. 

n [1/min] Mt [Nm] PD2 [kPa] PD3 [kPa] tD3 [0C] m.
v [kg/s] m.

p [g/s] DS

2000 235 198 195 55 0,067 2,77 0,78
4200 180 193 185 60 0,125 5,06 0,78
4500 145 188 180 60 0,124 4,55 0,76
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