
                                                                                                                             

 
Двигатели с принудително пълнене. 

Номиналният обем на цилиндрите е ограничен до максимум 2500 см3. 

Системата за принудително пълнене трябва да бъде спазена, за всеки 
хомологиран двигател. 

Всички автомобили с принудително пълнене трябва да бъдат с монтиран 
рестриктор в корпуса на компресора. 

Въздухът, нужен за захранване на двигателя, трябва да преминава през този 
рестриктор, като се спазят и следните точки: 

- Виж чертеж 254-4. 
- Максималния вътрешен диаметър на рестриктора да е 45 мм. 
- Този диаметър трябва да бъде поддържан с минимална дължина от 

3мм. 
- Тази дължина се измерва по посока входящо на равнина А. 
- Равнина А е перпендикулярна на ротационната ос на турбокомпресора 

и е на максимум 47 мм по посока на равнина В, измерена заедно с 
неутралната ос на всмукателния канал. 

- Равнина В преминава между най-големия, възходящ краен размер на 
лопатките на турбинното колело и цилиндъра с размер 45 мм, чиято 
осова линия е ротационната ос на турбокомпресора. 

- Този диаметър трябва да съответства, независимо от състоянието на 
температурата. 

- Външния диаметър на рестриктора в най-тясната си част не трябва да 
бъде по-малко от 51 мм и трябва да бъде спазена над 5 мм дистанция 
от всяка страна. 

- Монтажът на рестриктора в турбокомпресора трябва да е по начин, 
чрез който с развиване на 2 винта той да може да бъде премахнат 
изцяло от корпуса на компресора. Монтаж със самонарезни крепежни 
елементи е забранен. 

- За монтажа на рестриктора е разрешено да се отнеме материал от 
входа на корпуса на компресора или да бъде добавен такъв, 
единствено и само за поставянето на рестриктора. 

- Главите на винтовете трябва да бъдат разпробити, за да може 
рестрикторът да бъде пломбиран. 



                                                                                                                             

 
- Рестрикторът трябва да бъде изработен от един вид материал и да 

бъде разпробиван единствено с цел монтаж или пломбиране, което 
трябва да е осъществено между монтажните винтове, между 
рестриктора и корпуса на турбината, корпуса на компресора или 
преходен фланец. 

 

 

 

 

 

За информация: 0888 223413 – инж. Н. Тодоров 
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