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TURBOCOMPRESSOR

TURBOCOMPRESSOR
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1. Bout (6x)

2. Borgplaat (3x)
3. Klemplaat (3x)
4. Com pressorh u is
5. Bout (6x)
6. Borgplaat (3x)
7. Klemplaat (3x)
8. Turbinehuis

9. ZelÍborgende moer
10 Compressorwiel
11 . Afd ichtveer

17

6. Com presso

rh u isde kse

Afdichtring

1 9. Afd ichtveer
20. Kraagbus

12. Turbinewiel en -as
13. Beschermkap
14. Bout (4x)
15. Borgplaat (2x)
1

.

18. Drukring
21

I

.

Borgveer

22. Lagerbus
23. Paspen (2xl
24. Lagerhu is

TECHNISCHE GEGEVENS

F

abrikaat

Ty pe
Ax ia le spe I ing as

Radiale speling as
I

n

laat vacu u m

Tegendru k in u itlaatbu is
In laatdruk, belast, 2000 omw/m in.
Olie inlaatdruk bii normale belasting
idem bii stationair toerental

G arett
T35
minimaal 0,025 mm
maximaal 0,1 mm
minimaal O,O7 5 mm
maximaal 0,180 mm
max. 50 cm waterkolom I'
max. 50 mm kwikkolom
0,58 - 0,68 bar (435 - 510 mm Hg)
minimaal 1,4 bar (kg/cm2 )
rninimaal O,7 bar (kg/cm2 )

De olie inlaatdruk moet binnen 3 a 4 seconden na het aanslaan van de motor meetbaar zijn aan de invoer
bij de turbocompressor.

Aanhaalkoppels
Bouten en moeren voor de bevestiging van:
Deksel op compressorhu is
Compressorhuis op lagerhuis

Turbinehuis op lagerhu is
Tu rbocompressor op spru itstu k
Verloopstu k aan tu rbocompressor

9-10Nm
12-15Nm
12-15Nm
43
43

-

47 Nm
47 Nm

(0,9

(4,3 (4,3 (1

,2
(1 ,2

1,0 mkg)
1,5 m kg)
1,5 mkg)
4,7 mkg)
4,7 mkg)

WERKING EN CONSTRUCTIE

De turbocompressor voert de voor de verbranding
benodigde lucht onder druk naar de cilinders. De
hoeveelheid lucht in de cilinder is dus groter dan
wanneer deze lucht door de motor zou ziin aangezogen. Als gevolg h iervan kan een grotere hoeveelheid brandstof worden ingespoten, zodat een hoger
motorvermogen kan worden ontwikkeld. De uitlaatgassen worden gebruikt om het turbinewiel aan
te drijven. Het turbinewiel vormt een geheel met de
rotor-as, waarop ook het compressonruiel is aangebracht, dat de verbrand ingslucht naar de cil inders
pe

rst.

De turbocompressor is aangesloten op het smeeroliecircuit van de motor. Via oliekanalen in het lagerhuis
bereikt de olie de lagers. Afdichtveren aan beide
zijden in het lagerhuis verhinderen dat de olie in het
compressor- enlof turbinegedeelte kan komen. Tengevof ge van de zwaartekracht stroomt de olie weer
Schematische voorstelling van de compressorwerking.

terug naar het motorcarter.
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STRUCTI ES

TURBOCOMPRESSOR

STORINGSTABEL
Wanneer de motor niet zijn normale prestatie levert, moeten eerst alle andere mogelijke oorzaken worden
nagegaan, alvorens de hieronder vermelde mogelijkheden te onderzoeken.

Storing

Mogelijke oorzaken

Abnormale rookontwik-

keling en

vermogenver-

lies.

Te nemen maatregelen

In het algemeen veroorzaakt door
gebre

k aan lu cht bij te

vu ld ru

lage

k.

Vervuilde luchtfilter en/of luchtfilter aansluiting. Vervormde aanzu igle id

ing (te

hoge

.

onderd ru k

Luchtfilter reinigen en

eventueel

element vernieuwen. Aanzuigleiding inspecteren.

vóór de turbocompressor; mogeliike oliele kkages aan compresso rz iide

).

Uitlaat en/of knaldemper vervuild

of

besch ad

igd (te h oge d ru k

achter de turbocompressor)

Abnormale rookontwik-

keling en verm ogenverlies in combirratie met

Reinigen, resp. vervangen.

.

flenzen van de

bij de aansluitingen en
aanzu ig- en u it-

en

laatbu izen

.

nodig vernieuwen.

Lekkages

Aansluitingen en flensverbinding-

controleren; pakkingen zo-

abnormale gelu iden.

Aanlopen van turbine- en/of compressonruiel.

Leidingen demonteren: turbine-

huis en compressorhuis inspecteren op plaatsen, waar tu rbinewiel of compressonrviel hebben
aangelopen; zonod ig lagerspeling
controleren.

Aan

lopen van

tu rbine-

en/of compressonruiel.

Meestal te grote lagerspeling;

Tu rbocompresso r vervangen

oorzaken

Zolang de turbocompressor niet

h

iervan:

tijdelijke onderbreking van de
smering

te lage o lied

ru k

vreemde deeltjes

u

it

is vervangen, de motor niet vol
belasten ter voorkoming van verdere

olielei-

dingen en -kanalen

.

beschadigingen

ten op de

I

vooral let-

rookontwikkeling

!

oliefilter(leiding) vervuild of'
besch ad igd

slechte kwaliteit van de olie
door te late verversing
lekke ol ietoevoerleiding

te snelle koudstart bii zeer
koude motor (belasting direct
na het aanslaan van de
motor verm iiden

!)

.

3.

n

10 19

9.

17 24 21 22

Zelfborgende moer

10. Compressorwiel
11. Afdichtveer
12. Turbinewiel en -as
13. Bescherm kap
14. Bout
15. Borgplaat
1

6.

Compressorhuisdeksel

17. Afdichtring
1

8.

Dru kring

19. Afdichweer

20.

Kraagbus

21

Borgveer

.

22. Lagerbus
24. Lagerhu is

CONTROLE

Attentie: Laat nooit de motor draaien

vervuild luchtfilter

wanneer

de luchtbuis van het luchtf ilter naar de tur-

d

gendruk wijst op vervuiling van het uitlaatsysteem.

Een beschadigd compressorwiel moet

worden

vervangen. Het is niet toelaatbaar om verbogen

Het vlak vó6r de compressor-luchtinlaat gemeten
vacuùm mag ten hoogste 50 cm waterkolom
bedragen. Een te hoog vacuum wijst op een
belemmerde luchtaanvoer ten gevolge van een

schoepen

te

in hun

oorspronkeliike stand terug

bu igen.

EPARATIE -AANW IJZING EN

Opmerking:Voor reparatie doeleinden

het

is

com pleet
en turbinewiel leverbaar.
lagerhu

is

met

uitsluitend

com pressor-

Uit elkaar nemen
Breng merktekens aan op turbinehuis, compressorhu is en lagerhu is, zodat deze delen naderhand weer in hun oorspronkeliike positie kunnen

a.

b.

worden samengesteld.
Neem compressorhuis, turbinehuis en lagerhuis
los van elkaar. Gebruik hierbij zonodig een zachte
hamer.

.4

samengeknepen verbin-

De tegendruk in de uitlaatbuis mag maximaal
50 mm kwikkolom bedragen. Een hogere te-

bocompressor is losgenomen , daar het
binnendringend vuil de turbocompressor
en de motor beschadigt.

R

of

ingsslangen.
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Reinigen
Gebru

ik voor het rein igen u itslu itend een speciaal voor dit doel geschikte cleaner-vloeistof.
Gebru ik dus geen loogoplossingen, daar deze
schade kunnen toebrengen aan bepaalde delen.

TURBOCOMPRESSOR

In elkaar zetten

a.
b.

Dompel de onderdelen in de cleaner-vloeistof
tot alle aanslag zich heeft losgeweekt.

Gebruik een plastic schraper of een harde borstel
voor het reinigen van de oppervlakken.

Bij her-gebruik van de complete stator: vooral
de ruimte achter het compressorwiel reinigen.

Stel de delen van de turbo-compressor

samen

in hun oorspronkelijke positie.
Gebru ik voor de bevestiging van het tu rbinehuis nieuwe bouten en smeer deze vooraf in met
een hittevaste vetsoort, bijv. grafietvet of molybdeen-d isu lf ide vet.

c.
d.

G

ebru ik

n

ieuwe borgplaten

.

Zet de bouten vast met het voorgeschreven
h aal

koppel

aan-

.

N IET verwijderen. Uititend het compressonruiel in de cleanervloeistof dompelen, waarbij de stator zodanig moet
worden gesteund, dat het gewicht niet op het

Compressorwiel echter
slu

compressorwiel rust.

MONTAGE VAN DE TURBOCOMPRESSOR OP DE MOTOR

1. Steun

2. Bout
3. Veerring
4. Moer
5. Veerring
6. Hitteschild
7. Tapeind
8. Pakkinq
9. H ittesch ild
10. Bout
11. Bout
12. Veerring
13. Sluitring

14. Uitlaat
15. Afd ichtring
16. Tapeind

17. Pakking
1
1

8. Olie afvoerpiip
9. Steu n

20. Veerring
21

. Moer

22.
23.
24.
25.
26.
27.

;pd
'-

28

27

26

Slangklem
Verbindingsslang
Slangklem

Olie afvoerpijp
Wartelmoer

Snijring

28. Bochtstuk
29. Verloopnippel
30. Afdichtring
31. Banjobout
32. Afd ichtring
33. Olie toevoerpiip
34. Pakking
35. Bout
36. Borgplaat
37. Moer
38. . Tu rbocompressor
39. Slangklem

Tekst z.o.z

als zich ouderdomsverschiinselen voordoen.

de opening van de pakking overal # 1,5 mm groter
is dan de uitlaatpoort in het spruitstuk.
Ververs de olie in het motorcarter met de voorgeschreven oliesoort en breng een n ieuw f ilter-

afbreken, deeltjes van pakkingen en andere ver-

element aan.

Controleer de luchtinlaatslang en vernieuw deze
Controleer het u itlaatspru itstuk van de motor
op de aanwezigheid van stukies metaal die kunnen
ontrein igingen.

Controleer

de

olieafvoerleiding zowel

in-

De olieafvoerleiding nog niet aanbrengen ! Vul
compressor via de olietoevoeropen ing met
motorolie tot de olie uit de afvoeropening stroomt
Controleer de olied ru k ter plaatse van de aan-

de

als

uitwendig op beschadigingen, welke de oliestroom

kunnen belemmeren. Hetzelfde geldt voor

de

ol ietoevoerle id ing.

sluiting van de toevoerleiding op de turbocompres-

Controleer

sor.

de f lens waarmede de compressor

it alle luchtslangen en -leid ingen aan; conSlu it het verloopstuk spanningvrii aan op de

op het uitlaatspruitstuk wordt aangesloten, oP
v

lakheid en verontrein igingen

Slu

troleer de verbindingen op lekkages.

.

ik

een nieuwe pakking op het uitlaatspruistu k. De pakking mag de u itlaatgasstroom n iet
belemmeren; het verdient zelfs aanbeveling dat
Gebru

tu rbocompressor. Smeer

h

ierbii de

sch

roefdraad

in met een hittebestendig vet, biivoorbeeld een

grafietvet of een molybdeen-disulfide vet.

ONDERHOUDS-* EN BEDIEN INGSVOORSCH RI FTEN
Meer nog dan reeds het geval is voor motoren waarbii

6. Motor niet onmiddeliik na het aanslaan op volle

voorschriften nauwgezet dienen te worden opgevolgd.

7

de verbrand ingslucht wordt aangezogen, geldt voor
turbo-motoren dat de onderhouds- en bedienings-

1

.

daal !).

volgens voor-

schrift.

Oliedru k controleren ter plaatse van
bii de turbocompressor.

4. Luchtfilter

tu

rbocompressor

en

van uitlaat en knaldemper.

aanzuigleiding tusluchtf ilter, alsmede

afvoerleidingen zorgvuldig ziin gereinigd.
met schone motorolie alvo-

Lagerhuis vullen

rens olie-toevoerleidingen aan te sluiten.

in inlaat-

controleren.

5. Controleren van olieleidingen ,

sen

en

invoer

regelmatig verzorgen volgens voor-

schrift. Max. toelaatbare onderdruk

spru itstu k

de

. Motor

v66r het afzetten een kort ogenblik stationair laten draaien.
8. Speling van tu rbocompressor-as regelmatig (biiv.
elke 100.000 km) controleren.
9. Bii het plaatsen van de tu rbocompressor op
de motor nauwgezet controleren of alle toe-

Motorolie regelmatig verversen.

2. Motoroliefilter regelmatig verzorgen
3.

toeren laten draaien (zgn. ,,sp€len" met gaspe-

*

Raadùbeg het instructieboekje van het

inzake de voorgeschreven onderhoudstermijnen.

voertu ig

