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TURBOCOMPRESSOR
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13. Moer

14. Klemband

15. Turbinehuls
16. Pakklng

18. Afstandsbus

19. Borgplaat

1. Hltteschild
5. Steun

6. Luchtslang

8. Compressordeksel

9. Stator cpl.

12. Bout (10 x)

20. Moer

21. Afdichtveer (3 x)

22. Verloopstuk
(met motorrem)

34. PlJp

35. Luchtslang

36. Slangklem

37. PiJp met flens
41. Pakking
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De of ie inlaatdruk moet binnen 3 a 4 seconden na het aanslaan van de motor meetbaar ziin aan de invoer
bij de turbocompressor.

TECHNISCHE GEGEVENS

Fabrikaat
Type
lnlaat vacuúm
Tegendruk in uitlaatbuis

Inlaatdruk, belast, 2000 omdmin.

Olie inlaatdruk bij normale belasting
idem bij stationair toerental

Aanhaalkoppels

Klembandmoer (13)

Bout (1 2) compressordeksel
Bevestigingsmoer (20), turbocompr,essor

WERKING

Holset
4 LEV
max. 50 cm waterkolom
max. 50 cm waterkolom

\ 420-460 mm Hg (DU 825)
I qoo-uo mm Hs (DHB 825)

min. 2,0 kg/cm2
min.0,7 kg/cmz

1,4 mkg ( 10 ft.lbs)
0,54-0,81 mkS (4- 6 ft.lbs)

5 mkg ( 36 ft.lbs)

De turbocompressor voert de voor de verbranding
benodigde lucht onder druk naar de cilínders. De
hoeveelheid lucht in de cilinder is dus groter dan
wanneer deze lucht door de motor zou zijn aange-
zogen. Als gevolg hiervan kan een grotere hoe-
veelheid 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 compressorwiel
is aangebracht, dat de verbrandingslucht naar de
cilinders perst.

Schematische voorstelling van de compressor-
werklng.

1. Verbrandingsruimte
2. Turblnewlel
3. Compressorwiel

4. Rotor-as
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CONSTRUCTIE

Het hoofdbestanddeel van de turbocompressor is
de complete stator (9), waarop enezijds het tur-
binehuis (15) en andezijds het compressordeksel
(8) is bevestigd. Turbinewiel en as vormen een
geheel, terwijl het compressoruviel op deze as is
bevestlgd met een moer. De betrekkelijk grote
hoeveelheid olie in de stator dlent behalve voor de

smering ook als koeling van de compressor. In de
olietoevoer is geen filter aangebracht.
Door DAF wordt uitsluitend de complete stator (9)
als vervangingsonderdeel geleverd en niet de losse
onderdelen waaruit de complete stator is samen-
gesteld.

8. Compressordeksel

9. Stator, cpl.

12. Bout
14. Klemband

15. Turblnehuls
42. Borgrlng
tl3. Sluitring
44. Veerrlng

45. Drukrlng
46. Slultplaat
47. Manchet

48. Moer

49. Afdichtveer
50. Afstandsrlng
51. Compressorwlel

52. Spatplaat

53. Drukrlng
54. Borgveer

55. Lagerbus

56. Slultplaat
57. Ollekeerrlng
58. O-rlng
59. Turbinewlel + as

60. Borgrlng
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CONTROLE

Attentle: Laat nooit de motor draaien wanneer de
luchtbuis van het luchtfilter naar de tur-
bocompressor is losgenomen, daar het
binnendringend vuil de turbocompressor
en de motor beschadigt.

- Het vlak vóór de compressor-luchtinlaat ge-
meten vacuúm mag ten hoogste 50 cm water-
kolom bedragen. Een te hoog vacuúm wijst
op een belemmerde lucht aanvoer tengevolge
van een vervuild luchtfilter of samengeknepen
verbindingsslangen.

- De tegendruk in de uitlaatbuis mag maximaal
50 cm waterkolom bedragen. Een hogere te-
gendruk wijst op vervuiling van het uitlaat-
systeem.

- Een beschadigd compressorwiel moet worden
vervangen. Het is niet toelaatbaar om ver-
bogen schoepen in hun oorspronkelijke stand
terug te buigen.

VERVANGEN VAN DE COMPLETE STATOR

Ull elkaar nemen

- Klem de complete turbocompressor met zijn
turbinehuisflens in een bankschroef.

- Breng merktekens aan op turbinehuis (15),
stator (9), compressordeksel (8) en klemband
(14).

- Venrijder de tien bevestigingsbouten (12) en
verwijder het compressordeksel (8).

- Verwijder de klemband (14) en neem de com-
plete stator (9) uit het turbinehuis (15).

Relnlgen

- Gebruik voor het reinigen uitsluitend een spe-
ciaal voor dit doel geschikte cleaner-vloei-
stof. Gebruik dus geen loogoplossingen, daar
deze schade kunnen toebrengen aan bepaalde
delen.

Vuldruk melen

- Aansluiting van luchtleiding op rookbegrenzer
losnemen.

- Banjobout van luchtleiding vervangen door
(zelf te vervaardigen) banjobout met aansluit-
mogelijkheid voor een manometer.

- Leiding weer op rookbegrenzer bevestigen en
de manometer aansluiten.

- Met volbelaste motor en het gaspedaal geheel
ingetrapt de motor met 2000 omw./min. laten
draaien.

- Vuldruk aflezen.

- Meting twee- of driemaal herhalen.

Opmerkingen:

- Het is van belang, dat het gaspedaal enkele
seconden ingetrapt wordt gehouden, aange-
zien de turbocompressor tijd nodig heeft om
op toeren te komen.

- De meting moel worden uitgevoerd bij een toe-
rental, dat lager ligt dan het max. belast toe-
rental van de motor. Hierdoor wordt de moge-
lijkheid uitgesloten, dat op het moment van
aflezen de regulateur reeds heeft afgeregeld.

- 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.
Compressorwiel echter N I ET venrvijderen. Uit-
sluitend het compressorwiel in de cleaner-
vloeistof dompelen, waarbij de compressor zo-
danig moet worden gesteund, dat het gewicht
niet op het compressorwiel rust.

ln elkaar zetten

- Het in elkaar zetten van de turbocompressor
geschiedt in omgekeerde volgorde als het uit
elkaar nemen.

- Controleer of de as volkomen vrij draait.

aanbeveling dat 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 voor-
geschreven oliesoort en breng een nieuw fil-
terelement aan.

- De olieafuoerleiding nog niet aanbrengenl Vul
de compressor via de olietoevoeropening met
motorolie tot de olie uit de afvoeropening
stroomt.

- Controleer de oliedruk ter plaatse van de
aansluiting van de toevoerleiding op de turbo-
compressor.

- Sluit alle luchtslangen en -leidingen aan; con-
troleer de verbindingen op lekkages.

- Sluit het verloopstuk (22) spanningvrij aan
op de turbocompressor.

MONTAGE VAN DE TURBOCOMPRESSOR OP DE MOTOR

- Controleer de luchtinlaatslang en vernieuw
deze als zlch ouderdomsverschijnselen voor-
doen.

- Controleer het uitlaatspruitstuk van de motor
op de aanwezigheid van stukjes metaal die
kunnen afbreken, deeltjes van pakkingen en
andere verontrein ig ingen.

- Controleer de olieafvoerleiding zowel in- als
uitwendig op beschadigingen, welke de olie-
stroom kunnen belemmeren. Hetzelfde geldt
voor de olietoevoerleiding.

- Controleer de flens waarmede de compressor
op het uitlaatspruitstuk wordt aangesloten,
op vlakheid en verontreinigingen.

- Gebruik een nieuwe pakking op het uitlaat-
spruitstuk. De pakking mag de uitlaatgas-
stroom niet belemmeren; het verdient zelfs
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STORINGSTABEL

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

Storlng Mogelflke oorzaken Te nemen maatregelen

Abnormale rookontwik-
keling en vermogenver-
lies.

In het algemeen veroorzaakt
door gebrek aan lucht bij te lage
vuldruk.
Vervuilde luchtfilter enlof lucht-
f ilter aansluiting. Vervormde aan-
zuigleiding (te hoge onderdruk
vóór de turbocompressor; moge-
lijke olielekkages aan compres-
soziJde).
Uitlaat enlof knaldemper vervuild
of beschadigd (te hoge druk
achter de turbocompressor).

Luchtfilter reinigen en eventueel
element vernieuwsn. Aanzuig-
leiding inspecteren.

Reinigen, resp. vervangen

Abnormale rookontwik-
keling en vermogenver-
lies in combinatie met
abnormale gelulden.

Lekkages bij de aansluitingen en
flenzen van de aanzuig- en uit-
laatbuizen.

Aanlopen van turbine- en/oî
compressorwiel.

Aansluitingen en flensverbindin-
gen controleren; pakkingen zo-
nodig vernieuwen.

Leldingen demontèren. Turbine-
huis en compressorhuis inspec-
teren op plaatsen, waar turbine-
wiel of compressorwiel hebben
aangelopen; zonodig lagerspe-
linq controleren.

Aanlopen van turbine-
en/of compressorwiel.

Meestal te grote lagerspeling;
ooaaken hiervan:

- tijdelijke onderbreking van de
smering,

- te lage oliedruk,

- vreemde deeltjes uit olielei-
dingen en -kanalen,

- oliefilter(leiding) vervuild of
beschadigd,

- slechte kwaliteit van de olie
door te late verversing,

- lekke olietoevoerleiding,

- te snelle koudstart bij zeer
koude motor (belasting direct
na het aanslaan van de motor
vermijdenl).

Tu rbocom pressor vervangen.
Zolang de turbocompressor niet
is vervangen, de motor niet vol
belasten ter voorkoming van ver-
dere beschadigingen; vooral let-
ten op de rookontwikkelingl
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