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TURBOCOMPRESSOR
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1. Hittoschild
8. Steun
6. Lucht3lang
8. Compressordeksel
L SEîor cpl.
12. Bout (10x1

13. Moer
14. Klemband
15. Turbinehuis
16. Pakklng
18. Afctandsbus
19. Borgplaat

n. Moer
21- Afdichtveer (3xl

Zè,. verl@pstuk
(mst motorrom)

g. Piip
35. Luchtslang

36. Slangklem
37. Pijp mot flens
41. Pakking



TECHNISCHE GEGEVENS

Fabrikaat
Type
lnlaat uacuíirn

Tegendruk in uitlaatbuis

Inlaatdruk, belast, 2fEO omw/min.

Olie inlaatdruk bij normale belasting
idem bii stationair toerental

De olie inlaatdruk moet binnen 3 a 4 seconden na het aanslaan van de motor meetbaar zíjn aan de invoer bij de
turboaompr6sor.

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

t azotmmm Hs (DU 8251

I 400440 mm Hs (DHB 825)

min.2,0 kglcrlnz^
min.0,7 kg/cm"

AanhaalkopÉs

Klembandmosr (131

Bout (î 2l comprsordeksel
Bevstigingsmoer (201, turbocornpressor

WERKING

14 'Nm (1,4 mkg)
$8 Nm (0,540,8î mlcgl

49 Nm'(S mkg).

De turbocompressor voert de voor de verbranding
benodigde lucht onder druk naar de cilinders. De
hoeveelheid lucht in de cílinder is dus groter dan
wanneer deze lucht door de motor zou zijn aangezogen.
Als gevolg hiervan kan een grotere hoeveelheid brand-
stof worden ingespoten, zodat een hoger motorvermogen
kan worden ontwikkeld. De uitlaatgmsen worden
gebruikt om het &rbinewiel aan te drijven. Het turbine
wiel vormt een geheel met de rotor-as, waarop ook het
compressorvyiel is aangebracht, dat de verbrandingslucht
naar de cilinderc perst

Schematishe vcorstelling van de compre$orwerking.

1, Verbrandingsuimte
2. Turbina{iel
3. Compressorwiel
4. Roîor-as



CONSTRUCTIE
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Het hoofdbstanddeel van de turbocompressor is
de complete stator (9), waarop enerziids het tur-
binehuis (î51 en anderzijds het compresordeksel
(8) is bevestigd. TurbinEwiel en as vormen een
geheel, terwiil het comprssorwiel op deze as is
bevestigd met een moer. De betrekkeliik grote

2.egTurbocompressor

hoeveelheid olie in de stator dient behalve voor de
smering ook als koeling van de lagers. In de
olietoevoer is geen filter aangebracht.
Door DAF wordt uitsluitend de complete stator (9)
als vervangingsonderdeel geleverd en niet de losse onder-
delen waaruit de complete stator is sqmengesteld.
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42.
tlÍl.
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46.
/16.

47.
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Compresordeksol
Stator, ú?1.

Bout
Klembard
Turblnehuis
Borgrlng
Sluiring
Veerring
Drukring
Sluitplaat
ManchEt
Mosr

49. Afdichoor
50. Aldichtring
51. Comprescorwial
62. Spatplaat
53. Drukriry
54, Borgver
66. Lqerbus
56. Slultplaat
67. Oliekeerrlng
58. O-ring
59. Turbinewiel + as

60. Borgring



CONTROLE

Attentie: Laat nooit de motor draaien wanneer de
luchtbuis van het litdttfilter 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 vacuùm wiist

. op een belemmerde lucht aarwoer tengevolge
van een vervuild luchtfilter of samengeknepen
verbindingsslangen.

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

- Een beschadigd oompress)rwiel moet worden
vervang€n. Het is niet toelaatbaar om ver-
bogen schoepen in hun oorspronkeliike stand
terug te buigen.

VERVANGEN VAN DE COMPLETE STATOR

Uh elkaar namsn

- Klem de complete trrbocompresor met zijn
turbinehuis in een bankschrogf.

- Breng merktekens aan op ùrbinehuis (15),
stator (91, compressordeksel (8) en klemband
(14).

* Verwiider de tien bevestigingSouten (12) en
verwijder het compresordeksal (8).

- Venrijder dE klemband (î4) en neem de com-
plete sbtor (9) uit het turbinetruis (151.

Reinigen

- 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.

MONTAGE VAN DE TURBOCOMPRESSOR OP DE

- Controleer de luchtinlaatslang en yemieuw
deze als zich oudsdomwerschijnselen voor-
doen.

- Controleer het uitlaatspruitstnk van de motor
op de aanwezigheid van srukies metaal die
kunnen afhreken, deelties van pakkingen en
andere verontreinigingen.

- Controleer de olieafiroerleiding zowel in- als
uitwendig op beschadigingen, welke de olie
sítroom kunnen belemmeren. Heîzelfde geldt
voor de olietowoerleiding.

- Controleer de flens waarmee de compresor
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; hst verdient zelfs

Vuldruk meten

- Aansluiting van luchtleiding op rookbegrenzer
losnemen.

- Baniobout 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:

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

- De meting mostworden uitgaroerfl bii een toe
rental, dat lager ligt dan het max. belast toeren'
tal 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 loqganreekt.

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

- Bii hergebruik van de complete stator: vooral
de ruimte achter het compressonviel reinigen.
Compressonriel echter NIET venatúderen. Uit-
sluitend het compresson*iel in de cleaner-
vloeistof dompelen, waarbij de compresor zo-
danig moet worden gesteund, dat het g€ft'rricht

niet op het compressorwiel rust.

ln elkaar zet'tsn

- Het in elkaar z€tten van de turbocompressor
gesóidt in omgekeerde volgorde als hEt uit
elkaar nemen.

- Controleer of de as volkomen vrij draait.

MOTOR

aanbweling dat de opening van de pakking
overal t 1,5 mm grotw is dan de uitlaatpoort
in het pruitstuk.
Ververs de olie in hst motorcarter met de voor-
geschrwen oliesoort en breng een nieuw fil-
terelement aan.
De olieafvoerleiding nog niet aanbrengenl Vul
de compresor via de olietooroeropening met
motorolie tot de olie uit de afvoeropening
strqrmt.
Controleer de oliedruk ter plaatse van de
aansluiting van de toevoerleiding op de turbe
oompre$or.
Sluit alle luchtslangen en -leidingen aan; oon-
troleer de verbirdingen op lekkages.
Sluit het verloopstuk (22) spanningvrii aan
op de turbocompressor.
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STORINGSTABEL

Wanneer de motor niet zijn normale prestatie l€v€rt, moeten eerst alle andere mogeliike oorzaken worden naggrgaan,

alvorens de hieronder vermelde mogeliikheden te onderzoeken.

Turbocompressor

Luchtfilter reinigen en eventueel
element vernieuwen. Aanzu igleiding
inspecteren.

Reinigen, resp. vervangen

In het algemeen veroozaakt door
gebrek aan lucht bii te lage vuldruk.
Vervuilde luchtfilter en/of lucht'
filter aansluiting. Vervormde aan-
zuigleiding (te hoge onderdruk
v6r de turbog.mpressor; mogÈ
liike olielekkages aan compres'
sorzijde).
Uitlaat en/of knaldemper vervùild
of beschadigd (te hoge druk
achter de turbocomPressor).

Abnormale rookontwik-
keling en vermogenverlies.

Aanslu iti ngen en f lenwerbindi n-
gen coritroleren; pakkingen zonodig
vernieuwen.

Leidingen demonteren. Turbinehuis
en oompressorhuis insPecteren oP
plaatsen, waar turbinenriel of compres
sonriel hebben aargelopen; zonodig
lagerspel i ng controleren.

Lekkages bii de aansluitingen en
flenzen van de aanzuig'en uitlaat-
buizen.

Aantopen van turbine' en/of
compressorwiel.

Abnormale rookontwik-
keting en vermogenverlies
in combinatie mst
abnormale geluiden.

Turbocompressor Ysrvangen.
Zolang de tu rbocomPresor n i et
is vervangen, de motor niet vol
belasten ter voorkoming van ver-
dere beschadigingen; vooral letten
op de rookontwikkelingl

Meestal te grote lagerPeling;
ooaaken hiervan:

- tiideliike onderbreking van de
smering.

- te lage oliedruk.

- vreemde deelties uit olielei-
dirgen en'kanalen,

- oliefilter(leidirq) vervuild of
bechadigd.

- slechte kwaliteit van de olie
door te late verversing.

- lekke olietowoerleidirg,
- te snelle koudstart b'ú zeer

koude motor (belacting direst
na het aanslaan van de motor
Yermiidenl).

Aanlopen van turbine
en/of ompresonriel.


