ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ TURBO
Φυλλάδιο τεχνικών πληροφοριών
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TURBO εισαγωγή
Με την αύξηση των πετρελαιοκίνητων οχημάτων σε κυκλοφορία αλλά και
την στροφή των κατασκευαστών στους υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες
βενζίνης μικρού κυβισμού νέας γενιάς, το λεγόμενο DOWNSIZING, η χρήση
των turbo εδραιώνεται.
Καθώς το κόστος αντικατάστασης ενός υπερσυμπιεστή ο οποίος έχει υποστεί
ζημιά είναι μεγάλο, η επισκευή του συμφέρει πολύ.
Η Meat&Doria προσφέρει στον επαγγελματία
την καλύτερη λύση, με τη νέα της πρόταση
που περιλαμβάνει ποιοτικά εξαρτήματα
TURBO, όπως συγκροτήματα φτερωτών
(Core Assy), μηχανισμούς μεταβολής της
γεωμετρίας (VNT) και φλάντζες.

Τώρα διαθέσιμα…
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Core Assy (συγκροτήματα φτερωτών)
Το Συγκρότημα Φτερωτών είναι η «καρδιά» του στροβιλοσυμπιεστή και
αποτελείται από:






Tη φτερωτή του στροβίλου
Tη φτερωτή του συμπιεστή
Τον κεντρικό άξονα
Το χυτό σώμα της τουρμπίνας

Το σώμα της τουρμπίνας περιβάλει τον άξονα και τους τριβείς (κουζινέτα ή
ρουλεμάν) και διαρρέεται από το λιπαντικό του κινητήρα ή και από νερό (στην
περίπτωση των υδρόψυκτων υπερσυμπιεστών).
Στην γκάμα της εταιρείας θα βρείτε CORE ASSY για τις περισσότερες σύγχρονες
εφαρμογές, τόσο για κινητήρες πετρελαίου όσο και βενζίνης.

Τώρα διαθέσιμος
ο κατάλογος των
διαθέσιμων κωδικών
σε μορφή PDF.
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Turbo Μεταβλητής Γεωμετρίας

(VNT)

Τα πτερύγια μεταβλητής γεωμετρίας χρησιμοποιούνται
ώστε να διατηρήσουν στο μέγιστο δυνατό την απόδοση
του υπερσυμπιεστή καυσαερίων σε όλο το φάσμα των
στροφών λειτουργίας του κινητήρα.
Κατά κύριο λόγο οι υπερσυμπιεστές καυσαερίων
μεταβλητής γεωμετρίας χρησιμοποιούνται στους
σύγχρονους κινητήρες πετρελαίου.
Υπερτροφοδοτούμενοι βενζινοκινητήρες με τουρμπίνες
μεταβλητής γεωμετρίας δεν συναντώνται, πλην πολύ
λίγων εξαιρέσεων (για παράδειγμα η Porsche 997
Τurbo) καθώς τα συμβατικά υλικά δεν αντέχουν τις
πολύ υψηλές θερμοκρασίες καυσαερίων της βενζίνης
σε σχέση με αυτές των κινητήρων πετρελαίου.

ΚΙΤ Μεταβλητής Γεωμετρίας (VNT)

1) Χαμηλές στροφές
κλειστά πτερύγια –

1

2) Υψηλές στροφές
ανοικτά πτερύγια –

2

ΚIT Μεταβλητής Γεωμετρίας διαθέσιμα από τη MEAT&DORIA


Κάθε ΚΙΤ περιλαμβάνει τον μηχανισμό, τα πτερύγια και τις απαραίτητες
βίδες και δακτυλίους.

ΣΕΤ φλάντζες για την επισκευή του
υπερσυμπιεστή…
Τα σετ φλαντζών όπως αυτό στη φωτογραφία περιλαμβάνουν
φλάντζα (παρέμβυσμα) πολλαπλής εξαγωγής, φλάντζα
τουρμπίνας και αγωγού λιπαντικού.
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www.meat-doria.com

Turbo βλάβες-αιτίες προβλημάτων

Ξένα αντικείμενα
Ξένα αντικείμενα που θα εισχωρήσουν στο σύστημα εισαγωγής
αέρος ή εξαγωγής καυσαερίων, μπορούν να φτάσουν στην
τουρμπίνα με πολύ υψηλές ταχύτητες και να προκαλέσουν
φθορές στη φτερωτή ή στα πτερύγια μεταβλητής γεωμετρίας.

Ελλιπής λίπανση
Η κακή ποιότητα λιπαντικού, η λάθος τοποθέτηση φλαντζών και
η φραγή του αγωγού λιπαντικού προς τον άξονα της τουρμπίνας,
είναι οι βασικότερες αιτίες που θα προκαλέσουν την φθορά του
άξονα και των τριβέων με αποτέλεσμα την καταστροφή τους.
Επίσης σβήνοντας τον κινητήρα αμέσως μετά από απότομη
επιτάχυνση, ουσιαστικά διακόπτουμε την παροχή λιπαντικού
προς τον υπερσυμπιεστή, ενώ ο άξονάς του λόγω αδράνειας
περιστρέφεται ακόμη, κάτι που μπορεί να έχει καταστροφικές
συνέπειες.

Κατάλοιπα στο λιπαντικό
Η συγκέντρωση από κατάλοιπα άνθρακα ή ρινίσματα μετάλλου
στο λιπαντικό, λόγω κακής συντήρησης του κινητήρα και
μεγάλων διαστημάτων μεταξύ αλλαγών του λιπαντικού και του
φίλτρου λαδιού, θα προκαλέσουν ζημιά στους τριβείς και στον
άξονα του υπερσυμπιεστή.

Μεγάλη ταχύτητα περιστροφής και θερμοκρασία λειτουργίας
Η περιστροφή του άξονα και των φτερωτών του υπερσυμπιεστή
με μεγάλη ταχύτητα και οι υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας
εκτός των κατασκευαστικών ορίων μπορεί να προκαλέσουν την
καταστροφή του υπερσυμπιεστή.
www.meat-doria.com

Πώς αναγνωρίζουμε τον τύπο
στροβιλοσυμπιεστή
Όλοι οι στροβιλοσυμπιεστές έχουν έναν κωδικό, αριθμητικό ή αλφαριθμητικό,
τυπωμένο σε μία μεταλλική ετικέτα ή «χτυπημένο» στο σώμα του συμπιεστή.
Ο κωδικός του τούρμπο (κόκκινο πλαίσιο στις φωτογραφίες) είναι αυτό που
χρειάζεται για την σωστή αναγνώριση. Διαφορετικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο
κωδικός του κατασκευαστή (ΟΕΜ).
Στις παρακάτω φωτογραφίες θα βρείτε παραδείγματα κωδικοποίησης διάφορων
κατασκευαστών:
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Οδηγίες εγκατάστασης φτερωτής συμπιεστή
Βήμα 1..

Τα συγκροτήματα φτερωτής στροβιλοσυμπιεστή έχουν κατασκευαστεί και
δοκιμαστεί σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητος UNI EN ISO 9001:2008 και είναι
απολύτως ισάξια των γνήσιων εξαρτημάτων. Οι πραγματικές συνθήκες
λειτουργίας της φτερωτής έχουν προσεκτικά εξομοιωθεί κατά τη φάση της
εξισορρόπησης (καλιμπράρισμα) και διεκπεραιώθηκαν με το λιπαντικό σε
θερμοκρασία λειτουργίας.
Τι πρέπει να προσέξετε ΠΡΙΝ την εγκατάσταση
Πριν την εγκατάσταση του νέου συγκροτήματος φτερωτής, πρέπει να έχουν
διαπιστωθεί και να έχουν εξαλειφθεί τα αίτια της καταστροφής του παλιού
συμπιεστή.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει την εκ νέου
καταστροφή του συμπιεστή και την ακύρωση της εγγύησης.

ΒΗΜΑ 1 Πριν την εγκατάσταση του υπερσυμπιεστή καυσαερίων
Οι παρακάτω επιθεωρήσεις του εξοπλισμού και των σωστών συνθηκών πρέπει να
εκτελεστούν:


Καθαρά και λειτουργικά μέρη εισαγωγής του κινητήρα: φίλτρο αέρος, αγωγός
εισαγωγής, μετρητής μάζας αέρος, πολλαπλή εισαγωγής κτλ.



Καθαρά και λειτουργικά μέρη τροφοδοσίας του κινητήρα: intercooler,
σύστημα βαλβίδας EGR. διάφοροι αγωγοί, κτλ.



Καθαρά και λειτουργικά μέρη εξαγωγής καυσαερίων: πολλαπλή εξαγωγής,
καταλυτικός μετατροπέας, σωληνώσεις και σιλανσιέ της εξάτμισης.



Ποσότητας και πίεσης του λιπαντικού της τουρμπίνας: ελάχιστη πίεση δοκιμής

τα 200kPa (2bar), επίσης αφαιρέστε οποιοδήποτε εμπόδιο ή προηγούμενες φλάντζες από
την εισαγωγή και την εξαγωγή της τουρμπίνας.



Αγωγός αναθυμιάσεων της ελαιολεκάνης (κάρτερ) και αποστράγγισης του
λιπαντικού: αντικαταστήστε το φίλτρο αναθυμιάσεων για την αποφυγή δημιουργίας
υποπίεσης.

Οι παραπάνω ενέργειες συνιστούνται επίσης σε κάθε περιοδική συντήρηση.

Οδηγίες εγκατάστασης φτερωτής συμπιεστή
Βήμα 2..

ΒΗΜΑ 2 Κατά την εγκατάσταση του συγκροτήματος φτερωτών (Core Assy)
Σε περίπτωση παρουσίας μηχανισμού μεταβολής της γεωμετρίας του συμπιεστή
(VNT* - Τουρμπίνα μεταβλητής γεωμετρίας) οι παρακάτω ενέργειες πρέπει να
εκτελεστούν πριν την συναρμολόγηση του υπερσυμπιεστή.
Ελέγξτε τη δομική ακεραιότητα και τις διαστάσεις των πτερυγίων εκτροπής του
συστήματος μεταβολής της γεωμετρίας.
Αν παρατηρηθεί οποιοδήποτε λύγισμα ή παραμόρφωση, σπάσιμο ή ρωγμή, ο
μηχανισμός πρέπει να αντικατασταθεί.
Καθαρίστε σχολαστικά τον μηχανισμό μεταβολής της γεωμετρίας, τοποθετήστε
τον ξανά και βεβαιωθείτε πως λειτουργεί ανεμπόδιστα (έχει τέλεια ολίσθηση).
Ρυθμίστε σωστά τον μηχανισμό μεταβολής της γεωμετρίας και έπειτα ελέγξτε την
λειτουργία του πνευματικού ενεργοποιητή.
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Οδηγίες εγκατάστασης φτερωτής συμπιεστή
Βήμα 3..

ΒΗΜΑ 3 Ρύθμιση της μεταβλητής γεωμετρίας (VNT)
Δύο βασικές μέθοδοι ρύθμισης του μηχανισμού είναι οι εξής:
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΥΠΟΥ Α’, ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ (VNT)


Βεβαιωνόμαστε πως ο μηχανισμός
μεταβολής της γεωμετρίας είναι σωστά
τοποθετημένος και τοποθετούμε το
παλιό σώμα στο κέλυφος του συμπιεστή
καυσαερίων, το οποίο είναι καλά
καθαρισμένο.

 Τοποθετούμε τον μοχλό κίνησης των πτερυγίων έναντι
της βίδας συγκράτησης.

 Σηκώνουμε καθέτως το παλιό κεντρικό σώμα, προσέχοντας

να μην μετακινήσουμε τον μηχανισμό μεταβλητής
γεωμετρίας. Έπειτα μετράμε την απόσταση μεταξύ δύο
πτερυγίων του μηχανισμού (πχ. 1.5 χιλιοστά).

 Εισάγουμε το νέο κεντρικό σώμα με τις φτερωτές στο

κέλυφος και θέτουμε το παραπάνω κενό μεταξύ των
πτερυγίων. Ακολουθούμε αντίστροφα τα παραπάνω
βήματα και τέλος ρυθμίζουμε την βίδα συγκράτησης.
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Οδηγίες εγκατάστασης φτερωτής συμπιεστή
Βήμα 3 συνέχεια..

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΥΠΟΥ Β’, ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ (VNT)
 Βεβαιωνόμαστε πως ο μηχανισμός της μεταβλητής

γεωμετρίας είναι σωστά τοποθετημένος.
 Εισάγουμε το παλιό σώμα στο κέλυφος του στροβίλου το
οποίο είναι καλά καθαρισμένο, και το στερεώνουμε με
τις δύο βίδες.

 Τοποθετούμε ένα μικρόμετρο στον πείρο του μοχλού (όπου έπειτα θα

αγκιστρωθεί η ράβδος του ενεργοποιητή), παράλληλα με τον κοχλία ρύθμισης.
Θέτουμε προφόρτιση στο μικρόμετρο περίπου στα 5 χιλιοστά και μετά το
μηδενίζουμε. Ξεβιδώνουμε το περικόχλιο των 8 mm του κοχλία ρύθμισης,
προσέχοντας πολύ να μην μετακινήσουμε το μικρόμετρο και ξεβιδώνουμε
τελείως τον κοχλία. Μετρήστε και σημειώστε την μετατόπιση με το μικρόμετρο
(πχ. η βελόνα έχει μετακινηθεί 1,65 mm)

 Εισάγουμε το νέο σώμα των φτερωτών στο κέλυφος του στροβίλου και
βεβαιωνόμαστε πως ξεβιδώνοντας τον κοχλία ρύθμισης τα πτερύγια κλείνουν
τελείως με μηδενική απόσταση μεταξύ τους ή με τα ράουλά τους, αναλόγως
του τύπου της μεταβλητής
γεωμετρίας (11 ή 9 πτερυγίων).
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Οδηγίες εγκατάστασης φτερωτής συμπιεστή
Βήμα 3 συνέχεια..

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΥΠΟΥ Β’ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ (VNT)
τελευταίες 2 κινήσεις…


Μετά από έναν σχετικό έλεγχο, ασφαλίζουμε το καινούργιο
σώμα με τις φτερωτές στο κέλυφος του στροβίλου,
ξεβιδώνουμε τον κοχλία ρύθμισης και μετακινούμε τον
μοχλό εντολής έως το τέλος της διαδρομής του προς τον
κοχλία ρύθμισης.



Τοποθετούμε ξανά το μικρόμετρο και βιδώνοντας τον
κοχλία ρυθμίζουμε την απόσταση μεταξύ των πτερυγίων
σύμφωνα με την αρχική μέτρηση.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗ
Μετά την ρύθμιση της μεταβλητής γεωμετρίας, πρέπει να ακολουθήσει έλεγχος
του ενεργοποιητή. Ελέγχουμε το κέλυφος του συμπιεστή για κατάλοιπα,
βεβαιωνόμαστε πως είναι καθαρό, το τοποθετούμε στο σώμα του
στροβιλοσυμπιεστή και σφίγγουμε τις βίδες του. Τέλος βεβαιωνόμαστε πως ο
άξονας της τουρμπίνας και η φτερωτή του συμπιεστή περιστρέφονται
ανεμπόδιστα χωρίς άλλες τριβές.
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Οδηγίες εγκατάστασης φτερωτής συμπιεστή
Βήμα 4..

ΒΗΜΑ 4 Κατά την εγκατάσταση του υπερσυμπιεστή καυσαερίων
Καθαρίστε προσεκτικά τις σωληνώσεις της εισαγωγής και την πολλαπλή εξαγωγής
καθώς ακόμη και η μικρότερη ποσότητα ξένης ύλης που θα παραμείνει εντός,
μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον στροβιλοσυμπιεστή.

Συνιστάται ιδιαίτερα η αντικατάσταση του κολάρου εισαγωγής, ενώ ο σωλήνας
εξαγωγής δεν πρέπει να παρουσιάζει εμπόδια ή κυρτώσεις.
Πριν την εγκατάσταση του στροβιλοσυμπιεστή βεβαιωθείτε πως το λιπαντικό έχει
πρόσβαση στην τουρμπίνα. Αυτό μπορεί να εξακριβωθεί με την σύντομη
περιστροφή του κινητήρα χωρίς την εκκίνησή του. Κάνουμε οπτικό έλεγχο της
ροής του λιπαντικού έχοντας αποσυνδεδεμένο τον σωλήνα παροχής ώστε να
απομακρυνθούν και τα υπολείμματα του χρησιμοποιημένου λιπαντικού σε
κατάλληλο δοχείο και να μην περάσουν στον άξονα της τουρμπίνας.

Εγκαθιστούμε τον στροβιλοσυμπιεστή και γεμίζουμε τον κινητήρα με την
κατάλληλη ποσότητα νέου λιπαντικού.
Εκκινούμε τον κινητήρα και τον αφήνουμε να λειτουργήσει στο ρελαντί για 5
λεπτά, ελέγχοντας για διαρροές. Αποφεύγουμε απότομες επιταχύνσεις με κρύο
κινητήρα.
Ποτέ μην σβήσετε τον κινητήρα αμέσως μετά από πλήρη επιτάχυνση. Η αντλία
λαδιού θα σταματήσει αμέσως ενώ ο άξονας της τουρμπίνας θα συνεχίσει να
περιστρέφεται χωρίς την κατάλληλη παροχή λιπαντικού, κάτι που θα προκαλέσει
ζημιά στην τουρμπίνα.
*VNT = Variable Nozzle Turbine
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Η επισκευή του στροβιλοσυμπιεστή σας,
εκτός από πιο οικονομική λύση σε
σύγκριση με την πλήρη αντικατάστασή
του, έχει μικρότερο αντίκτυπο στο
περιβάλλον, λόγω μικρότερης χρήσης
πρώτων υλών.
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Ευχαριστούμε για την προτίμησή σας!
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