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الشاحن التوربيين:
أشكال الرضر وأسبابه والوقاية منه 
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تعترب رشكة MAHLE واحدة من أهم الرشكات  التي تعىن بتطوير وإنتاج أجزاء ونظم املحركات 
 MAHLE بالتوازي مع نظم الفلرتة يف قطاع صناعة السيارات. ويقوم املهندسون يف رشكة 
بتطوير املنتجات فائقة اجلودة عىل مستوى العامل بالتعاون مع منتجي املحركات واملركبات. 

وتطبق قواعد اجلودة الفائقة أيًضا عىل قطع الغيار يف خدمة ما بعد البيع. 

ختضع منتجات MAHLE للرقابة املتعددة عرب مراحل اإلنتاج املختلفة وما بعدها، وذلك  لضامن 
احلصول عىل أعىل مستويات اجلودة ملنتجات MAHLE. فإن حدث خطأ أثناء التشغيل العميل 

فغالًبا ما يكون هذا اخلطأ يف منطقة املحرك. 

الشاحن التوربيين – الوظيفة
تستخدم الشواحن التوربينية لتحسني األداء ورفع كفاءة االحرتاق. فللحصول عىل احرتاق 
جيد وكامل يف املحرك ينبغي أن تكون نسبة اخللط هي : ۱ كجم من الوقود إىل حوايل 15 كجم 
من اهلواء )نسبة الوقود املتكافئة(. وهذا احلجم من اهلواء يساوي حوايل 11 م3. وأثناء الشحن 

التوربيين ترتفع كثافة اهلواء املسحوب، وتزداد كمية اهلواء. 

ترتفع الكفاءة احلجمية وكذلك كفاءة حمرك االحرتاق بشكل كبري من خالل عملية الشحن 
التوربيين. كام ميكن زيادة عزم الدوران بدرجة واضحة، مما حيقق حتسني األداء. ولذلك فقد 
أصبح باإلمكان تصميم حمرك ذي شاحن توربيين مساوي يف خرجه ملحرك السحب، ولكن 

بشوط أصغر وبالتايل وزن أقل )ختفيض احلجم(.

توربني مع عمود  تتكون من عجلة  التي  الدوارة  املجموعة  التوربيين هو  الشاحن  قلب  إن 
ودافع. وتتوضع عجلة التوربني يف طرف العادم، وهي مثبتة بالعمود بشكل راسخ عىل سبيل 
املثال بطريقة اللحام االحتكايك أو اللحام بالليزر. أما الدافع فهو مركب عىل الطرف اآلخر 

من العمود الدوار، وبشكل عام يكون بوصلة برغي.

يتم توجيه تدفق العادم من املحرك عرب التوربني، مما يؤدي إىل حركة دورانية رسيعة لعجلة التوربني 
وبعد ذلك توجه الدافع. وتعتمد رسعة التوربني عىل تصميم وحجم العادم. يف الشواحن التوربينية 
الشاحن  ولتجنب رضر  دورة/دقيقة.  إىل 300000  الدوارة  املجموعة  الصغرية تصل رسعة 
التوربيين واملحرك، يتم حتديد احلد األقىص لضغط هواء الشحن عن طريق منظم ضغط الشحن.

استبدال الشاحن التوربيين: هذا هو ما هيم
التوربيين ليظل طوال فرتة عمر  يتم تصميم الشاحن  التصميمية والوظيفية،  الناحيتني  من 
املحرك. أما من الناحية العملية، فإن املكونات فائقة األداء يف نظام غاز العادم تتعرض لعوامل 

خطر خمتلفة، مما يؤدي إىل التلف املبكر. 

إن حتليل وتصحيح أسباب العطل مها رشطان أساسيان لعملية اإلصالح الناجحة. وإال فإن 
الشاحن التوربيين اجلديد قد يتعطل بعد فرتة قصرية. 

إن هذا الدليل يلخص سيناريوهات األعطال النموذجية، ويسلط الضوء عىل أسباهبا املحتملة. 
واملعلومات تقدم اإلرشادات الوافية لتجنب حدوث مثل هذه األرضار يف املستقبل.
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هبذه الطريقة نحن هندف أن نسهل عىل الورشة أو فين امليكانيكا عملية البحث عن أسباب 
األرضار املحتملة، وأن نساعدهم يف إصالح املحرك بالطريقة الصحيحة، وهو ما يعد رضوريًا 

الستمرار عمل منتجاتنا ألطول مدة ممكنة ووثوقية كاملة وبالتايل للمحرك كامالً. 



الشكل 1
دافع بعد االحتكاك باملبيت 

الشكل 2
آثار االحتكاك يف مبيت الضاغط

الشكل 3
تغري لون ساق العمود

الشكل 4
خامة البلية ملحومة بالعمود
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نقص التزليق  2

يعد نقص التزليق من أكرث األسباب شيوًعا لتلف الشاحن التوربيين. فإذا مل حيصل الشاحن 
التوربيين عىل الكمية الكافية من الزيت، فسيحدث الرضر خالل فرتة قصرية جًدا. والسبب 

يف ذلك هو دوران الشاحن التوربيين عىل رسعات عالية.

اآلثار
  يمكن للدافع وعجلة التوربين أن يسببا ضرًرا لمبيت الشاحن التوربيني وذلك بسبب تلف 
الموجودة  االحتكاك  عالمات  خالل  من  ذلك  على  التعرف  ويمكن   .  )1 )الشكل  البلية 

بالمبيت )الشكل ۲(. 
  إذا كان ضغط الداعم للشاحن التوربيين منخفًضا جًدا، فإن املحرك لن يعمل بشكل جيد 
وهبذا: لن تبلغ املجموعة الدوارة رسعة الدوران القصوى، وبالتايل سوف يتعذر الوصول 
إىل ضغط الداعم الكامل. ويرجع السبب يف ذلك إىل االحتكاك املختلط بسبب نقص 

التزليق.
  ينبعث دخان أسود من نظام العادم. وهذا ناتج عن نقص إمداد املحرك باهلواء، مما يؤدي إىل 

حدوث مزيج سميك جًدا من اهلواء والوقود.
   تظهر ساق العمود تغريًا واضًحا يف اللون )الشكل ۳(. وحيدث هذا بسبب االحتكاك بني 
العمود والبليات وما ينتج عنه من حرارة عالية. والسبب هو نقص التزليق. فإذا ختطت 
درجة احلرارة قيمة معينة، تلتحم خامة البلية بالعمود )الشكل 4( أو قد حيدث انصهار 

كامل للبطانة مع العمود.
  ساق العمود املكسورة )الشكل 5( هي نتيجة لتشغيل الشاحن التوربيين لفرتات طويلة 

بدون زيت كاٍف. فخامة العمود تتعرض للتوهج الشديد بفعل احلرارة وتنكرس. 
البطانات  تلتوي  فقد  البلية،  مبيت  يف  بقوة  املثبتة  املعدنية  بالبطانات  العمود  التحم    إذا 

املعدنية يف مبيت البلية )الشكل 6(.
  ميكن أن ينغلق العمود بشكل مفاجئ داخل مبيت البلية بسبب االحتكاك املختلط. وإذا 
حدث هذا االنغالق املفاجئ للمجموعة الدوارة، فقد تنفك صامولة الغلق اخلاصة بالدافع.
الدّوارة. وينتج عن ذلك خطر  باملجموعة  املبيت إىل خلل كبري  الدوران عىل    قد يؤدي 

انكسار البلية الشعاعية )الشكل ٧(.
  قد يتكربن مبيت البلية بسبب نوع الزيت اخلطأ أو إيقاف املحرك وهو ساخن. 

تآكل البليات الشعاعية.  
تظهر آثار تآكل أو رواسب كربونية عىل البلية املحورية.  

  ميكن أن تؤدي البليات البالية إىل تأرجح العمود بدرجة كبرية، مما قد يؤدي أيًضا إىل ترضر 
طوق البلية.
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الشكل 5
ساق عمود مكسورة

الشكل 6
بطانة معدنية ملتوية

الشكل ٧
بلية شعاعية مكسورة
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األسباب
  مستوى الزيت يف املحرك منخفض جًدا بشكل عام. وهذا يؤدي إىل عدم حصول املحرك 

وكذلك الشاحن التوربيين عىل الكمية الكافية من التزييت وزيت التربيد.
معدالت  زيادة  إىل  يؤدي  ما  وهو  كاٍف،  بشكل  للحرارة  مقاوم  غري  املستخدم    الزيت 
التكربن، مما قد ينتج عنه مشاكل: تكربن خط إمداد الزيت اخلاص بالشاحن التوربيين 

وكذلك فتحات الزيت املوجودة يف مبيت بلية الشاحن التوربيين.
إمداد  مينع  قد  وهذا  الزيت،  إمداد  خط  يتكربن  قد  ساخن،  وهو  املحرك  إيقاف  تم    إذا 

الشاحن التوربيين بالزيت الكايف.
  عندما يتم تشغيل املحرك البارد عىل رسعة دوران عالية فور تشغيله مبارشًة، يكمن خطر 
نقص إمداد الشاحن التوربيين بالزيت، مما ينتج عنه تبدد طبقة الزيت داخل الشاحن 

التوربيين.
  إذا تواجدت أجسام غريبة بدارة الزيت، مثل األوساخ أو رواسب املوانع، فقد حيدث انسداد 

بخط إمداد الزيت إىل الشاحن التوربيين و/أو يف مبيت بلية الشاحن التوربيين.
  إذا كانت لزوجة الزيت عالية جًدا، فسوف يتأخر نقل الزيت إىل مواضع البليات، وبذلك 
ال ميكن ضامن إمداد الشاحن التوربيين بالزيت يف الوقت املناسب. أما إذا كانت اللزوجة 

منخفضة جًدا، ستنخفض بشدة قدرة حتمل الزيت، مما قد يؤدي إىل االحتكاك املختلط. 
  عندما يتم تشغيل املحرك باستخدام الديزل احليوي أو الزيت النبايت، فقد تزيد احتامالت 
تكتل زيت املحرك، وهو ما يرفع من درجة لزوجة الزيت، ويتعذر انتقاله عرب فتحات الزيت 

الضيقة بالشاحن التوربيين.
  قد يصغر املقطع العريض لفتحة اإلمداد يف مبيت البلية بسبب تركيب مانعة طرفية غري 

صحيحة أو بسبب مانع ترسب السائل.

العالج/الوقاية
جيب إمحاء املحرك وتربيده.  

جيب تزويد املحرك بالكمية الكافية من الزيت.  
  حيظر استخدام أية زيوت سوى زيوت املحرك املعتمدة من قبل اجلهة املنتجة للمركبة أو 

املحرك.
ينبغي جتنب االقتصار عىل السري ملسافات قصرية فقط.  

جيب االلتزام مبواعيد الصيانة وفًقا لتعليامت ااجلهة املنتجة.  
  ينبغي عدم تركيب سوى مصفاة الزيت عالية اجلودة واملخصصة للمركبة. 

جيب استخدام عدة الرتكيب املناسبة للشاحن التوربيين.  
مواعيد  تقصري  ينبغي  النبايت،  الزيت  أو  احليوي  الديزل  باستخدام  املحرك  تشغيل    عند 

الصيانة إىل النصف عىل األقل.
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الشكل 1
أخاديد يف البلية الشعاعية

الشكل 2
عجلة توربني بعد االحتكاك باملبيت

الشكل 3
زيت متكربن يف طرف التوربني
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الزيت غري املصفى  3

قد يتسخ الزيت بسبب األوساخ أو السخام أو الوقود أو املاء أو فضالت االحرتاق أو آثار 
كشط املعادن. وحتى اجلزيئات املتناهية الصغر يف الزيت ميكن أن تتسبب يف حدوث أرضار 

جسيمة يف الشاحن التوربيين بسبب دورانه عىل رسعات عالية. 

اآلثار
  األجسام الغريبة متناهية الصغر يف الزيت حتدث أخاديد يف البطانات املعدنية )الشكل 1(. 
وقد تتآكل حلقات املكبس يف الشاحن التوربيين بشدة. وحيث إن حلقات املكبس املتآكلة 
لن تستطيع إحكام الشاحن التوربيين ضد الترسب بالشكل الكايف، فسوف يصل الزيت إىل 

طرف العنفة. وهذا ميكن مالحظته من خالل زيادة استهالك الزيت. 
  يزداد خلوص بلية املجموعة الدوارة بسبب تآكل البطانات املعدنية، مما يؤدي إىل حدوث 
حركات تأرجح واحتكاك عجلة التوربني أو الدافع باملبيت )الشكل ۲(. وقد ينتج عن هذا 

انكسار العمود.
  طوق البلية، أي تظهر أخاديد يف احللقة الطرفية للبلية املحورية. 

ميكن مالحظة أخاديد أو آثار تآكل يف البلية املحورية.  
  بسبب انسداد أنبوب الزيت الراجع، سيتوقف تدفق الزيت يف الشاحن التوربيين، وعوضًا 
عن ذلك سيتم ضغطه إىل طرف الضاغط والتوربني. وعىل طرف التوربني، قد حيرتق الزيت 
عىل العمود ويتفحم )الشكل ۳(. وقد يؤدي تكون طبقات الكربون إىل تآكل مبيت البلية 

وحلقات املكبس بشدة.
  تظهر آثار تآكل واضحة عىل عمود الشاحن التوربيين عند مواضع استناد العمود )الشكل 4(.

األسباب
  إذا تم جتاوز مواعيد الصيانة املقررة، فقد ال تتمكن مصفاة الزيت من تصفية الزيت من 
األوساخ بشكل كاٍف. ويف هذه احلالة تصل جزيئات األوساخ إىل دارة املحرك عرب صامم 

التحويل املفتوح مبصفاة الزيت.
  إذا تم تشغيل املحرك بوجود مصفاة زيت مسدودة، فسيتعذر تصفية الزيت من اجلزيئات 

الكاشطة الصغرية.
دارة  إىل  املاء  الزيت غري حمكمة، فسيصل  أو مربد  كانت حشوة رأس األسطوانات    إذا 

الزيت، ويؤدي إىل ختفيف الزيت، وبالتايل انخفاض قدرته عىل التحمل.
  إذا تم إصالح املحرك ثم جتميعه دون تنظيفه بالطريقة املناسبة، فستبقى األوساخ عالقة 

باملحرك حتى قبل تشغيله ألول مرة.
  مل يتم تغيري مربد هواء الشحن. زيت املحرك املرتاكم والربادة وبقايا أعامل اخلراطة واألجزاء 

املتخلفة عن األعطال السابقة عادًة ما تصل إىل املحرك الحًقا.
  إذا وقع املحرك حتت تأثري تآكل ملحوظ، فستصل اجلزيئات املتآكلة التي غالًبا ما تكون 

معدنية إىل الشاحن التوربيين عرب دارة الزيت.
  إذا حدث خلل يف االحرتاق داخل املحرك، فقد يصل الوقود غري املحرتق إىل الزيت، مما 

يؤدي إىل ختفيف الزيت وبالتايل انخفاض قدرته عىل التحمل.
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الشكل 4
آثار تآكل واضحة عىل العمود يف موضع استناده عىل البلية
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العالج/الوقاية
جيب االلتزام مبواعيد الصيانة وفًقا لتعليامت املصنع.  

ينبغي عدم تركيب سوى مصفاة الزيت عالية األداء واملعدة خصيًصا للمركبة.  
  حيظر استخدام أية زيوت سوى زيوت املحرك املعتمدة من قبل املصنّع للمركبة أو املحرك.

جديد  شحن  هواء  مربد  تركيب  أسايس  بشكل  ينبغي  التوربيين،  الشاحن  استبدال    عند 
ومصفاة هواء جديدة. كام ينبغي تغيري الزيت مبا يف ذلك تغيري مصفاة الزيت.

جيب تنظيف مبيت مصفاة اهلواء وكذلك مسار هواء الشحن من خالل الشفط.  
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الشكل 1
خط زيت راجع متكربن
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ترسب الزيت يف الشاحن التوربيين  4

إذا أظهر املحرك زيادة يف استهالك الزيت، وانبعث منه دخان أزرق، فينبغي فحص الشاحن 
التوربيين عىل الفور  ملعرفة األسباب التي أدت إىل ذلك. هام: يندفع الزيت من مبيت الشاحن 

التوربيين، فقط إذا سادت رشوط عمل خمتلفة يف حميط عمل الشاحن. 

اآلثار
  يندفع الزيت من طرف التوربني أو من طرف الضاغط يف الشاحن التوربيين. 

خيرج من نظام العادم دخان أزرق.  
يتجمع زيت املحرك يف كل من قطاع السحب ومربد هواء الشحن.   

يعاين املحرك من ضياع يف القدرة.  
  تنشأ يف املحرك زيادة رسعة خارجة عن السيطرة )تسمى "التشغيل العايل"( بسبب زيت 
املحرك املتجمع يف مربد هواء الشحن، حيث يتم نفخه وحرقه يف وحدة االمتصاص اخلاصة 

باملحرك.
.VTG قد تتفحم ريش التوجيه يف الشاحن التوربيين  

األسباب
  إذا كان هناك انسداد يف خط الزيت الراجع يف الشاحن التوربيين )الشكل 1( أو كان 
هناك ضيق باخلط بسبب تعرضه لالنثناء، فلن يستطيع الزيت التدفق من الشاحن التوربيين 
)الشكل ۲ رقم B(. وقد ترجع أسباب انسداد خط الزيت الراجع إىل تفحم اخلط الراجع 
والتي قد تنتج عن نقص الدروع احلرارية أو تركيب اخلط الراجع بطريقة خاطئة أو إيقاف 
املحرك وهو شديد السخونة أو استخدام زيت منخفض اجلودة أو استخدام موانع ترسب 
سائلة. ونظًرا الستمرار إمداد الشاحن التوربيين بالزيت من دارة املحرك، فإن الزيت يندفع 

إىل اخلارج نحو طرف العنفة أو الضاغط.
  عندما يكون املحرك ممتلئًا بكمية كبرية جًدا من الزيت، ال يستطيع الزيت الرجوع عرب 
املرفقي  العمود  يقوم  كام   .)C رقم   ،۲ )الشكل  الزيت  حوض  إىل  الراجع  الزيت  خط 
بخفق الزيت. وبذلك تتكون رغوة من الزيت متثل حاجًزا إضافًيا أمام رجوع الزيت من 

.)D الشاحن التوربيين )الشكل ۲ ، رقم
  إذا كان الضغط يف علبة املرافق مرتفًعا جًدا – إما بسبب الترسب الشديد للغازات )الشكل 
2، رقم E( أو بسبب انسداد نظام هتوية علبة املرافق )صورة 2، رقم F( – فسينتقل هذا 
الضغط إىل خط الزيت الراجع يف الشاحن التوربيين،  مما مينع خروج الزيت من الشاحن 

التوربيين، ومن ثم يندفع الزيت خارًجا من طرف التوربني أو الضاغط.
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الشكل 2
ترسب الزيت يف الشاحن التوربيين. يظهر رقم A الوضع النموذجي.
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العالج/الوقاية
  جيب االلتزام مبلء املحرك باملستوى األعىل املحدد للزيت.

  حيظر استخدام أية زيوت سوى زيوت املحرك املعتمدة من قبل املصنّع للمركبة أو املحرك.
  جيب تركيب خط الزيت الراجع بوضعه األصيل دون تعديل، كام ينبغي تركيب مجيع الدروع 

احلرارية.
  ينبغي فحص خط الزيت الراجع وكذلك الوصالت املؤدية إىل علبة املرافق للتأكد من عدم 

انسدادها. ويوىص بشكل عام بتغيري اخلط وقطعة التوصيل.
  ينبغي فحص نظام هتوية علبة املرافق واستبداله عند الرضورة.

  ينبغي فحص املكبس وحلقات املكبس للتأكد من عدم وجود تآكل بأي منها واستبداهلا 
عند الرضورة. 

جديد  شحن  هواء  مربد  تركيب  أسايس  بشكل  ينبغي  التوربيين،  الشاحن  استبدال    عند 
ومصفاة هواء جديدة. كام ينبغي تغيري الزيت مبا يف ذلك تغيري مصفاة الزيت.
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الشكل 1
VTG ريش توجيه هواء تالفة يف وحدة

الشكل 2
دافع تالف بسبب األجسام الغريبة

الشكل 3
ارتطام جسم غريب بفتحة السحب يف مبيت الضاغط

الشكل 4
ريشة واحدة فقط تالفة يف الدافع

MAHLE © | 12

األرضار الناشئة بسبب األجسام الغريبة  5

املكبس  أجزاء من حلقات  أو  الرباغي  أو  الرمال  أو  كاألتربة  أجسام غريبة،  إذا دخلت 
أو الصاممات أو الرواسب إىل طرف السحب أو العادم، فإن ذلك سيؤدي غالًبا إىل تلف 
الشاحن التوربيين بشكل كيل بسبب رسعات الدوران العالية جًدا. وكنتيجة لذلك ميكن 

حدوث رضر يف مربد هواء الشحن.

اآلثار
  يف حالة حدوث أرضار سابقة، قد تتسبب األجسام الغريبة القادمة من املحرك أو من أجزاء 

العادم يف حدوث أرضار بحواف دخول الغاز اخلاص بالعجلة التوربينية.
يف  يتسبب  مما   ،)1 )الشكل  واالنثناء  للرضر   VTG بوحدة  اهلواء  توجيه  ريش    تتعرض 

انخفاض القدرة بشكل كبري. 
  تتسبب األجسام الغريبة العالقة يف هواء السحب يف حدوث أرضار بالدافع )الشكل 2(، 
وهو ما قد بتسبب يف تآكل ريش الدافع متاًما. كام قد تتعرض فتحة السحب يف مبيت الضاغط 

للرضر )الشكل 3(.
  قد حيدث رضر للدافع بسبب جتمد بخار املاء املتكثف عىل قطاع السحب. ويعد حدوث 
رضر يف ريشة واحدة فقط من الدافع من العالمات الدالة عىل هذه احلالة. فبسبب رسعة 
الريش  تظل  بينام  ريشة،  بأول  اصطدامها  عند  الثلج  جزيئات  تنفجر  العالية  الدوران 

األخرى سليمة )الشكل 4(. 

األسباب
  إذا حدث رضر للصامم أو كرس يف حلقات املكبس عىل سبيل املثال، فإن هذه األجزاء متر 

عرب أجزاء العادم لتصطدم بريش التوجيه لوحدة VTG وبالعجلة التوربينية.
  قد يرجع سبب ترسب األجسام الغريبة إىل قطاع السحب إىل عدم إحكام قطاع السحب 

ضد الترسب أو إىل اتساخ مصفاة اهلواء أو تلفها.
  يف الشتاء قد يتكون ثلج عىل قطاع السحب بفعل التكثف.

العالج/الوقاية
ينبغي دامئًا مراعاة إحكام قطاع السحب وعدم ترسيبه.  

  بعد إجراء أعامل بقطاع السحب، جيب التأكد جيًدا من عدم ترك أية أجزاء غري مشدودة 
جيًدا فيه.

  جيب احلرص عىل تغيري مصفاة اهلواء وفًقا لتعليامت املصنّع، وأيًضا تنظيف مبيت مصفاة 
اهلواء بالتوازي مع خط هواء الشحن من خالل الشفط.
ينبغي جتنب االقتصار عىل السري ملسافات قصرية فقط.  
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الشكل 1
تشقق يف مبيت التوربني
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تم جتاوز  فإذا  احلرارة.  نطاق حمدد من درجات  للعمل يف  التوربيين  الشاحن  تصميم  تم 
هذا النطاق، فقد يتعطل الشاحن التوربيين بعد بضع ثواٍن.

اآلثار
تنشأ تشققات يف مبيت الشاحن التوربيين )الشكل 1(.  

  قد تتعرض خطوط الزيت للتفحم: فإذا تكربن خط التغذية، يصبح إمداد الشاحن التوربيين 
بالزيت غري كاٍف. أما إذا تفحم اخلط الراجع، فلن يستطيع الزيت مواصلة التدفق، وسوف 
الشاحن  يف  الزيت  "ترسب  فصل 4  )انظر  خارًجا  التوربيين  الشاحن  من  الزيت  يندفع 

التوربيين"، صفحة 10(.
 

األسباب
تم إجراء تعديالت تسببت يف تغيري مستوى احلرارة.  

حدثت أخطاء يف عملية االحرتاق داخل املحرك.  
تم إيقاف املحرك وهو ساخن.   

العالج/الوقاية
ال جيوز تركيب الشاحن التوربيين إال يف املركبات املخصصة لذلك.  

  ال يسمح برتكيب أو تشغيل الشاحن التوربيين إال بحالته األصلية التي تم استالمه هبا. كام 
حيظر إجراء أية تعديالت فنية عليه.

  جيب تربيد املحرك بتشغيله عىل رسعات معتدلة بعد زيادة التحميل عليه، مثل السري بحمولة 
كاملة.

األرضار النامجة عن االرتفاع الشديد يف حرارة العادم   6
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الشكل 1
تعرجات يف اجلانب اخللفي من الدافع

الشكل 2
دافع متحطم
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زيادة رسعة الدوران  7

األجزاء املركبة يف الشاحن التوربيين مصممة للعمل عىل نطاق معني لرسعة الدوران. فإذا تم 
جتاوز هذا النطاق، فقد حتدث أرضار جسيمة بالشاحن التوربيين خالل بضع ثواٍن.

اآلثار
فاخلامات  )الشكل 1(.  الدافع  اخللفي من  اجلانب  تعرجات صغرية عىل    يالحظ وجود 
املستخدمة )غالًبا ما تكون من األلومنيوم( تتعرض للتشوه يف شكلها بسبب القوة النابذة 

عند رسعات الدوران العالية. وتبدأ يف الذوبان حتى يزداد حجم القطر اخلارجي.
  إذا استمرت رسعة الدوران يف الزيادة فقد يؤدي ذلك إىل احتكاك الدافع باملبيت، و/أو إىل 

حتطم الدافع )الشكل 2(.

األسباب
الشاحن  لدوران  هبا  املسموح  القصوى  الرسعة  جتاوز  يف  تسببت  تعديالت  إجراء    تم 

التوربيين.
  حدوث انغالق يف حركة صفائح توجيه اهلواء VTG مع رسعات الدوران املنخفضة بسبب 
تكربنها. فإذا زادت رسعة دوران املحرك، زادت معها رسعة الشاحن التوربيين بشكل زائد 

عن احلد.
هناك عطل أو ترسب يف وحدة الضبط اهلوايئ أو الكهربايئ.  

 
العالج/الوقاية

جيب ترك الشاحن التوربيين دامئًا عىل حالته األصلية.  
ال جيوز تركيب الشاحن التوربيين إال يف املركبات املخصصة لذلك.  

السري  مثل  عليه،  التحميل  زيادة  بعد  معتدلة  بتشغيله عىل رسعات  املحرك  تربيد    جيب 
بحمولة كاملة.

  حيظر استخدام أية زيوت سوى زيوت املحرك املعتمدة من قبل املصنّع للمركبة أو املحرك.
احرص عىل االلتزام مبواعيد الصيانة وفًقا لتعليامت املصنّع.  
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