MAHLE TURBO KONTROLÜ
Montajdan önce

Montaj sırasında

Montajdan sonra



















Eski turbo şarjın devre dışı kalma nedeni (motorda ve motor
çevresinde arıza olabilir) teşhis
edildi ve giderildi.
Turbo şarj model numarası,
motor özellikleriyle veya turbo
şarj üreticisinin model numarası
ile karşılaştırıldı.
Karter/Blok havalandırma tahliyesinin çalışması sağlandı.
Yağ beslemesi sağlandı, turbo
şarjdan motor bloğuna yağ geri
dönüşü açık.
Emme manifoldu, şarj havası ve
egzoz gazı çıkış bölgesi:
- Çalışması kontrol edildi.
- Yabancı cisimler veya sıvılar
nedeniyle olası kirler giderildi.
- Turbo şarja bağlı hava 		
bağlantılarının mutlak temizliği
ve sağlamlığı sağlandı.
Sıvı soğutmalı turbo şarjlarda:
Hava tahliyesi ve soğutma sıvısı
beslemesi sağlandı.
Gövde konumunun uyarlanması
gerekliliği kontrol edildi.
Sıkma torklarına, motor ve araç
üreticisi bilgilerine göre uyuldu.
Flanşlarda ve dişlerde hasar ve
aşınma olmaması sağlandı.
Sadece yeni ve uygun conta
elemanları kullanıldı.
Motor yağı ve yağ filtresi
değişimi, motor ve araç üreticisi
bilgilerine göre gerçekleştirildi.




Yağ giriş borusunu bağlamadan
önce: Turbo şarj, yağ giriş
deliğinden yeni motor yağı ile
dolduruldu, bu esnada rotor mili
el ile hafifçe çevrildi
Gerekirse şarj basıncı
değiştirildi
Usulüne uygun çalışmaya dikkat
edildi.






Yağ girişi

Motor yaklaşık 120 saniye rölantide çalıştırıldı.
Rölantide: Tüm bağlantıların
(hava, egzoz gazı, su ve yağ)
sıkı oturup oturmadığı ve
sızdırmazlığı kontrol edildi, gaz
sızdırmazlığı gerekirse sabunlu
su ile kontrol edildi.
Yağ basıncı oluştuktan sonra:
Motor hızlandırıldı ve motora
yüklenildi.
20 çalışma saati veya 1.000 km
sonra: Tüm önemli bağlantıların
sıkı oturup oturmadığı ve
sızdırmazlığı tekrar kontrol edildi.

Kompresör çıkışı

Türbin çarkı

Kompresör çarkı

Türbin çıkışı

Kompresör girişi

Rotor mili

Türbin girişi

Yağ geri dönüşü

Atölye için önemli bilgiler: Turbo şarj sadece eğitimli uzman personel tarafından takılmalıdır.
Turbo şarjın usulüne uygun olmayan montajı, kullanımı ve işletimi veya turbo şarjda yapılan
değişiklikler, turbo şarjda ve motorda hasarlara yol açabilir. Üretici talimatları, montaj ve işletime
alma uyarıları dikkate alınmalıdır. Motor özelliklerine uygun olmayan bir turbo şarj takıldığında
veya montaj uyarıları dikkate alınmadığında garanti iptal olmaktadır. Görünen eksiklikler hemen
ikayet edilmelidir.

Hava filtresi sistemi kirli
Emme/basınç borusu deforme olmuş veya sızdırıyor
Egzoz gazı sisteminde türbin sızdırıyor/akış direnci çok yüksek
Yağ giriş ve çıkış boruları tıkalı ve/veya deforme olmuş
Karter/blok havalandırma tahliyesi tıkalı ve/veya deforme olmuş
Turbo şarj gövdesi koklaşmış veya çamur kaplı
Yakıt sistemi/enjeksiyon sistemi arızalı veya yanlış ayarlanmış
Supap kılavuzu, piston segmanları, motor veya silindir gömlekleri aşınmış/
yüksek blowby
Kompresörün veya şarj havası soğutucusun kirlenmesi
Şarj basıncı ayar kapağı/supap kapanmıyor
Şarj basıncı ayar kapağı/supap açılmıyor
Ayar kapağına/supabına giden kumanda hattı arızalı
Piston segmanı contası arızalı
Turbo şarj yatak hasarı
Kompresör ve türbinde yabancı cisim hasarı
Türbin çıkışı ve egzoz borusu arasında egzoz gazı kaçağı
Motor hava toplayıcı odası çatlak, eksik/gevşek conta
Türbin gövdesi/kapağı hasarlı
Turbo şarjın eksik yağ beslemesi

Türbinde yağ kaçağı

Kompresörde yağ kaçağı

Yüksek yağ tüketimi

Turbo şarj ses yapıyor

Mavi duman

Siyah duman

Şarj basıncı çok yüksek

Olası neden

Güç kaybı/şarj basıncı çok düşük

Önemli: Hasar ya da arıza nedenlerinin ortadan
kaldırılmasından sonra, eski turbo şarjın sökme
işlemini gerçekleştirin. Ancak bu şekilde, yeni turbonun daima kusursuz çalışması güvence altına
alınabilir.

Arıza türü

Bu kontrol listesi yardımıyla turbo şarj hasarlarının ya
da arızalarının nedenlerini hızlı bir şekilde tespit edebilirsiniz.

Kompresör/türbin çarkı arızalı
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