
Ω
ς γνωστό, σε ένα turbo, ο τροχός 

του στροβίλου συνδέεται με έναν 

άξονα σε έναν τροχό συμπιεστή,  

και περιστρέφονται μαζί για να αναρροφή-

σουν και να συμπιέσουν μεγάλες ποσότη-

τες αέρα του περιβάλλοντος. Αυτός ο αέ-

ρας -λόγω της μεγάλης ταχύτητας και της 

συμπίεσης που υφίσταται- είναι πολύ πυ-

κνός και πολύ ζεστός, γί αυτό και περνά-

ει μέσα από ένα ψύκτη, όπου ψύχεται και 

αποκτά ακόμα μεγαλύτερη πυκνότητα πριν 

τελικά εισέλθει στον κινητήρα. 

Η παρουσία αυτού του πεπιεσμένου αέρα 

έχει σαν αποτέλεσμα το καύσιμο να καί-

γεται καλύτερα, παρέχοντας μεγαλύτερη 

ισχύ ενώ καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. 

Με αυτό τον τρόπο, μπορεί να δημιουργη-

θεί περισσότερη ισχύς από μικρότερους 

κινητήρες εκτόπισης και τελικά καλύτερη 

απόδοση καυσίμου. Όλο και περισσότερο, 

οι στρόβιλοι είναι συζευγμένοι με συστή-

ματα έγχυσης καυσίμου υψηλής πίεσης, 

γεγονός που καθιστά ακόμα πιο διεξοδική, 

αποτελεσματική και καθαρότερη καύση.

Αν και η βασική ιδέα του υπερσυμπιεστή 

είναι απλή, η εφαρμογή του είναι εξαιρε-

τικά πολύπλοκη.

Σε ένα υπερσυμπιεστή καυσαερίων, ένας 

ενεργοποιητής χρησιμοποιείται για να 

ανοίξει και να κλείσει μια βαλβίδα παρά-

καμψης, για την εκτροπή των καυσαερί-

ων. Αυτή η δυνατότητα περιορισμού της 

ποσότητας αέρα που φθάνει στον στρό-

βιλο, καθιστά δυνατή τη ρύθμιση της ενί-

σχυσης με τον έλεγχο της ταχύτητας πε-

ριστροφής του συμπιεστή.

επανεγκατασταση
του turbo

Το turbo ή στροβιλοσυμπιεστής, χρησιμοποιεί τα απόβλητα καυσαέρια ενός 
κινητήρα για να οδηγήσει τον τροχό του στροβίλου σε ταχύτητες μέχρι 280.000 
σ.α.λ., με αποτέλεσμα καλύτερη καύση, μεγαλύτερη ισχύ και οικονομία καυσίμου.
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Honeywell 3η γενιά VNt turbo

Σε ένα turbo μία σειρά κινητών πτερυγί-

ων τοποθετημένων γύρω από την είσοδο 

του τροχού στροβίλου, μπορεί να ρυθμιστεί 

στιγμιαία για να μεταβάλει τη ροή των καυ-

σαερίων μέσω του τροχού στροβίλου. Ως 

αποτέλεσμα, είναι δυνατόν να ρυθμίσου-

με τη ροή αερίου για να κάνουμε μια VNT 

turbo πράξη σαν ένα μικρό turbo σε χαμη-

λές ταχύτητες - παρέχοντας έτσι μεγαλύ-

τερα επίπεδα ώθησης κινητήρα - ενώ σε 

υψηλότερες ταχύτητες, ο turbo ρυθμίζε-

ται αυτόματα για να παραδώσει την από-

δοση ενός μεγαλύτερου στροβιλοκινητήρα. 

Σε ένα παράλληλο διαδοχικό σύστημα δύο 

σταδίων της Honeywell Garrett, δύο μικρά 

τούρμπο δουλεύουν δίπλα-δίπλα, με το ένα 

να δίνει ώθηση σε χαμηλές στροφές και τα 

δύο μαζί σε υψηλές στροφές.

Όμως όταν ένα τούρμπο αφαιρεθεί για κά-

ποιο λόγω, κατά την επανεγκατάστασή του, 

απαιτεί μεγάλη προσοχή, όπως εξηγεί με το 

«ν» και με το «σ» η γνωστή κατασκευάστρια  

τoύρμπο -και όχι μόνον- Honeywell. 

ΒηΜα 1:  Διεξάγετε λεπτομερή διαγνωστικό έλεγχο του συστήματος 

του κινητήρα για να διαπιστώσετε εάν το "σφάλμα" είναι πραγματικά ο 

υπερσυμπιεστής. Έλλειψη ισχύος, θορυβώδης λειτουργία, υπερβολική κάπνα ή 

κατανάλωση λαδιού, μπορεί να οφείλονται σε ελαττωματικό σύστημα ψεκασμού, 

βλάβη ECU ή ηλεκτρικά προβλήματα, ακάθαρτο ή μπλοκαρισμένο φίλτρο αέρα, κα-

τεστραμμένο σύστημα εξαγωγής ή πρόβλημα στο σύστημα λίπανσης. Εάν είναι 

δυνατόν, ελέγξτε την πίεση του στροφαλοθαλάμου σύμφωνα με τις προδιαγρα-

φές του κατασκευαστή του κινητήρα. Η υψηλή πίεση στροφαλοθαλάμου, μπορεί 

να οδηγήσει το λάδι από την τουρμπίνα στα συστήματα εισαγωγής και εξαγωγής.

ΒηΜα 2:  εάν ο διαγνωστικός έλεγχος του κινητήρα δεν αποκαλύψει κα-

μία προφανή αιτία, βεβαιωθείτε ότι έχει ολοκληρωθεί εκτεταμένη ανάλυ-

ση αντιμετώπισης προβλημάτων.

Οι βασικές περιοχές του υπερσυμπιεστή που πρέπει να εξεταστούν, περιλαμ-

βάνουν την είσοδο ξένων αντικειμένων, την έλλειψη λίπανσης, τη ρύπανση του 

λαδιού, την υπερβολική ταχύτητα περιστροφής της τουρμπίνας και την υπερβο-

λική θερμοκρασία. Αυτό είναι σημαντικό, επειδή η βλάβη του TURBO μπορεί συ-

χνά να είναι σύμπτωμα ενός υποκείμενου προβλήματος και όχι η ίδια η αιτία. 

ΒηΜα 3:  ελέγξτε τον αριθμό του εξαρτήματος για να βεβαιωθείτε ότι εί-

ναι ο σωστός για τον κινητήρα.

Η τοποθέτηση του εσφαλμένου στροβιλοκινητήρα σε ένα κινητήρα μπορεί να 

προκαλέσει ζημιά στον στροβιλοκινητήρα και / ή στον κινητήρα και θα ακυρώ-

σει την εγγύηση. Σε περίπτωση αμφιβολίας, συμβουλευτείτε  τις προδιαγραφές 

του κατασκευαστή ή διανομέα Honeywell™.

ΒηΜα 4:  είναι σημαντικό, κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας 

εγκατάστασης, να αποτρέψετε την είσοδο βρομιάς ή σκουπιδιών σε οποιο-

δήποτε μέρος του στροβίλου.

Οποιαδήποτε βρομιά ή σκουπίδια που εισέρχονται στο στρόβιλο, μπορεί να προ-

καλέσουν καταστροφικές βλάβες λόγω της πολύ υψηλής ταχύτητας περιστρο-

φής (έως και 300.000 rpm).

turbo: γενικές οδηγίες εγκατάστασης

Διαγνωστικός 
Έλεγχος κινητήρα

Ζημιά στροφείου 
του συμπιεστή

ελέγξτε το Part 
Number

τα παρακάτω βήματα πρέπει να τηρούνται αυστηρά. 
Πάντα να συμβουλεύεστε το εγχειρίδιο του σέρβις για οδηγίες  
που αφορούν ειδικά τον κινητήρα ή το όχημά που επισκευάζετε.

Λειτουργία 
turbo
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ΒηΜα 5:  Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιούνται τα σωστά παρεμβύσματα.

Για παράδειγμα, η κεντρική οπή οποιασδήποτε φλάντζας, πρέπει να είναι τέλεια 

ευθυγραμμισμένη με την κεντρική οπή της στρογγυλής φλάντζας. Ορισμένοι 

στρόβιλοι χρησιμοποιούν ένα βιδωτό σύνδεσμο και κανένα παρέμβυσμα. Άλλοι 

στρόβιλοι χρησιμοποιούν «σύνδεσμο μπάντζο» με «οφθαλμοκοχλία». Σε αυτές 

τις περιπτώσεις, χρησιμοποιήστε νέα στεγανοποιητικά παρεμβύσματα / ροδέλες.

σημαντική σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε φλαντζόκολλες, ειδικά στο στόμιο εισόδου ή 

εξόδου του λαδιού, διότι μπορεί να περάσουν στο εσωτερικό και να μειώσουν τη ροή του.

ΒηΜα 6:  συνιστάται να χρησιμοποιείτε νέα φίλτρα αέρα, λαδιού και καυ-

σίμου και καθαρό λάδι κινητήρα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατα-

σκευαστή του κινητήρα ή του οχήματος.

Κατά την εγκατάσταση του νέου φίλτρου λαδιού, εάν είναι δυνατόν, γεμίστε το με 

καθαρό και νέο λάδι κινητήρα. Επίσης, εάν είναι προσβάσιμο, συμπληρώστε πά-

λι τη γραμμή πίεσης από την αντλία λαδιού στο φίλτρο. Αυτό είναι ιδιαίτερα ση-

μαντικό στις μηχανές με πολλά χιλιόμετρα, όπου η γραμμή πίεσης λαδιού μπο-

ρεί να αδειάσει κατά τη διάρκεια αλλαγών λαδιού!

ΒηΜα 9:  καθαρίστε το σύστημα αναθυμιάσεων κάρτερ κινητήρα (σύ-

στημα θετικού εξαερισμού στροφαλοθαλάμου) και βεβαιωθείτε ότι λει-

τουργεί σωστά.

Οποιαδήποτε φραγή ή δυσλειτουργία μπορεί να προκαλέσει υψηλή πίεση 

στροφαλοθαλάμου και να οδηγήσει σε διαρροή λαδιού από το turbo στα συ-

στήματα εισαγωγής και εξαγωγής.

ΒηΜα 7:  πριν από την εγκατάσταση του turbo, βεβαιωθείτε ότι όλοι οι 

εύκαμπτοι σωλήνες αέρα που είναι συνδεδεμένοι στο στρόβιλο είναι απο-

λύτως καθαροί και δεν παρουσιάζουν καμία ένδειξη ζημιάς, αρχές ρωγμής 

ή σκασίματα ιδιαίτερα στις καμπυλότητες.

ΒηΜα 8: Το φίλτρο αέρα και το περίβλημα του πρέπει να είναι απόλυτα καθα-

ρό και απαλλαγμένο από τυχόν σκουπίδια.

τοποθετείστε νέο φίλτρο 
λαδιού

επιλέξτε τη σωστή φλάντζα

καθαρά φίλτρο αέρα και φιλτροκούτι

καθαρός σωλήνας αναθυμιάσεων

ελέγξτε τα κολάρα αέρα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
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ΒηΜα 10:  αφαιρέστε τυχόν παλιά υλικά φλάντζας από την πολλαπλή 

εξαγωγής και τον σωλήνα.

Οι επιφάνειες όπου θα πατήσει η φλάντζα πρέπει να είναι καθαρές και να μην 

έχουν ζημιές. Στη συνέχεια αφαιρέστε τα πλαστικά ή τα αφρώδη καλύμματα 

από το TURBO.

ΒηΜα 11:  τοποθετήστε το turbo στην πολλαπλή ή το μπλοκ κινητήρα 

χρησιμοποιώντας τη σωστή νέα φλάντζα ή ο-ring και στη συνέχεια επα-

νασυνδέστε το σωλήνα εξαγωγής.

Σφίξτε όλες τις βίδες και τα παξιμάδια.*

ΒηΜα 14:  στη συνέχεια, τοποθετήστε τη νέα γραμμή τροφοδοσίας 

λαδιού.

ΒηΜα 12:  στη συνέχεια, εγκαταστήστε τη γραμμή αποστράγγισης λα-

διού στον υπερσυμπιεστή.

ΒηΜα 13:  Ρίξτε νέο λάδι κινητήρα στην οπή εισαγωγής λαδιού του 

υπερσυμπιεστή.

Χρησιμοποιείστε σωστές 
φλάντζες εξαγωγής

καθαρίστε την επιφάνεια που θα πατήσει 
η φλάντζα

συνδέστε τον σωλήνα αποστράγγισης 
λαδιού

Βάλτε νέο λάδι στον συμπιεστή

τοποθετήστε τη γραμμή τροφοδοσίας 
λαδιού

σημαντική σημείωση για τα βήματα 12-15: Οι γραμμές τροφοδοσίας και 
αποστράγγισης λαδιού πρέπει να είναι απόλυτα καθαρές και να μην έχουν 
ζημιές, για να εξασφαλιστεί η απεριόριστη ροή λαδιού. Ελέγξτε ότι οι επενδύσεις 
των σωλήνων δεν έχουν σπάσει εσωτερικά και ότι η γραμμή τροφοδοσίας 
λαδιού δεν είναι κοντά σε πηγή θερμότητας που μπορεί να έκανε ζημιά στη 
γραμμή τροφοδοσίας λαδιού εσωτερικά. Αυτή η ζημιά είναι δύσκολο να 
εντοπιστεί χωρίς να κοπεί ο σωλήνας! Για αυτό, συνιστούμε την τοποθέτηση 
νέου σωλήνα εισαγωγής λαδιού κατά την εγκατάσταση του νέου turbo.
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ΒηΜα 15:  τοποθετήστε τα κολάρα του αέρα εισαγωγής και εξαγωγής 

στο περίβλημα του συμπιεστή του υπερσυμπιεστή.

Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις είναι αεροστεγείς και ότι οι σφιγκτήρες των εύ-

καμπτων σωλήνων έχουν συσφιχθεί σωστά. *

ΒηΜα 16:  πατήστε μίζα για 10 - 15 δευτερόλεπτα χωρίς να εκκινήσε-

τε τον κινητήρα.

Εάν είναι δυνατόν, απενεργοποιήστε το σύστημα τροφοδοσίας / ανάφλεξης ή χρησι-

μοποιήστε τη λειτουργία δοκιμής συμπίεσης για να το επιτύχετε αυτό. Αυτό βοηθά στην 

προετοιμασία της τροφοδοσίας λαδιού στον υπερσυμπιεστή γεμίζοντας τις γραμμές 

πίεσης λαδιού, το φίλτρο λαδιού και το TURBO με λάδι πριν από την εκκίνη-

ση.  σημαντική σημείωση: Μόλις ξεκινήσει ο κινητήρας, το TURBO θα περιστρα-
φεί με μεγάλη ταχύτητα και η έλλειψη λίπανσης σε αυτά τα ζωτικά πρώτα δευτερό-
λεπτα μπορεί να καταστρέψει ένα καινούργιο TURBO.

ΒηΜα 17:  στη συνέχεια, ξεκινήστε τον κινητήρα και αφήστε τον να λει-

τουργεί στο ρελαντί σε αδράνεια για 3 έως 4 λεπτά για να γίνει σωστή επι-

θεώρηση των πιθανών διαρροών λαδιού, καυσαερίων και αέρα.

Εάν εντοπιστεί διαρροή κατά την εκκίνηση του κινητήρα, διορθώστε την αμέσως.

ΒηΜα 18: σβήστε τον κινητήρα και ελέγξτε ξανά τη στάθμη λαδιού του.

Η στάθμη λαδιού πρέπει να είναι μεταξύ της ελάχιστης και της μέγιστης ένδειξης 

στο δείκτη στάθμης λαδιού - είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι η στάθμη λαδιού 

δεν είναι πάνω από το σημείο όπου ο σωλήνας αποστράγγισης λαδιού του TURBO 

συνδέεται με τον κινητήρα, διαφορετικά, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή λα-

διού από τον στρόβιλο στην εισαγωγή και στην εξαγωγή.

πρώτη τροφοδοσία 
λαδιού

τοποθετήστε τα κολάρα

ελέγξτε τον κινητήρα για διαρροές

ελέγξτε τη στάθμη λαδιού

σημαντική σημείωση:

* Για πληροφορίες σχετικά με το λιπαντικό, τις ροπές σύσφιξης και τις λεπτομέρειες εγκατάστασης, ανατρέξτε πάντα στα 

εγχειρίδια/δεδομένα του κατασκευαστή για το όχημα ή τον κινητήρα, για να επιβεβαιώσετε τις σωστές πληροφορίες.

https://garrett.honeywell.com/install/step-by-step-guide/
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