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Holset Turboşarj

Holset Turboşarjlar, dünyanın dört bir yanında turbo makine ve
hava işleme konularında mükemmelligi simgelemektedir.
Cummins Turbo Technologies tarafından tasarlanan ve üretilen
Holset Turboşarjlar, 60 yıldan uzun süredir orta ve ağır hizmet tipi
dizel motor pazarında turboşarj teknolojisi ve tasarımı konusunda
standartları belirlemektedir. Holset 200 serisinin piyasaya çıkışıyla
birlikte Holset serisi artık hafif hizmet tipi turboşarjları da
içermekte ve sunulan ürünler, yüksek beygir gücü gerektiren ağır
hizmet tipi uygulamalardan hafif hizmet tipi dizel motor pazarına
kadar çok çeşitli uygulamaları kapsamaktadır.
Motor Gücüne Uygun Kasa Boyutu
(Tek Turbo Eşdeğeri)
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Bir Holset Turboşarj neleri temel alır?

Cummins Turbo Technologies, çok geniş bir yelpazeye yayılan araçlar ve
uygulamalar için optimum çözümleri geliştirmek amacıyla dünyanın önde
gelen OEM'leriyle işbirliğine dayalı bir yaklaşım benimsemektedir. OEM'lerle
uzun yıllara dayalı ilişkilerimiz ve Cummins organizasyonu içinde özerk bir
birim olmanın getirdiği güçle, motorlar ve bunların turboşarjlarla olan
ilişkileri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olunmuştur.

Bu son derece değerli ticari deneyim, Holset Turboşarjlarının her bir
uygulama için kritik bileşen olarak tasarlanmasını sağlamaktadır. Uzman
mühendislerden oluşan ekiplerimiz kapsamlı tasarım süreçleri, katı testler
ve analizler uygulayarak ürün kalitesinde, güvenliğinde ve
performansında en yüksek standartların elde edilmesini sağlamaktadır.

Turboşarj neden
gereklidir?

Motorlar, mekanik enerji üretmek
için yakıt-hava karışımı yakacak
şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu
mekanik enerji, pistonları yukarı
aşağı hareket ettirerek bir aracın
tekerleklerinin dönmesini sağlayan
devri üretir. Mekanik enerji ne
kadar yüksek olursa motorun
üretebileceği güç de o kadar
yüksek olur.
Turboşarjlı dizel motorlar ile
geleneksel, doğal aspirasyonlu
benzinli motorlar arasındaki
önemli farklardan biri, dizel
motora giren havanın yakıt
enjeksiyonundan önce
sıkıştırılmasıdır. Bu noktada dizel
motorun güç üretiminde ve
verimliliğinde, turboşarjın önemi
devreye girer. Turboşarjın görevi,
daha fazla sıkıştırılmış havayı
motorun silindirine göndermektir.
Hava sıkıştırıldığında, oksijen
molekülleri birbirine daha fazla
yaklaşır. Havadaki bu artış, aynı
boyuttaki doğal aspirasyonlu
motor için daha fazla yakıt
eklenebilmesini sağlar.
Bu durum mekanik gücü
artırırken, ateşleme
sürecinin daha verimli

olmasını sağlar. Dolayısıyla,
turboşarjlı motorların boyutları
kucultulebilir ve böylece,
emisyonların yanı sıra ambalaj,
ağırlık ve toplam yakıt tüketiminde
de azalma sağlanır.
Turboşarjın çalışması göreceli
olarak basit bir konsepte
dayanmasına rağmen turboşarj,
dizel motorların çalışması
açısından kritik öneme sahiptir.
Bu nedenle son derece yüksek
mühendislik ürünü olan bileşenler
kullanılmasını gerektirir.
Turboşarj teknolojisindeki
geniş deneyimimiz ve motorlar
hakkındaki bilgi birikimimiz,
dayanıklılıkları, yüksek güvenlik
standartları ve motorlarınız için
gereken güvenilir performansları,
dünyaca bilinen Holset
Turboşarjların tasarımında
ve üretilmesinde
kullanılmaktadır.
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Bir turboşarj nasıl çalışır?

Bir turboşarj iki ana bölümden
oluşur: Türbin ve kompresör.
Türbin, pervane ve türbin
muhafazasından oluşur. Türbin
muhafazası, egzoz gazını türbin
pervanesine yönlendirir. Egzoz
gazının enerjisi türbin pervanesini
döndürür ve egzoz gazı, bir egzoz
çıkışı üzerinden türbin
muhafazasını terk eder.

Kompresör de iki bölümden
oluşur: Kompresör pervanesi ve
kompresör muhafazası.
Kompresörün çalışma modu

Türbin
Muhafazası

türbinin tersidir. Kompresör
pervanesi türbine bir dövme çelik
mil kullanılarak bağlanır ve türbin
kompresör pervanesini
döndürürken yüksek hızdaki
dönüş hareketi havayı içeri
çekerek sıkıştırır. Ardından,
kompresör muhafazası yüksek
hızlı, düşük basınçlı hava akışını
difüzyon adı verilen bir proses
yoluyla, yüksek basınçlı, düşük
hızlı hava akışına dönüştürür.
Sıkıştırılan hava motorun içine
itilerek, motorun daha fazla güç
üretmek üzere daha fazla yakıt
yakmasına olanak sağlar.

Egzoz Gazı Klapeli
Turboşarj ne anlama gelir?

Egzoz gazı klapeli turboşarj,
turboşarj hızını ve takviye
basıncını kontrol etmenin basit
ancak etkili bir yoludur ve özellikle
düşük motor devirlerinde takviye
gücünün artmasını sağlar.
Turboşarj muhafazasının boyutu,
maksimum turboşarj hızının
aşılmamasını sağlayacak şekilde
seçilmelidir. Buna göre, düşük
motor devirlerinde gerekenden
daha az takviye basıncı gerekir.
Küçük bir türbin muhafazası
kullanılırsa, motorun her türlü
çalışma koşulunda kompresörden
daha yüksek bir takviye basıncı
elde edilmesi mümkündür. Ancak
bu durumda motor devri
arttığından turboşarj izin verilen
maksimum hızı aşarak,
turboşarjın, motorun veya her
ikisinin birden ciddi hasar
görmesine neden olabilir.
Egzoz gazı klapeli turboşarjda
düşük motor devirlerinde yüksek
takviye basıncı sağlamak için
küçük bir türbin kullanılırken,
egzoz gazı klapeli valf turboşarj
hızını güvenli bir seviyede
kontrol eder.

Turbosarj nasıl çalışır?

@stenen takviye basıncına
ulaşıldığında, egzoz gazı klapeli
valf açılarak belirli bir oranda
egzoz gazının türbin pervanesini
atlayip, doğrudan egzoz
borusuna gitmesini sağlar.
Bu, türbinin hızını kontrol ederek,
motorun düşük devirde çalıştığı
zamanlarda bile turboşarjın daha
yüksek bir takviye basıncı
üretmesini sağlar.
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Değişken Geometrili
Turboşarj ne demektir?

Turboşarjin çalışmasının amacı,
takviye basıncının mümkün
olduğunca çok motor kullanım
uygulamasında en üst düzey
çıkarılmasını ve kontrol edilmesini
sağlamaktır. Değişken geometrili
(VG) turboşarj teknolojisi, motorun
çalışma aralığında olmadığı
zamanlarda kompresörün istenen
takviye seviyesinde çalıştırılması
için yeterli enerjiyi üretir. Takviye
basıncı, türbinden geçen egzoz
gazının akış miktarını kontrol eden
bir dizi kılavuz kanadın bulunduğu
nozül alanının değiştirilmesiyle
kontrol edilir.
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Geleneksel tasarımlarda kanatlar
farklı nozül alanları oluşturacak
şekilde kendi ekseni etrafında
döner. Valflerin kendi eksenleri
yerine kayan bir eksen etrafında
döndüğü patentli Holset VGT™
teknolojisi bu anlamda
benzersizdir. Bu tasarımda
yıpranmaya açık alanların sayısı
azaltıldığından, günümüzün ticari
dizel uygulamaları için son derece
önemli olan dayanıklılık ve
güvenilirlik önemli ölçüde artırılır.
Cummins Turbo Technologies’in
Holset VGT teknolojisi, ticari bir
uygulamada başarıyla kullanılan
ilk VG teknolojisidir ve kayarak
dönen nozül teknolojisi halen
sadece Holset tarafından
üretilmektedir.
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Holset VGT™ teknolojisinin avantajları

I Anlık tepkilerin iyi olması – OEM'lerin uygulama için amaçladığı
tahrik edilebilirliği ve tepkileri elde ederken, güvenilir performanstan
ödün vermeyin
I Daha iyi yakıt ekonomisi – @şletme maliyetlerini azaltın

I Motorun kullanışlı çalışma devri aralığının genişlemesi – Motorun
çalışma aralığında daha yüksek takviye elde edin ve vites değiştirme
sayısını azaltın

I Daha iyi sıkıştırılmış fren kapasitesi – Daha çabuk yavaşlayın ve
uygulamanın frenleri üzerindeki etkiyi azaltın

I Kanıtlanmış dayanıklılık ve güvenilirlik – Onarımlar/değiştirmeler
için gereken çalışmama sürelerini azaltın

I Egzoz Gazı Devridaimini (EGR) kontrol etmeye yardımcı olması –
Emisyon yönetmeliklerine uyun.

Yüksek Performans
Sağlayan Tasarım

Cummins Turbo Technologies,
turboşarjın karşılaştığı zor
koşullarda performansından
ödün vermemesini sağlamak için
hassas mühendislik
uygulamalarını ve Holset
Turboşarjların çalışma
güvenilirliğini, performansını ve
kesintisiz güvenliğini sağlayan
doğru malzemeleri kullanır.

Dayanıklılık

Otobüs ve çöp kamyonu gibi sık
kullanılan uygulamalar için
turboşarjda dayanıklı
malzemelerin kullanılması
gerekir. Bu uygulamalarda
kullanılan Holset Turboşarjların
üretiminde yorulmaya bağlı
arızalara karşı daha dayanıklı
olan ve Holset Turboşarjların bu
uygulamalarda karşılaşılan zor
koşullar karşısında mümkün
olduğunca güvenilir ve dayanıklı
olmasını ağlayan titanyum
pervaneler kullanılmaktadır.

Sık kullanılan uygulamalar için
aynı zamanda yüksek takviye
sıcaklıkları gerekir. Cummins
Turbo Technologies, Holset
Turboşarjların güvenilir ve
dayanıklı olmasının yanı sıra
bunların daha güvenli bir motor
bileşeni olmasını sağlayan dökme
demir kompresör kapakları
kullanmaktadır.

Amaca uygun tasarim

Cummins Turbo Technologies’in
sahip olduğu geçmişi ve deneyimi
sayesinde Holset Turboşarjları,
her bir uygulamada mümkün
olan en iyi performansı sağlamak
için gereken malzemelerin
kullanılmasıyla tasarlanır ve
üretilir. OEM'lerle yakın işbirliği
halinde yürütülen çalışmalar
sayesinde uygulamaları ve
karşılaşılan koşulları gerçek
anlamda anlayabiliyoruz. Bu
deneyim sonucunda, mümkün
olan en yüksek değeri sağlayan
uygulamaya özgü malzemeleri
seçebiliyoruz.

Holset Turboşarjları, mühendislik
ve üretim sürecinin her
aşamasında optimum
performans sağlayacak şekilde
tasarlanmaktadır. Ancak hepsi
bununla da kalmıyor.
Müşterilerimizin ihtiyaç
duyduğu yardımı sağlamak için
mühendislerden oluşan bir Satış
Sonrası Mühendislik Desteği
ekibine de sahibiz.
Daha fazla bilgi için
www.holsetaftermarket.com
adresini ziyaret edin.

Cummins Turbo Technologies
ayrıca, bir Holset Turboşarjdan
istediğiniz fonksiyonları ve
performansı elde etmenizi
sağlamak amacıyla dikkatli bir
biçimde seçilen Yetkili Holset
Distribütörleriyle birlikte
çalışmaktadır. Orijinal Holset
yedek parçalarını edinmek ve
Holset Turboşarjınızdan
istediğiniz değeri ve performansı
elde etmek için yetkili
distribütörünüzü ziyaret edin.
En yakın Yetkili Holset
Distribütörünü bulmak için
şu adresi ziyaret edin:
www.holsetaftermarket.com
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