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TÉMA: TURBO A PŘEPLŇOVANÝ SYSTÉM
ÚNIKY VZDUCHU V SYSTÉMU

SOUVISLOSTI

PROBLÉM

DOPORUČENÉ 
ŘEŠENÍ

Turbo je vysoce sofistikovaný a pokročilý díl. Jedná se 
o zařízení poháněné turbínou, které tlačí do spalovací 
komory motoru přídavný vzduch, čímž se zvyšuje 
účinnost motoru a výkon. Turbo pracuje v náročných 
a tvrdých podmínkách stlačeného vzduchu, vysokých 
otáček a vysokých teplot výfukových plynů a jeho 
funkčnost závisí na různých systémech ve vozidle.

Pravidelný servis vozidla a řádný stav systémů, jako 
je mazání motoru, přívod vzduchu, tlak vzduchu a 
výfukový systém, mají zásadní význam pro vitalitu 
turba a funkci plnícího systému.

Narušená těsnost potrubí, které vede vzduch v okruhu 
turba, je jedním z hlavních problémů ovlivňujících 
funkčnost přeplňovaného systému.

Úniky vzduchu mohou nastat na straně podtlaku, tj. na 
přívodu vzduchu ke vstupu turba, nebo na tlakové straně 
systému, tj. na výstupu turba do sacího potrubí motoru. 
Netěsnosti v každém případě vedou k nedostatečným 
dodávkám vzduchu v plnícím systému a způsobují různé 
problémy. Hlavním problémem je nedostatečný tlak, kdy 
systém není schopen generovat požadovaný tlak plnícího 
vzduchu. To vede ke značnému snížení výkonu motoru.

Řádný provoz motoru může být navíc nevyvážený, protože 
nesprávný přívod vzduchu narušuje poměr vzduchu a 
paliva, což má za následek nesprávné spalování nebo 
zhoršení spotřeby paliva. Kromě toho různé snímače, jako 
je snímač MAF/MAP/protitlaku, budou měřit nesprávné 
hodnoty, což povede k dalším chybám zaznamenávaným 
elektronickou řídicí jednotkou (ECU) a občas k uvedení 
motoru do nouzového režimu.

Poréznost starých pryžových hadic, praskliny na hadicích, 
mechanická poškození včetně tření a tepelných vlivů, 
jakož i uvolněné svorky a netěsné spoje jsou nejčastějšími 
příčinami při netěsnostech plnícího systému.

POZNÁMKA! Úniky vzduchu v systému způsobují 
zvýšené zatížení turba, což vede k nadměrným 
otáčkám a předčasnému, naprostému selhání.

Proveďte diagnostiku, zda systém dodává správný 
přeplňovací tlak. Ujistěte se, že chyba nedostatečného 
tlaku v systému souvisí s problémy s netěsností.

Pokud máte podezření na netěsnost, zkontrolujte celý 
okruh vzduchových potrubí v systému turba. Jedním z 
nejefektivnějších a doporučených postupů k odhalení 
netěsností je speciální zkouška těsnosti provedená 
pomocí stlačeného vzduchu. Při zkoušce zkontrolujte 
celý okruh od pouzdra vzduchového filtru, přes hadice 
turba, mezichladič a sací potrubí motoru. Ujistěte se, 
že všechna potrubí jsou v dobrém stavu, bez prasklin 
a děr, a že všechny spoje včetně upnutí jsou těsné. V 
případě potřeby je vyměňte/opravte.

Materiál a jeho obsah jsou poskytovány bez jakékoli záruky a jeho zveřejněním odmítáme jakoukoli 
odpovědnost. Vždy dodržujte příslušné pokyny výrobce vozidla, abyste zajistili správné postupy servisu 
a údržby. Společnost Nissens Automotive neodpovídá za jakékoli škody na majetku nebo zranění osob, 
za přímou nebo nepřímou škodu způsobenou poruchou, nebo za prodlevu v provozu vozidla způsobenou 
nesprávnou aplikací, instalací, nesprávným použitím a/nebo zneužitím našich výrobků.
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Zkontrolujte úroveň nárůstu tlaku v systému - Změřte úroveň nárůstu tlaku 
generovanou při plném zatížení motoru. Porovnejte data s dokumentací vozidla. 
Nesprávný nárůst tlaku se může týkat netěsností. Přeplňovací tlak může být měřen 
pomocí manometru nebo, pokud je to možné, palubní diagnostikou a živými daty o 
nárůstu tlaku.

TIPY PRO DIAGNOSTIKU

Proveďte celkovou diagnostiku plnicího systému - Správné fungování plnícího 
systému závisí na různých součástech. Chyby nedostatečného tlaku mohou mít 
také jiné příčiny, než jsou netěsnosti. Potenciální faktory související s chybami 
nedostatečného tlaku:

• Vnitřní omezení vzduchového kanálu
• Poruchy turbodmychadla (selhání ventilu obtokového kanálu nebo selhání lopatek)
• Vadná měřicí zařízení – snímače přeplňovacího tlaku, MAP, MAF, protitlaku, IPC
• Poruchy regulátoru turbodmychadla – pohony, regulátory plnicího tlaku
• Poruchy systému recirkulace spalin (EGR)

ZKOUŠKA TĚSNOSTI PLNÍCÍHO SYSTÉMU
Tlaková zkouška plnícího vzduchového systému je účinnou a nenákladnou metodou pro 
lokalizaci netěsností. Vytvořte si vlastní testovací sadu nebo si vyberte sadu, která je k 
dispozici pro automobilový trh.

Metoda zkoušení tlaku je založena na uzavírání vzduchových potrubí a plnění plnícího 
systému vzduchem. Uzávěr musí pevně utěsnit jednu stranu testovaného obvodu. Na 
druhé straně musí být utěsněn uzávěr včetně vzduchového ventilu pro přívod zkušebního 
vzduchu. Když se tlak uvnitř hromadí, je netěsnosti velmi snadné odhalit.

1. V závislosti na modelu vozidla a uspořádání systému můžete buď otestovat celý 
systém potrubí, počínaje pouzdrem vzduchového filtru, přes turbo, mezichladič a 
potrubí motoru, nebo otestovat sání systému (vakuum) a tlakové strany samostatně. 
Nezapomeňte provést odpojení a utěsnění, abyste mohli vynechat zkoušku jiných 
možných vzduchových kanálů, které mohou být připojeny ke vstupním/tlakovým 
stranám plnění (např. větrání klikové skříně atd.).

2. Při provádění zkoušky netlakujte systém o více než 2 bary / 30 psi (což zohledňuje 
většinu plnícího systému).

3. Zvyšujte tlak postupně, začněte na 0,5 baru / 7 psi. 

4. Buďte opatrní při práci se stlačeným vzduchem, uvolněnými uzávěry/svorkami nebo 
spoji stlačenými tlakovým vzduchem, protože by mohlo dojít k vašemu vážnému 
zranění nebo k poškození vozidla.

5. Dívejte se / poslouchejte, zda na hadicích a spojích neuslyšíte syčivé zvuky. Ke 
snazšímu nalezení netěsností můžete použít roztok mýdlové vody nastříkaný na 
potenciální netěsná místa. 

6. Pokud netěsnosti nelze určit okamžitě, nechte okruh naplněný vzduchem a sledujte 
možné poklesy tlaku na měřidle tlakovacího zařízení.

7. Po skončení zkoušky pomalu uvolněte tlak, aby se systém vyprázdnil.

• Značné snížení výkonu motoru
• Nedostatečná okamžitá odezva motoru – delší prodleva turba než obvykle
• Černý kouř z výfuku
• Hvízdavý hluk z motorového prostoru  
• Nezvyklé zvuky z motoru
• Zvýšená spotřeba paliva 
• Závažné mechanické poruchy turba, zejména v důsledku nadměrných otáček (zničení 

kompresorového kola, zlomená hřídel atd.)
• Motor se uvádí do nouzového režimu, zaznamenávají se chyby nedostatečného tlaku, 

např. P0299, P2263

BĚŽNÉ PŘÍZNAKY ÚNIKU VZDUCHU V SYSTÉMU


