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Ontbrekende borgmoer

Veel te veel kool / onverbrande brandstof    

De borgmoer van de vorige turbo nog 
teruggevonden?

Veel roet / blauw 
Roetfilter verstopt
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C&E toont tien turboschades, wat is de oorzaak?

Turboperikelen opgelost
“De turbo is alweer stuk!” Casper Hartogsveld van C&E Turbo-

chargers hoort die wanhoopskreet met enige regelmaat. Vaak 

krijgt de vervangende turbo de schuld. Vrijwel altijd onterecht. 

Wat de oorzaak dan wel is? Om dat uit te vinden, toont C&E  

tien turboschades.

Te hoge carterdruk, een defecte EGR-klep, 
een slecht inspuitbeeld…, allemaal mogelijke 
oorzaken van vervuiling in het inlaatsysteem. Die 
vervuiling komt ook in de turbo terecht. Daar kan 
dat vuil het verstelmechanisme van de VNT-vanen 
in zijn beweging beletten. Als de vanen vast 
blijven staan in de dichte stand, kan de turbo bij 
hoger motortoerental overtoeren en de geest 

geven. Of het roetfilter slibt dicht. Daardoor loopt 
de turbo heet. De aangevoerde olie verliest zijn 
viscositeit en de turbolagers moeten het zonder 
goede smering doen. Dat gaat niet lang goed bij 
omwentelingssnelheden van 100.000 of 200.000 
t/min.
Met de olie zelf kan ook van alles aan de hand 
zijn. Verdunning met brandstof of vervuiling met 

roet bijvoorbeeld. Ook dat kan de smering van 
de turbo in gevaar brengen. “En vier seconden 
zonder smering voor de turbo is als vier minuten 
zonder smering voor de motor”, zegt Casper 
Hartogsveld van C&E Turbochargers.

Lees het montagevoorschrift!
Het is duidelijk, als er iets misgaat elders in de 
motor is de turbo vaak het eerste slachtoffer. 
Tja, en als die oorzaak elders niet weg is, treft de 
tweede turbo vroeg of laat hetzelfde lot als de 
eerste. “Daarom doen wij een uitgebreid monta-
gevoorschrift bij iedere turbo”, zegt Hartogsveld. 
“Daarin staat stap voor stap wat je moet reinigen, 
vervangen of controleren voor je de nieuwe turbo 
monteert. Maar als we een turbo terugkrijgen zit 
dat montagevoorschrift vaak nog in de doos. Net 
als de pakkingen die we erbij leveren, nog keurig 
in het zakje…”

De borgmoer op het 
compressorwiel heeft linkse 
draad. In bedrijf draait hij 
zich alleen maar vaster. Tot, 
zoals bij deze turbo, het 
axiaallager geen olie krijgt. 
De turbo staat ineens stil, 
maar het borgmoertje kan zo 
snel niet remmen. Dat draait 
door en vliegt van de as.

De turbo stond ineens stil en het borgmoertje werd weggekatapulteerd. Dan kan 
het vast slaan in de inlaatslang. Wordt het daar niet gevonden dan kan een ver-
keersdrempel voldoende zijn om het los te laten komen. Dit zijn dan de gevolgen 
voor het compressorwiel van de volgende turbo.

Onverbrande brandstof in het uitlaatgas geeft kool in de hete turbo. Dat zette 
het VNT-asje zo vast dat het de vanen niet meer kon bedienen. De turbo ging 
overtoeren en overleed. Een nieuwe monteren? Of eerst de oorzaak van de 
overmatige koolvorming vaststellen?

Veel roet en blauwe verkleu-
ringen. De turbo heeft het 

heet gehad. Hoe dat kwam? 
Het roetfilter zit verstopt.
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Verbrande olie

Inslagschade 
vanuit motor

Verbrand

Vloeibare pakking

Sludge / drab

Alles verbrand. Oorzaak: stift balansasset

Als de motor is uitgezet 
begint de nawarmfase. De 
olieleiding loopt leeg, de 
olieresten verbranden en er 
blijft kool achter. Zeker als 
de turbo extra heet is door 
een verstopt roetfi lter. Deze 
turbo op een PSA 1.6 HDI 
hield het nog geen twee 
weken vol.

Sludge en drab smeren niet 
zoals verse motorolie. 

Deze turbo kon daar niet 
tegen. Zou zijn vervanger 

dat wel kunnen?

Geen olie, dan verbrandt de 
turbo-as.

Inslagschade. Een stukje 
klep of klepsteel heeft het 
turbinewiel vol getroff en. 
Waar kunnen zich na de 
schade nog meer verdwaalde 
deeltjes ophouden?

Oei, bij de vervanging is 
vloeibare pakking gebruikt. 

Dat verstopt de olie-
kanaaltjes, zoals hier op het 
axiaallager. Nu is een derde 

turbo nodig.
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C&E Turbochargers heeft een Turbo Technics Vane Flow Test Rig 
in gebruik genomen. Die machine maakt een perfecte afstelling 
van de variabele geometrie van moderne turbo’s mogelijk. 
Hoe werkt dat? Bekijk het maanddossier op www.amt.nl/
oktober2013 of scan de QR-code.

Hoe reviseer je turbo’s?

 TEKST: ERWIN DEN HOED / BEELD: C&E TURBOCHARGERS

Het ringetje op het axiaallager is verbrand. 
Het radiaallager is dof en zwart verbrand en 
let op de koperkleur op de as, afkomstig van 
het radiaallager. Deze onderdelen komen 
uit een Passat 2.0 TDI. De zeskantstift van de 
balansasas is rond geworden. Daarmee viel 
de aandrijving van de oliepomp weg. Het 
olielampje ging branden en voor de turbo was 
het toen direct te laat.
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