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ONDERDELEN 
Turbo’s in de werkplaatspraktijk

De turbocompressor is bepaald niet nieuw. Al
vanaf 1925 wordt hij gemonteerd op scheeps-
diesels. Het heeft wel wat lang geduurd voordat
de turbo een vaste plaats veroverde in de perso-
nenauto. Allereerst in sportieve benzine-auto’s.
Helaas ging daar de vermogenswinst gepaard
met een enorm turbogat en een stevig brand-
stofverbruik. Daarom kwam de echte doorbraak
pas met de turbodiesel. Inmiddels is de atmos-
ferische diesel een uitstervend fenomeen.
Dankzij de computergestuurde inspuiting
onder hoge druk én de turbocompressor heeft
de dieselmotor stormenderhand een enorm
aandeel op de Europese personenautomarkt
veroverd.
Sinds een aantal jaren merken de revisiebedrij-
ven dat ook, want de turbo blijkt soms een heel
kwetsbaar stukje techniek. Casper Hartogsveld,
medeoprichter van C&E Turbochargers, weet er
alles van: “Gaat er iets mis in de motor, dan is
de turbo vaak het slachtoffer, die legt als eerste
het loodje.”

Vervuiling
Neem het probleem van de motorvervuiling:
“Vervuiling van het inlaatsysteem komt veel
voor. Dat vuil komt daar via de EGR maar ook
vaak via de carterventilatie. Moderne dieselmo-

toren hebben vaak al na 120.000 tot 150.000 km
een verhoogde carterdruk. Daardoor leidt de
carterventilatie meer vuil naar het inlaat-
systeem. Een vuil inlaatsysteem is voor het
motormanagementsysteem vaak aanleiding om
meer brandstof in te spuiten. Het gevolg is nog
meer vervuiling.” Die vervuiling kan de turbo
fataal worden.
Gelukkig waarschuwt hij vaak wel van te voren.
Hartogsveld: “In het inlaathuis van de turbo
veroorzaakt dat vuil vaak vervelende op- en
afgaande turbogeluiden. Dat kan gaan om flui-
ten, schrapen of krijsen.” Bovendien gaat de
motor vaak ook minder presteren door de ver-
vuiling: “Dat geldt zeker voor motoren met tur-
bo’s met variabele geometrie. Door roetdeeltjes
gaan de beweegbare vanen in het turbinehuis
vastzitten, en werkt de turbo niet meer zoals de
fabrikant het bedoeld had.”

Bijvulolie
Ook de motorolie kan turboproblemen veroor-
zaken. Hartogsveld: “De toerentallen en tempe-
raturen in een turbo zijn gigantisch en het is
aan de motorolie om de smering én koeling te
regelen. Vier seconden zonder olie is voor de
turbo hetzelfde als vier minuten zonder olie
voor de motor. Dat is ook iets om in de gaten te

houden na de montage van een nieuwe turbo.
Dus vul de oliekanalen van de turbo met nieu-
we olie en start de motor gedurende een halve
minuut zonder dat hij aanslaat.”
Ook als er wel olie is kan het mis gaan: “Met de
langere onderhoudsintervallen schrijven de
fabrikanten longlife oliën voor. Dat gaat alle-
maal prima tot er tussentijds wordt bijgevuld.
Dan is het: ‘pats’, een willekeurige fles uit het
rek van het benzinestation, Snicker erbij en
gaan.”
Zit er wel olie met de juiste specificaties in, dan
nog gaat het fout als de olie vervuild is: “Dat
vuil verspert kleine boringen en verhindert zo
een goede smering van de turbolagers.”
Het resultaat is steeds hetzelfde: een defecte
turbo. En dat brengt Hartogsveld op zijn
belangrijkste aanbeveling: “Vervang nooit zo
maar een turbo. Maar zoek eerst de oorzaak,
neem die weg en monteer dan pas een nieuwe
of gereviseerde.” De foto’s op deze pagina’s kun-
nen behulpzaam zijn bij die zoektocht. C&E-tur-
bochargers kan dat ook: wie zijn defecte turbo
opstuurt krijgt een loepzuivere analyse van het
defect. ●
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Carterventilatie
Wie dit ziet moet zich zorgen gaan
maken over zijn turbo. De carterven-
tilatie voert een overdosis vuil aan.
De turbo moet dat zien te verwerken
en geeft vroeg of laat de geest.
Controleer de carterdruk en reinig
de leidingen.

EGR-klep
De EGR-klep is geen vriend van de
turbo. Hij mag dan het milieu sparen
maar hij vervuilt het inlaatsysteem.
Blijft hij door een storing ook bij
zwaardere motorbelasting open
staan, dan gaat de motor sterk roe-
ten. Zowel inlaat als turbine vervui-
len dan snel.

Ingekerfde lagers
Het gevolg van vuil in de olie: inge-
kerfde lagers.

Vette damp!
Deze ‘jong gebruikte’ motor heeft
een verhoogde carterdruk. Daardoor
voert de carterventilatie een vieze
vette damp aan. Die slaat neer en
vervuilt inlaatsysteem en turbo.

Olieafvoer
Oké, de olieafvoerleiding is drukloos,
maar neem geen risico’s: vervangen!
Controleer, ook als er geen zichtbare
schade is, de olieaan- en afvoerlei-
ding op verstopping.

Te heet!
De verkleuring op het lager bewijst
dat de olie veel te heet is geworden.
De meest waarschijnlijke oorzaken:
een te laag olieniveau of de verkeer-
de oliekwaliteit. Neem het olievoor-
schrift van de autofabrikant serieus!
Een mogelijke andere oorzaak is een
verstopte katalysator. Die kan ver-
antwoordelijk zijn voor een veel te
hoge temperatuur in de turbo.

Vieze inlaat
Viezigheid aan de inlaatkant. Komt
dat daar omdat de turbo olie lekt?
“Nee”, weet Casper Hartogsveld:
“Water kan de kraan niet in, alleen
maar uit.” Conclusie: de defecte
turbo was niet oorzaak maar gevolg.

Rommel in de olie
De olieaanvoer naar de turbo is
totaal vervuild. Zo houdt geen turbo
stand.

Verslikt
Jammer van dat compressorwiel, het
is totaal verwoest door iets dat de
turbo is binnengedrongen. Zo kan
het ook het turbinewiel vergaan
door een deel van een klep of klep-
zitting. Soms is het borgmoertje op
het compressorwiel verdwenen.
Gebeurt dat bij een gereviseerde
turbo dan weet de klant het wel:
“Jullie hebben dat moertje niet goed
aangedraaid!” Fout! Het heeft linkse
draad en zet zich vast als de turbo
optoert. Het kan loskomen als de
turbo zich verslikt in een verdwaald
voorwerp en acuut stopt. Maar ja,
dan is het kwaad al geschied.
Vergeet niet voor montage van een
nieuwe turbo het uitlaatspruitstuk te
controleren op losse deeltjes.

Revisiegroep.nl reviseert
voor AD Autobedrijven
C&E-Turbochargers in Amersfoort
maakt onderdeel uit van de
Revisiegroep.nl. Dat is de naam

waaronder vijf revisiebedrijven
sinds 2002 samenwerken. Voor
de klant betekent dat één gratis
telefoonnummer, 0800-REVISIE,
voor alle revisies. Maakt niet uit
of het gaat om brandstofpom-
pen, automatische transmissies,
aircocompressors, stuurbekrach-
tiging, starters en dynamo’s, tur-
bo’s of complete motoren, de re-
visiegroep claimt altijd maatwerk
te leveren. Wat dat inhoudt?
Gratis diagnose en korte levertij-
den van altijd geteste producten.
Uit- en inbouw en haal- en
brengservice zijn mogelijk, en de
prijzen zijn, zoals de leden van
de groep het zelf noemen, reëel.
Afhankelijk van het onderdeel
betekent dat tussen een derde
en 85% van de netto inkoops-
prijs van een nieuw deel.
Sinds kort werkt de Revisie-
groep.nl samen met de 150 AD
Autobedrijven in Nederland. Die
besteden hun revisies uit bij de
Revisiegroep.nl die op zijn beurt
voor de nodige technische on-

Bij de vijf bedrijven van de Revisie-
groep.nl gaat geen enkel gereviseerd
onderdeel de deur uit voordat het
getest is. Turbo’s met ook maar een
klein beetje olielekkage of onbalans
vallen bij 150.000 omwentelingen op
de VSR-balanceermachine onmiddel-
lijk door de mand.

dersteuning zorgt. De vier ande-
re leden van de Revisiegroep.nl
zijn: Stokking Dieselservice in
Gouda, Autotransmission.nl in
Veenendaal, MRT Engines in
Veghel en Auto Elect-Hydroline
in Zeewolde. ●
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