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Eerst een stukje turbogeschiedenis. De bij
Sulzer werkende Zwitserse ingenieur Alfred
Büchli verkreeg in 1905 een patent op een uit-
laatgasdrukvulgroep, tegenwoordig kortweg
turbo genoemd. Hij wilde ervoor zorgen dat
vliegtuigmotoren ook op grote hoogte hun
volle vermogen konden leveren. Pas twintig jaar
later werd zijn idee voor het eerst in de praktijk
toegepast. Aangezien we ons bij AMT voorname-
lijk met auto’s bezighouden, volstaan enkele
markante jaartallen om de snelle ontwikkeling
van de laatste jaren aan te geven.
In 1973 kwam BMW met een turbo-benzinemo-
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Schades herkennen en voorkomen

Turbo in de 
werkplaatspraktijk
De turbo is 100 jaar! Voor deze ‘vermogenverbeteraar’

is nog een veelbelovende toekomst weggelegd. De

trend is namelijk naar kleinere motoren, die dankzij tur-

bolading toch volwassen prestaties leveren. Een leerza-

me les in theorie en praktijk van de turbo.
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tor van 170 pk die dankzij de turbo 40 pk meer
leverde dan de zelfaanzuigende versie. Om
detoneren te voorkomen bedroeg de compres-
sieverhouding slechts 6,9:1! Bedenk hierbij dat
er nog geen elektronisch motormanagement
was. Nu kunnen we, mede dankzij klopsenso-
ren, detoneren voorkomen. Daardoor kunnen
we met de compressieverhouding tot 10:1 gaan,
in de toekomst mogelijk zelfs tot 12,5:1.
In 1976 produceerde VW de eerste personenau-
todieselmotor op basis van het blok van een
benzinemotor. Aanvankelijk werd er een wervel-
kamer gebruikt en pas in 1982 verscheen de

eerste turbodiesel. Met de komst van de direct
ingespoten Audi motoren werden de letters TDI
een begrip.
Dat ottomotoren ongekend hoge vermogens
kunnen ontwikkelen werd duidelijk toen
Renault in 1977 met een 1.5 liter V6 F1 turbo-
motor kwam. Het was echter BMW die met de
viercilinder turbomotor het eerst wereldkampi-
oen werd. In 1984 leverde die motor 840 pk bij
9500 t/min. Vier jaar later was het Honda’s V6
die over de 1000 pk kwam, in de training werd
zelfs 1200 pk bereikt.

Trend is gezet
Saab en Audi zijn de pioniers bij de turbo-benzi-
nemotoren voor ‘gewone’ auto’s. Audi heeft
voor het eerst een direct ingespoten benzine-
motor voorzien van drukvulling door middel
van turbocompressoren. Eerst in de Le Mans, nu
ook bij de meest sportieve modellen. VW heeft
een 1.4 liter motor met mechanische- en turbo-
compressor ontwikkeld: de Twincharger. Meer
daarover straks. Porsche komt dit jaar als eerste
met twee turbo’s met verstelbare leidschoepen

Als er olie wordt aangezogen, de motor ‘gechiptu-
ned’ is of de drukregelklep vastzit, kan het turbi-
netoerental te hoog oplopen. Ernstige schade is
hiervan het gevolg. Controleer de carterventilatie
en het drukregelventiel op juiste werking en ver-
ander de chip.

Het turbinewiel is ernstig beschadigd door alumi-
niumdeeltjes die vanuit de motor zijn gekomen.
Het is absoluut nodig om de oorzaak op te sporen
om een herhaling te voorkomen. Hoe is de motor
er aan toe?

Dit axiaallager vertoont slijtagesporen die het
gevolg zijn van water in de olie. Het spreekt van-
zelf dat moet worden nagegaan waar het water
vandaan komt. Veel condens door korte ritten of
een lekke koppakking? Eerst de oorzaak opsporen
en verhelpen, dan pas een nieuwe turbo monteren.Foto’s: Turbo’s Hoet
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Als de smering onvol-
doende of zelfs afwe-
zig is, kan het turbine-
wiel afbreken als de as
vastloopt in de lagers.
Controleer daarom
altijd de olietoevoer-
en afvoerleidingen.

Moderne turbo’s draaien enorm hoge toerentallen en hebben kleine toleran-
ties. Een probleempje met de smering, een gebrekkige carterventilatie, of het
aanzuigen van vuile lucht en de turbo loopt ernstige schade op. Het simpel-
weg vervangen van de turbo, zonder de oorzaak van de schade te achterha-
len, betekent meestal een tweede reparatie.

● Gebruik altijd olie van topkwa-
liteit. De temperatuur van het
turbinegedeelte, en dus ook
het lager is zeer hoog.

● Let op de juiste olieviscositeit,
liever SAE 0W-30 of 0W-40 in
plaats van SAE 5W-30 of 5W-40.
Daarmee komt de smering, óók
als het koud is, snel op gang.

● Zorg ervoor dat de olie schoon
is. Let dus op de verversingster-
mijn en vervang het filter op
tijd. Tap de olie af liever dan af
te zuigen, zo wordt sludge
voorkomen.

● Houd de carterventilatie in de
gaten. Er mag geen olie van
betekenis in de luchtleiding
naar de compressor komen.

● Inspecteer bij elke beurt zowel
de olietoevoer als de olieafvoer
van het turbinehuis. Let er op
dat er zich geen kool of slud-
ge-afzettingen hebben
gevormd.

● Ga na of de waterkoeling van
het turbinehuis goed werkt.

● Sleutel heel voorzichtig en
vooral schoon aan turbo’s. Er
mag geen vuil of onderdeel in
de compressor terechtkomen.

● Als er teveel vloeibare pakking
wordt gebruikt, kan de olietoe-
voer worden belemmerd. Dat

leidt tot lagerschade met alle
gevolgen van dien.

● Als er een beschadiging van
enige betekenis is aan de com-
pressor, vervang dan ook de
inlaatluchtkoeler (intercooler).

● Inspecteer altijd de verbran-
dingskamers met een endo-
scoop als er vuildeeltjes naar
de motor zijn gegaan.

● Luister bij elke beurt naar bij-
zondere fluitende geluiden.

● Controleer de lagerspeling aan
de compressorzijde als het ver-
moeden bestaat dat het com-
pressorwiel aanloopt.

● Spoor altijd de oorzaak van
een schade op en verhelp deze
voordat er een nieuwe turbo-
compressor wordt gemonteerd.

● Ga na of er chiptuning of
andere wijzigingen zijn aange-
bracht. Chiptuning zorgt voor
een hogere thermische en
mechanische belasting en
werkt roetvorming en hoge
turbotoerentallen in de hand.
Een ‘aangepaste’ overdrukklep
zorgt eveneens voor een te
hoog turbotoerental en een
hogere motorbelasting.

● Lees bij elke beurt het OBD-
systeem uit, zo worden defec-
ten tijdig opgespoord.

Tips voor een langer 
turboleven

op de 911. Dat is een stap vooruit, want tot nu
toe werkte het verstellen niet lang. De hoge uit-
laatgastemperatuur zorgde voor problemen.
Bij de dieselmotoren is het ook hard gegaan. In
2004 bracht BMW de eerste tweetrapsdrukvul-
ling op de markt. Meer merken zullen volgen,
maar alleen voor de duurdere uitvoeringen
want het is een gecompliceerde en kostbare
zaak om zo’n registerdrukvulling te bouwen.

Toekomstige ontwikkelingen
Bij de diesels willen de fabrikanten de kostprijs
in de hand houden of zelfs verlagen. Daarom

Het compressorwiel is beschadigd
via de inlaat, dus van buitenaf. Waar
is het voorwerp gebleven en waar
zijn de schadestukjes? In het spruit-
stuk of in de motor?
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Als er olie wordt aangezogen, de motor ‘gechiptuned’ is of de drukregelklep vastzit, kan
het turbinetoerental te hoog oplopen. Ernstige schade is hiervan het gevolg. Controleer de
carterventilatie en het drukregelventiel op juiste werking en verander de chip.

Door inslag van buitenaf kan het compressorwiel zodanig
beschadigd worden dat er zoveel onbalans optreedt dat het
compressorwiel uiteenspat.

Door het dichtslibben van de olielei-
ding kan de olie zijn koelende taak
niet uitoefenen. De olie wordt te heet,
oxideert en verkoold met als gevolg:
onvoldoende smering en afdichting.

Als er iets mis is met de carterventi-
latie en/of er sprake is van versleten
of vastzittende zuigerveren neemt
de carterdruk toe. Dat belemmert de
olie-afvoer uit het lagerhuis met als
gevolg ernstige vervuiling en koolaf-
zetting.

Gebrek aan smering is de
oorzaak van deze schade.
Waarom er gebrek aan olie
was, moet worden ver-
klaard voordat er een nieu-
we turbo wordt geplaatst.

De compressorschoepen zijn bescha-
digd doordat er zand of stof tegen-
aan is gevlogen. De oorzaak van de
inslag moet worden opgespoord,
anders gebeurt het opnieuw.

Bij de turbine zijn verstelba-
re leidschoepen toegepast.
Dat heeft een te hoog toe-
rental niet verhinderd, mis-
schien zelfs veroorzaakt.
Controleer de juiste wer-
king, is die in orde dan kan
er chiptuning zijn toege-
past, er is olie aangezogen
via de carterventilatie of de
overdrukklep zit vast. Is het
oliepeil te hoog geweest?
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Dit overzicht van turbospecialist Turbo’s Hoet is een nuttig 
hulpmiddel bij het analyseren van mogelijke turboproblemen.
Het is altijd erg belangrijk de oorzaak te achterhalen, want daarmee
voorkomt u herhaling en dus dubbele kosten voor de klant.

Mogelijke Oorzaak Oplossing

werkt VW aan TDI diesels met slechts twee klep-
pen per cilinder. Dankzij de nieuwste turbo’s is
er genoeg lucht om ook met twee kleppen vol-
doende vermogen te leveren. Er komen ook tur-
bo’s met variabele geometrie voor de compres-
sor. Daardoor kunnen de dieselkrukassen 500
t/min hoger draaien en wordt de uitlaatgasrecir-
culatie beter geregeld. Als het met de tempera-
tuurbeheersing en toerentalbestendigheid lukt,
krijgen we ook nog elektrische, ondersteunde
turbo’s. Dan is de kleine turbo niet meer nodig,
dus worden de resultaten van de registerdruk-
vulling gehaald met één ‘e-charger’.
Of zo’n ‘e-charger’ geschikt is om ook dienst te
doen bij de Twincharger van VW valt te betwij-
felen. Ten eerste hebben de turbineschoepen

problemen met de uitlaattemperatuur van 1000
tot 1050°C, dat is 150 tot 200°C hoger dan bij
een diesel. Bovendien draaien kleine turbo’s
heel snel rond, dus zijn de centrifugaalkrach-
ten erg hoog. Een Audi A3 turbo komt op
300.000 t/min, die van de kleine Smart diesel
nog 10% hoger! Daarbij bereiken de uiteinden
(tips) van de schoepen van het compressorwiel
de geluidssnelheid. Die bedraagt bij de heersen-
de temperatuur zo’n 520 m/s ofwel 1870 km/h.
Toch is de voorzet van VW met de Twincharger
belangrijk, de trend naar de kleine benzinemo-
tor met drukvulling is ingezet. Als de kostprijs
te beheersen is, geeft zo’n krachtpatser niet
alleen de gewenste rij-eigenschappen, maar ook
een acceptabel verbruik en de geringste uit-

worp van schadelijke emissies. Dankzij de com-
binatie van directe inspuiting en een lambda=1
regelstrategie lijkt de toekomst rooskleurig.
Hoe dan ook, na 100 jaar is de turbo nog spring-
levend!
De komende jaren zal de werkplaats steeds
vaker te maken krijgen met turbomotoren. Zo’n
turbo is een kwetsbaar onderdeel. Door met
kennis van zaken te sleutelen kan kostbare
schade worden voorkomen, of in ieder geval
herhaling ervan. Daarom trakteren wij u hier,
dankzij de hulp van Turbo’s Hoet, op een leer-
zame reeks van turboschades. ●

Paul Klaver
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Diagnosestellen bij turboschade

● ● ● ● ● verstopt luchtfilter-element luchtfilter-element vervangen

● ● ● ● ● ● verstopte luchtinlaat naar turbo luchtinlaat reinigen, zo nodig vervangen

● ● ● verstopt luchtkanaal van turbo naar motor luchtkanaal reinigen, zo nodig vervangen

● ● ● verstopt inlaatspruitstuk inlaatspruitstuk reinigen, zo nodig vervangen

● luchtlekkage tussen luchtfilter en turbo aansluitingen, bevestigingen, afdichtingen controleren, zo nodig vervangen

● ● ● ● ● luchtlekkage tussen turbo en inlaatspruitstuk aansluitingen, bevestigingen, afdichtingen controleren, zo nodig vervangen

● ● ● ● ● luchtlekkage tussen inlaatspruitstuk en cilinderkop aansluitingen, bevestigingen, afdichtingen controleren, zo nodig vervangen

● ● ● turbodruksensor inlaatspruitstuk defect turbodruksensor vervangen

● ● ● luchtmassameter defect luchtmassameter vervangen

● ● ● EGR-klep vervuild EGR-klep schoonmaken, desnoods vervangen

● ● ● ● ● ● verstopping van uitlaatspruitstuk uitlaatspruitstuk reinigen, raadpleeg handleiding motorfabrikant

● ● ● ● verstopping van uitlaatpijp of uitlaatdemper uitlaatsysteem reinigen, zo nodig vervangen

● ● ● ● lekkage tussen cilinderkop en uitlaatspruitstuk aansluitingen, bevestigingen, afdichtingen controleren, zo nodig vervangen

● ● ● ● lekkage tussen uitlaatspruitstuk en turbine-ingang aansluitingen, bevestigingen, afdichtingen controleren, zo nodig vervangen

● lekkage in uitlaatsysteem na turbo aansluitingen, bevestigingen, afdichtingen controleren, zo nodig vervangen

● ● ● ● verstopping katalysator katalysator ontstoppen of vervangen

● ● roetaanslag op variabele turbinegeometrie turbo vervangen

● ● aansturing variabele turbinegeometrie magneetklep, sensor controleren en/of vervangen, zo nodig turbo vervangen

● ● ● ● verstopping van olie-afvoerkanaal olie-afvoerkanaal reinigen, zo nodig vervangen

● ● ● ● carterventilatiesysteem verstopt carterventilatiesysteem reinigen, zo nodig vervangen

● ● ● ● lagerhuis van turbo dichtgeslibt of dichtgekoold turbo laten reviseren of vervangen, luchtfilter en oliefilter vervangen, olie verversen, olie afvoerkanaal

en carterventilatie controleren

● ● ● ● ● verstuivers verkeerd afgesteld of stuk verstuivers testen, afstellen, zo nodig vervangen

● ● ● ● brandstofpomp of verstuivers verkeerd afgesteld brandstofsysteem laten afstellen, zo nodig repareren of vervangen 

● ● nokkenas verkeerd afgesteld nokkenas laten afstellen; raadpleeg handleiding motorfabrikant

● ● ● ● ● ● versleten zuigerveren en/of cilinderwanden motor repareren, raadpleeg handleiding motorfabrikant

● ● ● ● ● ● motorproblemen (zuigers-kleppen) motor repareren, raadpleeg handleiding motorfabrikant

● ● ● ● ● ● ● ● compressorkant van turbo vervuild oorzaak vervuiling opsporen en verhelpen, luchtfilter, oliefilter vervangen, olie verversen; compressor 

schoonmaken met zachte borstel en niet bijtend product, zo nodig turbo laten reviseren of vervangen.

● ● ● ● ● ● ● turbo beschadigd beschadigde turbo analyseren, oorzaak beschadiging opsporen en verhelpen,

turbo reviseren of vervangen

● overdrukklep verkeerd afgesteld werking van overdrukklep controleren en correct laten afstellen

● overdrukklep zit vast overdrukklep gangbaar maken of vervangen en correct laten afstellen

● vacuümslangen turbo kapot vacuümslangen turbo vervangen
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