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WERKPLAATS
Oorzaken en voorkomen van turboschades

Tips van de turbospecialist

Een turbo heeft een gemiddelde levensduur van 150.000

tot 200.000 km. Toch haalt menig turbo dit niet. Gebrek-

kig onderhoud is hoofdoorzaak nummer één. Wij teken-

den samen met C&E Turbochargers een aantal in het oog

springende praktijkgevallen op. Ter lering voor de werk-

plaats.

De turbo is een gevoelig onderdeel. Als er maar
iets fout gaat in de motor, dan openbaart zich
dat als eerste bij dit onderdeel. Op zich niet
vreemd, omdat de werkomstandigheden van de
turbo op zijn zachtst gezegd extreem zijn.
Werktemperaturen tot 800ºC, rotatiesnelheden
tot 235.000 t/min en gebruikers die steeds min-
der oog en oor hebben voor dit fijne stukje
techniek.

Toch is de turbo enorm in opkomst, vooral door
het downsizen. Een kleine motor levert grootse
prestaties, dankzij de hulp van een oplader.
“Motoren worden steeds dichter tegen de grens
van de mogelijkheden geconstrueerd. Tel daar-
bij op dat de servicetermijnen steeds langer
worden en de omstandigheden zijn geboren
voor technische ellende”, weet Casper Hartogs-
veld van C&E Turbochargers uit ervaring.

Aandacht in de werkplaats!
C&E Turbochargers heeft vestigingen in Amers-
foort, Noorwegen en Polen. In Amersfoort be-
schikt het bedrijf over moderne revisie-equip-
ment. Alle turbo’s die het bedrijf verlaten zijn
volgens de specificaties van de fabrikant in el-

Turbo Taal

Slechte turbo?
Regelmatig worden de turbospe-
cialisten geconfronteerd met tur-
botypen die opvallend vaak de
geest geven. “In het verleden
waren dat de chargers van onder
andere de Renault 5GT, Nissan
200SX, Opel Calibra, VW/Audi
1.8T, Saab 9.5/9.3, Renault La-
guna en de Espace 2.0 benzine.
Ook van de VW BKC-motor heb-
ben we er veel gehad. Momen-

teel is de turbo van de PSA-motor
DV6TED4-9HZ bij ons veel in
beeld. Deze motor zit onder an-
dere in de Citroen- en Peugeot-
modellen en ook de Mondeo en
V50 gebruiken deze krachtbron.
De praktijk (werkplaats) roept
veelvuldig dat die turbo’s slecht
zijn. Wij bestrijden dat. Wij zien
dat ze stuk lopen omdat de sme-
ring heeft gefaald. Hoe komt
dat? Die motor is voorzien van
een carterinhoud van 3,5 liter en
heeft een service-interval van
30.000 km. Daar ligt het pro-
bleem. De olie raakt te snel ver-
vuild, het carter idem en uitein-

delijk vervuilt de oliezeef. Ook
weten niet veel monteurs dat er
in de persleiding naar de turbo
een zeefje zit. Dat raakt verstopt
en het resultaat laat zich raden.
Ook zien we bij dit type motor
dat het roetfilter verstopt raakt.
Dat geeft extreem hoge tempe-
raturen aan de turbinekant van
de turbo, waardoor zelfs de vis-
cositeit van de olie te laag wordt.
Kort samengevat is het dus niet
de turbo, maar zijn het de rand-
verschijnselen die een vroegtijdig
overlijden bewerkstelligen.
Ik heb gehoord dat er zelfs lease-
maatschappijen zijn die op eigen

Oorzaak of gevolg? Velen zijn ge-
neigd als de turbo vroegtijdig de

geest geeft, deze aan te merken als
‘slecht’. Maar een dergelijke schade
is veroorzaakt door een haperende

motorademhaling.

initiatief de verversingstermijn
hebben teruggedraaid naar
20.000 km. Ook zijn er gemodifi-
ceerde carters leverbaar met 0,8
liter meer inhoud. Uiteraard
hoort daar ook een andere peil-
stok bij.” ●

In de banjobout van de 1.6 HDi is een
zeefje opgenomen. Mooi, komt er
geen troep in de turbo. Maar wat als
het zeefje helemaal dicht zit?

De levensduur van een turbo is niet eeuwig. Na 2
ton is de puf er wel uit en komt de turbo in aanmer-
king voor revisie. Negeer je de ‘turbo taal’ dan ben
je te laat en is een nieuw exemplaar de enige weg.
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kaar gezet. Het bedrijf heeft onlangs een nieu-
we VSR-balanceermachine aangeschaft, om aan
de hoogste eisen te kunnen voldoen.
“Een turborevisie houdt bij ons in, het schoon-
maken van de onderdelen, het controleren er-
van en het vernieuwen van de radiaal- en axi-
aallagers inclusief de afdichtingen. Een derge-
lijke revisie begint bij € 240,-.”
Dat is een schijntje van wat een ruil- of nieuw
exemplaar kost. Voor de werkplaats is het dus
zaak om alert te zijn op een versleten loop-
werk. Wordt te laat ingegrepen, dan is de scha-
de vaak groter. Meestal komt de originele turbo
dan niet meer in aanmerking voor revisie.
“Na een gebruiksperiode van 150.000 tot
200.000 km is een turbo normaal gesproken
versleten. Achterhaal bij turboproblemen altijd
of er sprake is van normale slijtage. De turbo is

een gevoelig onderdeel, met kleine lagers en
dito passingen. Monteer je argeloos een nieuw
exemplaar, dan weet je zeker dat de klant op
korte termijn terugkomt met klachten. Prepa-
reer een motor op de montage van een nieuwe
turbo. Controleer het carterventilatiesysteem.
Check of de motor niet te veel carterdruk

heeft, bij kilometrages vanaf 150.000 km is het
normaal dat deze oploopt. Roetfilters en het
EGR-systeem kunnen ook indirect veroorzakers
zijn van turboklachten. Ons advies luidt: loop
de gehele motor na voordat je een nieuwe
turbo monteert. Maak alles schoon en doe een
motorflush, maar voer dit uit vóórdat je de

Geen vermogen, dan
moet het de turbo
zijn. Maar wat nu als
een nieuwe turbo
ook geen pk’s geeft?
Tja, dan moet het
wat anders zijn. Prak-
tijk? Volgens Casper
Hartogsveld van C&E
Turbochargers wel.
“In plaats van dat die
mensen gewoon bel-
len en de problema-
tiek met ons door-
spreken… Ze bellen
wel, maar om een
nieuwe te bestellen
en daar zijn we na-
tuurlijk altijd toe be-
reid. Maar goed, we
hadden laatst ook
zo’n geval. Niet echt
een amateur, maar
een VW-specialist. Hij
had de hierboven be-
sproken weg gevolgd
en belde ons op dat
de nieuwe turbo niet
goed was. We zijn
toen gestructureerd
het lijstje afgegaan.
Rookt de motor? Ja,
maar geen olie, wel
onverbrande brand-
stof. Is de brandstof-

Wel lucht, 
geen zuurstof

Een lekkage in het ‘op-
geladen’ deel van het
luchtinlaatsysteem is

meestal wel hoorbaar.
Is het lek zo klein, dan
zul je moeten afpersen

en bijvoorbeeld met
zeepsop het systeem

nalopen.
Foto: Bram van Stijn

pomp in orde en
wordt de turbo aan
de uitlaatzijde niet te
heet? Beide waren in
orde, de back pres-
sure was dus goed.
Vervolgens de turbo-
druk gemeten, op
verschillende punten
in het inlaatsysteem.
Was allemaal in orde.
De turbo maakte
geen lawaai en ook
aan de compressor-
zijde was de turbo
niet nat. Dan moet
het de lucht zijn.
Luchtmassameter en
magneetventielklep
in orde en geen ver-
vuiling in het inlaat-
systeem. Ik begon
toch wel wat te zwe-

ten. Je meet turbo-
druk, het systeem is
in orde, maar je hebt
geen vermogen”.

Piepklein gaatje
Dan moet het de
luchtdichtheid zijn!
“Luchtinlaatsysteem
afpersen en ja hoor,
het licht begon te
gloren! Een piepklein
gaatje in de intercoo-
ler. Zo klein, dat het
niet te zien en te
horen was. Het per-
ste de lucht er als het
ware uit. Terplaatste
ontstond veel warm-
teontwikkeling waar-
door de luchtdicht-
heid van de inlaat-
lucht verminderde en

de motor te weinig
zuurstof kreeg voor
de verbranding. De
computer signaleert
dit en laat meer
brandstof inspuiten
om vermogen te ge-
nereren. Gevolg:
rook in de uitlaatgas-
sen. Bijkomend ver-
schijnsel in dit geval
was dat de turbo
door de lekkage niet
in het juiste rende-
mentsgebied draai-
de, waardoor het
volume van de lucht-
massa ook lager was.
Het gaat dus niet om
de turbodruk, maar
om de hoeveelheid
zuurstof die de mo-
tor ingaat”. ●

Soms gaat er bij de motorfabrikant ook wel eens
wat fout en moet er een modificatie aan bijvoor-
beeld de turbo doorgevoerd worden. Ook werk
voor C&E Turbochargers.

De turbo is het zwaarst
belaste onderdeel in de
aandrijflijn. Hoge tem-

peraturen, hoge toe-
rentallen en vaak niet

te ‘vreten’ lucht. De
smering komt vanwege

die omstandigheden
zeer nauw en daar

hoeft het maar een ‘tel’
aan te ontbreken en de

gevolgen zijn daar.
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turbo gaat vervangen. Ververs altijd de olie en
let op de voorgeschreven kwaliteit.”
Heeft u er wel eens bij stilgestaan dat bij een
motorrevisie ook de turbo onder de loep geno-
men moet worden? Zet de klok er maar op ge-
lijk dat als een motor is versleten, ook de turbo
op zijn eind loopt. Versleten motoren hebben
vaak een hogere carterdruk. Een turbo moet
zijn retourolie drukloos naar het carter kun-
nen afvoeren. Een hoge carterdruk verhindert

dat, waardoor de turbo langs zijn afdichtingen
gaat lekken. Het begin van het einde.

Gebruiksomstandigheden
Bij sommige klanten moet je serieus overwe-
gen of je de service-interval niet naar beneden
moet bijstellen. Het is aan de werkplaats om
samen met de klant te komen tot een verant-
woorde inzet. Als voorbeeld haalt Casper taxi’s
aan. “We zien dat deze de gemiddelde turbole-
vensduur niet halen, zeker als ze in een grote
stad als Amsterdam rijden. Ze staan de helft
van de tijd stationair te draaien. Moeten ze een
klantje wegbrengen, dan worden er ook geen
hoge snelheden gereden. Die motoren worden
eigenlijk nooit fatsoenlijk belast, waardoor ze
inwendig helemaal dichtkoeken. Wij stellen
dat een uur stationair draaien overeenkomt
met 50 km rijden. Bij een dergelijke inzet moet
je maatregelen nemen. Komt zo’n auto binnen

omdat hij geen vermogen meer heeft, ga dan
maar uitgebreid schoonmaken en vervang alle
verbindingsslangetjes, anders gaat het fout!”

Nu de praktijk
Wij hebben samen met Casper een aantal cases
uitgewerkt van actuele turboproblemen. We
willen u vaker dergelijke leerzame praktijkge-
vallen voorschotelen. Mocht u in de tussentijd
geconfronteerd worden met een turboprobleem,
dan raden we u aan www.turbochargers.nl te
bezoeken. Daar kunt u via een duidelijke me-
nustructuur achterhalen wat een mogelijke
oorzaak is van een storing en wat u eraan kunt
doen. Ook krijgt u nuttige montagetips voor de
turbo. Een aanrader! ●

Hans Doornbos

Wet van behoud van ellende
Een motor in noodloop, wat
heeft dat te maken met de
turbo? “Het is vergelijkbaar met
het omvallen van dominostenen.
Versleten motoren hebben nogal
wat carterdruk. Dit gaat heel ge-
leidelijk. Een beetje afhankelijk
van de inzet, maar bij 100.000 km

begint het. De smurrie die dat
genereert komt in het compres-
sorhuis van de turbo terecht.
Vandaar gaat het naar de inter-
cooler en als die is verzadigd dan
komt het in de motor. Deze kan
daardoor zelfs op hol slaan.
Maar er gebeurt ook nog iets an-
ders. In het inlaattraject zitten
onder andere de magneetventiel-
klep, de luchtmassameter en de
turbodruksensor. Deze laatsten
meten in een vieze omgeving, de
signalen kloppen niet meer. De
computer zal meer brandstof

gaan inspuiten, wat meer roet
geeft. Dit komt via de turbine-
zijde in de turbo waardoor ook
deze vervuilt. Betreft het een ver-
sie met variabele geometrie, dan
zal op termijn de variable nozzle
niet goed meer functioneren. Als

deze het laat afweten, dan is het
rotortoerental van de turbo niet
meer optimaal en krijgt de lucht-
massameter info die niet past bij
het kenveld. En als dat gebeurt
dan ‘schiet’ de computer in nood-
loop.
Hier helpt maar één remedie:
poetsen of als dat teveel tijd
kost, vernieuwen. Kijk meteen
ook naar het roetfilter en de ka-
talysator, want die hebben de ex-
treme roetuitstoot ook gevre-
ten!” ●

Het begin van de ellende; verhoogde
carterdruk vervuilt het inlaatsysteem
inclusief turbo en intercooler. Op ter-
mijn veroorzaakt het zelfs indirect
verroeting van de turbinezijde.

Wat zie ik daar? Olie in het slakken-
huis van de turbo? Dat hoort daar
niet! Wat is de oorzaak, lekke afdich-
tingen van de turbolagers of te hoge
carterdruk? Spoor eerst de oorzaak
op en ga dan pas nadenken over
nieuwe delen!

Als je een diesel als boodschappenautootje gaat
gebruiken, dan komt de motor nooit op tempera-
tuur. Als dat maar lang genoeg duurt, komt hij na
verloop van tijd ook niet meer op toeren!

Als het olietoevoerkanaal van de
turbo er zo uitziet, dan is van een op-

timale smering geen sprake meer.
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