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WERKPLAATS

Foto’s: Jan Lieftink

Oorzaken en voorkomen van turboschades

Tips van de turbospecialist

Turbo Taal op
herhaling
De belasting van een moderne motor is de laatste
jaren enorm toegenomen,
terwijl de cilinderinhoud
drastisch is geslonken. Alles
in het kader van zuinig rijden en emissiebeperking.
Desondanks zijn de onderhoudsintervallen flink verruimd. Dat moet ergens fout
gaan. Vaak blijkt de turbo
het kind van de rekening.
We hebben vorig jaar al aandacht geschonken
aan de turbo. De conclusie was dat we ons bij
iedere turboschade moeten afvragen wat de feitelijke oorzaak is geweest. Een turbo loopt niet
zomaar kapot, veelal blijkt het een ‘gevolgschade’. Achterstallig onderhoud, verkeerde olie, te
zware belasting, verkeerd gebruik met als gevolg een verstopt inlaatsysteem, noem maar op.
Wij preekten toen al, samen met C&E Turbochargers uit Amersfoort met wie ook dit artikel
tot stand kwam, dat u eerst de oorzaak moet
wegnemen voordat u een nieuwe turbo monteert. Die aanpak past ook naadloos in de werkwijze van C&E Turbochargers. Bestelt u daar
een nieuwe turbo, dan ondervraagt de medewerker u eerst uitvoerig alvorens hij daadwerkelijk een nieuw of gereviseerd exemplaar opstuurt.
“Wij kennen de probleemauto’s. Noem bijvoorbeeld een Peugeot 106 diesel of een Renault La-
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Een nieuwe turbo monteren zal niet het probleem
en het werk zijn. De eigenlijke oorzaak achterhalen is vaak een andere zaak. Vooral bij moderne
diesels blijkt het EGR-systeem in combinatie met
een frequente ‘boodschappenbelasting’ de boosdoener. Het reinigen van het complete inlaatsysteem is dan de enige remedie om de auto weer
gegarandeerd storingsvrij op pad te sturen.

guna en we weten eigenlijk al wat er aan de
hand is”, aldus Casper Hartogsveld, mede-eigenaar/directeur van C&E Turbochargers. “Desondanks ondervragen we de beller om alles uit te
sluiten, niemand is er bij gebaat dat er een verkeerde beslissing wordt genomen. Ook wij niet,
want als blijkt dat de nieuwe turbo geen oplossing heeft gebracht, wordt al snel getwijfeld
aan ons product. En we staan voor de volle 100%

achter onze turbo’s, die worden uitvoerig (dynamisch) getest alvorens ze de deur uitgaan.
Ze voldoen dan ook aan de oorspronkelijke fabrieksspecificaties.”
Samen met Casper hebben we een aantal leerzame cases verzameld, die we hier aan u presenteren.
●

Hans Doornbos
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Eerst poetsen, dan monteren
Ook een turbo heeft niet het eeuwige leven. Kilometrages van
150.000 tot 200.000 km zijn normaal, maar dan moeten de werkomstandigheden van de motor
ook normaal zijn. Dat wil zeggen:
de olie moet van juiste kwaliteit
zijn, en op tijd ververst worden,
de motor moet regelmatig belast
worden, en ga zo maar door.
Dat betekent dat het vervangen
van de turbo op zich een redelijk
normale zaak is. Gaat u een nieuwe monteren, dan is het belangrijk om de werkomstandigheden
voor de nieuwe turbo te optimaliseren. Een goede turbospecialist
levert bij een nieuwe turbo een

duidelijk montagevoorschrift.
Respecteer dit en neem de tijd om
het goed door te lezen, zodat u
de reparatie beter kunt plannen
en voorbereiden.
Belangrijk is om alle aan- en afvoerdelen die op de turbo zijn
aangesloten goed schoon te maken. En dan bedoelen we ook
echt schoon!
Het inlaatsysteem wordt onder
meer vervuild door de carterdampen die vaak via de aanzuigslang
van het luchtfilter in de turbo terecht komen. Die ‘vervuilde’ aanzuiglucht trekt verder de motor
in zoals de intercooler en het inlaatspruitstuk. Daarbij komen er

via de EGR ook nog de nodige
uitlaatgassen in het inlaatspruitstuk, wat eveneens een substantiële vervuiling kan geven.

Dichtslibben van het inlaatsysteem
met roet, komt voor bij de moderne
diesel. Een te lage belasting bij veelal koude motor en een ijverig werkend EGR-systeem blijken vaak de
oorzaak.

De EGR-klep kan zodanig vervuild
zijn dat deze open blijft staan. Dat
heeft bij sommige merken een verhoogd EGR-percentage met dito vervuiling tot gevolg.

Een turbo die roest? Ja, het kan!
Door lekkage van de gekoelde-EGR
komt koelvloeistof in de turbo terecht waardoor op termijn de verstelbare schoepen vast gaan zitten.

Wet van behoud van ellende
Al die vervuiling hoopt zich op in
het complete inlaatsysteem, ook
op een eventuele luchtmassameter en de turbodruksensor. De wet
van behoud van ellende treedt
dan in werking, de motor krijgt
onjuiste data binnen van deze
sensoren. De motor levert zijn vermogen niet meer, de computer
gaat nog meer inspuiten en op
termijn gaat het storingslampje
branden.

De werkplaats gaat in negen van
de tien gevallen over tot het monteren van een nieuwe turbo, er is
immers vermogensverlies en de
motor heeft ogenschijnlijk ademnood. Maar men vergeet de vervuiling van het inlaattraject. Op
zich niet zo vreemd omdat het
schoonmaken een arbeidsintensieve klus is. Controleer dan meteen ook het uitlaatsysteem. Veel
moderne motoren zijn uitgerust
met een vloeistofgekoeld EGRsysteem en dat wil nog wel eens
gaan lekken. Er treedt dan koelvloeistof binnen, waardoor er
roestvorming in het uitlaathuis
optreedt met als gevolg dat de
verstelbare schoepen vast gaan
zitten. U bent gewaarschuwd! ●

Een verontreinigd inlaatsysteem betekent ook vaak een vervuilde luchtmassameter. Schoonmaken met remmenreiniger wil soms lukken, maar
meestal komt het erop neer dat u dit
onderdeel moet vervangen.

Via de carterontluchting wil wel eens
wat olie meekomen. Een cilinderlektest zal dan moeten uitwijzen of de
conditie van de motor het nog rechtvaardigt om te investeren in een
nieuwe turbo.
Het is akelig werk, maar moet toch
echt gebeuren: het schoonmaken
van de intercooler. Een echt goede
methode kunnen we niet geven,
het blijft behelpen. Het is aan te
bevelen om de wisselaar eerst een
nacht uit te laten lekken, vervolgens door te spoelen met een reinigingsmiddel en daarna weer een
nacht op de kop weg te zetten.
We vragen uw aandacht ook nog voor
de turbodruksensor. Als deze lange
tijd in een sterk vervuilde omgeving
zijn werk heeft gedaan, kunt u ervan
uitgaan dat ook deze dichtgekoekt zit
met als gevolg het versturen van verkeerde data.
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Onderhoud betekent
ook controle!
De levensduur van een turbo bedraagt zo’n twee ton, een beetje
afhankelijk van of het een dieselof benzinemotor betreft. Het zijn
vooral de bedrijfsomstandigheden
die hier een grote invloed op hebben.
De smering van de turbo moet
onder alle omstandigheden gegarandeerd zijn. Met de juiste kwaliteit en viscositeit olie wel te verstaan! Eén soort motorolie op de
werkvloer behoort echt tot het
verleden!
De onderhoudsintervallen van
sommige motoren zijn te lang.
Zeker als het een klant betreft die
zijn diesel gebruikt voor korte ritjes en niet gewend is om zo nu en
dan de peilstok ter hand te nemen.
U doet de techniek en op termijn
zijn portemonnee er een plezier
mee als u, in overleg, een kortere
verversingstermijn voorstelt.

Aandacht voor
carterventilatie
‘Lees’ tijdens een onderhoudsbeurt de conditie van de motor.

Speciaal bij een turbomotor is de
carterventilatie van wezenlijk belang. Loop de slangen na en controleer ze op dichtheid en doorlatendheid. Met dat laatste bedoelen we dat bij sommige merken
de carterventilatieslang wel eens
dicht zit omdat deze blijvend platgedrukt wordt. Een verstoorde
carterventilatie is funest voor de
turbo, evenals vervuilde olie overigens.
Veel motoren zijn uitgerust met
een olienevelafscheider. Bij sommige auto’s, zoals modellen van
Renault en Audi, bestaat dit uit
een filtertje dat de olie tegenhoudt. Bij Renault betreft het een
plastic potje, waarin ook de peilstok is opgenomen en de carterventilatieslang op aangesloten is.
Bij de A6 is de afscheider in het
oliefilterhuis geïntegreerd.
De carterventilatie raakt verstoord
als de olienevelafscheider verstopt
zit. De turbo kan dan de aangeboden smeerolie niet meer op de
normale manier kwijt en zal het
via de turbine-zuigerveertjes af-

Gebruik olie van een goede kwaliteit
en overweeg in sommige gevallen
samen met de klant of het niet beter
is om de verversingstermijn in te korten. Meng geen synthetische olie
met minerale, juist hierdoor lost veel
verontreiniging in de motor op met
alle gevolgen van dien. Omgekeerd is
ook geen aanrader.

voeren. Het oliegebruik neemt
hierdoor toe en de motor gaat
roken. Velen stellen dan de diagnose dat de turbo is versleten.
Is de motor uitgerust met een
roetfilter, dan zal dat door het
hoge ‘oliegebruik’ op termijn verstopt raken. Hier valt namelijk
niet tegenop te regenereren. De
turbo raakt ook vervuild en zal
sneller slijten. Schoonmaken of
vervangen van de olienevelafscheider voorkomt dus een hoop
leed.

Kapotte gloeibougies kunnen er de
oorzaak van zijn dat de direct ingespoten dieselmotor vervuilt. Lees het
storingsgeheugen uit en spoor de defecte gloeibougie op. Bij deze Renault
Laguna waren ze alle vier kapot, zonder dat de klant het had gemerkt!

Signaleer vervuiling

Luchtfilter vervangen, dat gebeurt
meestal nog wel. Maar let ook op de
reinheid van het filterhuis.
Bij sommige merken is het noodzakelijk de olienevelafscheider te
vervangen of schoon te maken.
Bij een Renault Laguna diesel is dat
het plastic potje waarop de peilstokhouder is aangesloten. Hier op de
foto ligt het nieuwe exemplaar (met
geel dopje) op het kleppendeksel.
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Het is een kleine moeite om tijdens het olieverversen de onderkant van de vuldop te inspecteren.
Is deze vervuild, dan zegt dat veel
over de carterdruk en -ventilatie.
Nog een tip, controleer ook of
alle gloeibougies hun werk nog
doen. De klant merkt, zeker in de
zomerperiode, er niets van als er
één kapot is van zijn direct ingespoten dieselmotor. De gloeibougies hebben ook de taak om de
motor snel op bedrijfstemperatuur te brengen en we weten allemaal dat in die fase de meeste
inwendige vervuiling ontstaat. ●
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Gebruik geen vloeibare pakking of
iets dergelijks, het staat duidelijk
vermeld in de inbouwinstructie.
Waarschijnlijk kon de desbetreffende
monteur niet lezen of had hij haast.
Overigens is niet iedere turbo met
pakkingen op de spruitstukken gemonteerd, maar ook in die gevallen:
geen vloeibare pakking! Lekt een
dergelijke verbinding, dan mag je
ervan uit gaan dat het uitlaatspruitstuk is kromgetrokken.

Lees de inbouwinstructies!
Een nieuwe turbo verkopen, dat
kan bijna iedereen. Maar een verkoper die het beste met zijn klanten voor heeft ‘begeleidt’ ze naar
een vervanging. Hij probeert te
achterhalen wat de klant allemaal
heeft gedaan voordat hij tot de
conclusie komt dat de turbo vervangen moet worden. “Vaak is
het duidelijk, bijvoorbeeld als het
onderdeel stuk is gelopen en het

hele inlaatsysteem bezaaid is met
ijzergruis. Wij wijzen de klant erop dat hij eerst al het gruis in het
inlaatsysteem moet verwijderen.
Je wilt niet weten wat er in de intercooler achterblijft. Soms duurt
het een lange tijd voordat die delen van zich laten ‘spreken’, maar
de gevolgen zijn altijd funest voor
het drijfwerk. En wie denkt dan
nog aan die kapotte turbo van
Een nieuwe turbo wordt
afgedopt geleverd met
nieuwe bevestigingsbouten en moeren, nieuwe pakkingen, een montagevoorschrift en een
injectiespuitje met olie.

een half jaar geleden…”.
Omdat er best nog wel eens wat
fout gaat in de praktijk, verlaat
iedere nieuwe turbo het pand
van C&E Turbochargers met een
duidelijke inbouwinstructie. “Desondanks krijgen we nog vele vragen via de telefoon.”
●

Een nieuwe turbo krijgt
handmatig smering
voor de eerste omwentelingen op de motor.
Daarna het ‘leidingwerk’ controleren, de
motor starten zonder
aanslaan zodat er oliedruk opgebouwd wordt
en vervolgens de motor
gedurende 5 tot 10 minuten stationair laten
draaien. Klinkt logisch,
maar kennelijk…

Tunen met verstand
Moderne dieselmotoren lenen
zich er bij uitstek voor om ze met
betrekkelijk simpele middelen
meer te laten presteren. Wat de
gevolgen voor de emissies zijn laten we hier even achterwege, feit
is dat het in de praktijk ‘gewoon’
gebeurt.
We onderscheiden hierbij het chiptunen en het door-tunen. In het
eerste geval wordt de koppel- en
vermogenskromme ‘aangepakt’
via de software van het motormanagement, het door-tunen geschiedt door de hardware te

Hier is echt wat fout gegaan, door
overbelasting zijn de schoepen van het
compressorhuis foetsie, waarschijnlijk
treft u een deel aan in de intercooler.

veranderen.
In beide gevallen wordt de motor
en diverse andere onderdelen
zwaarder op de proef gesteld. De
meeste chip-tuners (ook de autofabrikanten hanteren deze methode!) gaan hier netjes mee om
zonder over de reserves van de
motor te gaan.

Bij dit model moet er wel een pakking tussen, maar zelfs dát kun je
verkeerd doen! Echt, volgens de
mannen van C&E Turbochargers komt
het voor.

Ga je te ver dan gaan er zaken
stuk en het zal u niet verbazen
dat de turbo het eerste kind van
de rekening is. Meer vermogen
betekent nu eenmaal meer uitlaatgassen en dus een hoger turbotoerental. Maar aan de hoeveelheid te verwerken uitlaatgas zit
een grens, de turbo heeft een
maximum rotortoerental en de
materiaaltemperatuur is eveneens
gelimiteerd.
Ook hier zien we de wet van behoud van ellende. Te veel uitlaatgassen gaan ‘tegenwerken’, te
veel back pressure noemen we
dat. Vergelijkbaar met tegen de
stroom in zwemmen. De temperatuur aan de uitlaatzijde van de
turbo loopt aanzienlijk op, de viscositeit van de olie laat het afweten, de onderdelen krijgen als
gevolg daarvan minder smering
en koeling, de temperatuur gaat
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nog verder omhoog en op een
gegeven moment gaan onderdelen vervormen met als gevolg dat
de rotor vastloopt en in veel gevallen zelfs afbreekt.
Een soortgelijk verhaal zien we
ook bij auto’s waar een zogenaamd open uitlaatsysteem is gemonteerd. Omwille van de smering heeft de turbo een zekere
tegendruk nodig. De turbo is namelijk uitgerust met zuigerveertjes die ervoor zorgen dat de compartimenten afgesloten blijven.
Dit betreft een evenwicht. De
druk in het lagerhuis van de turbo, de druk in het inlaathuis en
de druk in het uitlaathuis zijn
enigszins gelijk waardoor alles
goed ‘afgesloten’ is. Verander je
de uitlaatdruk bijvoorbeeld door
een open uitlaatsysteem dan verstoor je deze balans en perst de
turbo olie in het uitlaatsysteem. ●
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Regenereer met beleid!
Een gesloten roetfilter hoort bij
een moderne diesel. Onder normale bedrijfsomstandigheden en
bij een gezonde motor is dit onderdeel vrijwel onderhoudsvrij en
probleemloos. Het roetfilter wordt
periodiek volgens voorgeprogrammeerde modelberekeningen geregenereerd. Ook wordt de tegendruk bewaakt om op onvoorziene omstandigheden te reageren. Het overtollige en opgehoopte roet in het gesloten filter verbrandt en de tegendruk zal dalen.
Een verstopt roetfilter is een probleem voor de turbo. De uitlaatgassen kunnen niet vrij doorstromen waardoor de temperatuur
aan de uitlaatzijde van de turbo
fors oploopt. Dit heeft gevolgen
voor de viscositeit van de motorolie en dus ook op de smering en
koeling van de turbo. Er hopen
zich verbrande olieresten in het
lagerhuis op, met als gevolg verstoppingen. Na verloop van tijd
loopt de rotor vast.

op commando uitgevoerd. Besef
wel dat dit een behoorlijke belasting betekent voor de componenten van de motor, waaronder de
turbo. Die krijgt immers de verhoogde uitlaatgastemperatuur
ook voor zijn kiezen.
Bij bepaalde merken is dit softwarematig beveiligd. Er moet een
bepaalde termijn (kilometers) tussen een geforceerde regeneratiebeurt zitten anders voert de tester het commando niet uit. Die
beveiliging beschermt ook, hoe
vreemd het misschien klinkt, het
roetfilter. De extreem hoge temperatuur kan onherstelbare smeltschade veroorzaken.
Roet is echter niet het enige bestanddeel dat voor problemen in
een roetfilter zorgt. Asdelen die
bijvoorbeeld overblijven na het
verbranden van olie hopen zich
ook op in het roetfilter. Geforceerd schoon branden helpt zelfs
dan niet meer, vervangen lijkt
dan nog de enige optie…

Geforceerd regenereren

Büchli geeft antwoord

Het ‘automatisch’ regenereren
volstaat niet altijd. Bij sommige
merken is het dan nog mogelijk
om met de diagnosetester geforceerd te regenereren. Het proces
is exact hetzelfde, maar wordt nu

Diesel Büchli uit Harderwijk heeft
echter een methode ontwikkeld
om een verstopt roetfilter weer
zo schoon te maken als een nieuwe. U levert het verstopte filter in
en na een ‘behandeling’ van 24

Dit roetfilter is duidelijk verstopt, door de hoge tegendruk loopt de temperatuur in het uitlaatsysteem op wat effect heeft op de smering van de turbo.
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Dit roetfilter komt niet
in aanmerking voor een
behandeling. Ten gevolge van snelle temperatuurwisseling met
bijbehorende krimp en
uitzetting is het cement
dat de siliciumcarbidesegmenten met elkaar
verbindt, verdwenen.

Ook afkeur;
ernstige smeltschade
(witte verkleuring)
met zelfs delen die
verdwenen zijn.

uur is het roetfilter weer klaar
om gemonteerd te worden.
Diesel Büchli demonteert het filter en haalt het element eruit.
Dit wordt beoordeeld op onherstelbare schades, zoals smeltschade. Komt het onderdeel door
deze ‘test’ dan gaat het de oven
in, waar in verschillende stadia
de verontreinigingen waaronder
ook roet uitdampen. Daarna
wordt aanwezige as, stof en
eventuele residuen van additief

handmatig uitgeblazen.
Diesel Büchli vraagt € 300,- voor
een roetfilterreiniging. Voor dat
bedrag kunt u geen nieuw roetfilter aanschaffen. Besef echter
wel dat u moet achterhalen of
het verstopt raken van het filter
te maken heeft met de levensduur (aslading), of dat er een andere technische oorzaak in het
spel is zoals overmatig oliever●
bruik of slechte verstuivers.
Foto’s: Diesel Büchli

Zo ziet het filter eruit nadat het is behandeld in de oven en vervolgens
schoongeblazen.
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