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1	Esipuhe
MAHLE kuuluu moottorinosien ja moottorijärjestelmien sekä suodatinEsipuhe

järjestelmien merkittävimpiin kehityskumppaneihin ja valmistajiin autoteollisuuden alalla. MAHLEn insinöörit kehittävät erittäin korkealaatuisia
tuotteita yhdessä moottori- ja ajoneuvovalmistajien kanssa kaikkialla
maailmassa. Samat korkeat laatukriteerit koskevat myös varaosia jälki-

Puutteellinen voitelu

markkinoinnin alueella.
Moninkertaiset valmistuksen aikaiset ja sen jälkeiset tarkastukset varmistavat MAHLE-tuotteiden korkean laadun. Jos käytännössä kuitenkin
sattuu esiintymään vaurioita, syy liittyy yleensä moottoriin.
Turboahdinyksikkö
Turboahtimen tehtävänä on lisätä moottorin tehoa ja optimoida palamistapahtuma. Moottorissa tapahtuvaa hyvää ja täydellistä palamista varten
tarvitaan sekoitussuhde, joka sisältää 1 kg:n polttoainetta ja noin 15 kg
ilmaa (stoikiometrinen polttoainesuhde). Ilmamäärä vastaa suunnilleen
Likaantunut öljy

11 m³:ä. Ahtamisen aikana imuilman tiheys kasvaa, jolloin ilmamäärä
suurenee.
Ahtamisen ansiosta polttomoottorin täytössuhde ja siten sen hyötysuhde
paranevat huomattavasti. Tämän lisäksi vääntömomenttia voidaan nostaa
huomattavasti, jolloin moottorin teho kasvaa. Ahtamattomaan moottoriin
verrattuna samantehoiselle turboahdetulle moottorille riittää siis pienempi

Öljyn vuotaminen
turboahtimesta

iskutilavuus ja tämän ansiosta pienempi paino (downsizing).
Turboahtimen keskeinen osa ovat sen siipipyörät eli akselilla varustettu
turbiinipyörä ja kompressoripyörä. Turbiinipyörä sijaitsee pakopuolella.
Se on kiinnitetty akseliin kiinteästi esimerkiksi kitka- tai laserhitsauksella.
Kompressoripyörä on asennettu roottoriakselin toiseen päähän, useimmiten ruuvikiinnityksellä.
Moottorista tuleva pakokaasuvirta johdetaan turbiinin lävitse. Näin turbiiniVieraiden esineiden
aiheuttamat vauriot

pyörä saadaan pyörimään nopeasti, mikä puolestaan pyörittää kompressoripyörää. Turbiinin pyörimisnopeus on riippuvainen rakenteesta ja
pakokaasumäärästä. Pienten turboahtimien siipipyörien pyörimisnopeus
voi olla jopa 300 000 r/min. Jotta turboahdin ja moottori eivät vahingoitu,
rajoitetaan maksimaalista ahtopainetta yleensä ahtopainesäätimellä.
Turboahtimen vaihto – huomioon otettavaa
Turboahdin on rakenteensa ja toimintansa puolesta suunniteltu kestä-

Ylikierrokset

Liian korkean
pakokaasulämpötilan
aiheuttamat vauriot

mään moottorin käyttöiän. Käytännössä pakojärjestelmän suuritehoiset
osat ovat kuitenkin alttiina useille riskitekijöille, jotka voivat aiheuttaa niiden
ennenaikaisen vioittumisen.
Onnistunut korjaus edellyttää vian syyn analysointia ja poistoa. Jos tätä
ei tehdä, on olemassa vaara, että myös uusi turboahdin vioittuu vähän
ajan kuluttua.
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Tähän oppaaseen on koottu tyypillisiä vauriokuvauksia ja vaurioiden
Esipuhe

mahdollisia syitä. Lisäksi annetaan ohjeet, kuinka vauriot voi välttää
vastaisuudessa.
Pyrimme näin helpottamaan vaurion syiden etsintää ja siten korjaamon ja
moottorin korjaajan työtä sekä varmistamaan moottorin asianmukaisen
korjauksen, sillä se on tuotteidemme ja samalla koko moottorin pitkän ja
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Ylikierrokset

Liian korkean
pakokaasulämpötilan
aiheuttamat vauriot

Vieraiden esineiden
aiheuttamat vauriot

Öljyn vuotaminen
turboahtimesta

Likaantunut öljy

Puutteellinen voitelu

luotettavan toiminnan edellytys.

2 Puutteellinen voitelu
Puutteellinen voitelu kuuluu turboahtimen vikaantumisen yleisimpiin syiEsipuhe

hin. Jos turboahdin ei saa riittävästi öljyä, se vaurioituu nopeasti. Tämä
johtuu turboahtimen erittäin suurista pyörimisnopeuksista.
Seuraukset
 K
ompressori-

ja turbiinipyörä voivat osua turboahtimen koteloon laa-

Puutteellinen voitelu

kerivian vuoksi (kuva 1). Tämä voidaan todeta kotelossa näkyvistä
kulumisjäljistä (kuva 2).
	
Jos

turboahtimen ahtopaine on liian alhainen, moottorin teho heik-

kenee: siipipyörät eivät enää saavuta enimmäispyörimisnopeuttaan
eivätkä siksi pysty tuottamaan täyttä ahtopainetta. Syynä saattaa olla
puutteellisesta voitelusta johtuva liian suuri kitka.
	Pakojärjestelmästä

tulee mustaa savua. Tämä on seurausta moottorin

ilmanpuutteesta ja vastaavasti liian rikkaasta polttoaine-ilmaseoksesta.
	
Akseli

Kuva 1
Koteloon osunut kompressoripyörä

on selvästi värjäytynyt (kuva 3). Värjäytymisen aiheuttaa akselin

ja laakerien välinen kitka ja siitä johtuvat korkeat lämpötilat. Syynä on
Likaantunut öljy

puutteellinen voitelu. Kun lämpötila ylittää tietyn arvon, laakerimateriaalia hitsautuu akseliin (kuva 4) tai laakeriholkki voi hitsautua jopa täysin
kiinni akseliin.
	Katkennut

akseli (kuva 5) on seurausta turboahtimen pitkäaikaisesta

käytöstä liian vähäisellä öljyllä. Tällöin akselin materiaali voi kärsiä
lämpövaurion ja murtua.
	
Jos

laakeripesään kiinteästi asennetut laakeriholkit hitsautuvat kiinni

akseliin, holkit voivat kiertyä laakeripesässä (kuva 6).
Öljyn vuotaminen
turboahtimesta

	Akseli

voi sekakitkan vuoksi lukkiutua äkillisesti laakeripesään. Jos siipi-

pyörät lukkiutuvat äkillisesti, voi kompressoripyörän lukitusmutteri irrota.
	Siipipyörien

Tästä seuraa säteislaakerin murtumisvaara (kuva 7).
	Väärän

Kuva 2
Kulumisjälkiä kompressorikotelossa

öljyn käyttö tai moottorin sammuttaminen kuumana voi aiheut-

taa laakeripesän karstaantumista.


Säteislaakerit ovat leikkautuneet kiinni.



Aksiaalilaakerissa näkyy leikkautumisjälkiä tai öljykarstakerrostumia.

	
Vioittuneet

laakerit voivat aiheuttaa akselin liiallisen heilumisen, jol-

loin myös laakerilaippa voi vahingoittua.

Kuva 3
Akselin värjäytyminen

Liian korkean
pakokaasulämpötilan
aiheuttamat vauriot

Vieraiden esineiden
aiheuttamat vauriot

osuminen koteloon voi saada ne suureen epätasapainoon.

Ylikierrokset

Kuva 4
Akseliin hitsautunutta laakeriainesta
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Syyt
yleinen öljymäärä on liian vähäinen. Tällöin moottorin lisäksi

myös turboahtimen voitelu ja jäähdytys ovat riittämättömät.
	Käytetyn öljyn lämmönsieto ei ole riittävä. Tällöin öljykarstan muodostumi-

Esipuhe

	
Moottorin

nen lisääntyy. Siitä voi aiheutua ongelmia: turboahtimen öljynsyöttöputki
ja laakeripesän öljyreiät voivat karstoittua.
moottori sammutetaan sen ollessa kuuma, voi öljyn syöttökanava

karstoittua, jolloin turboahdin ei enää saa riittävästi öljyä.
	Jos

kylmä moottori kiihdytetään heti käynnistyksen jälkeen suurille kier-

roslukemille, on olemassa vaara, että turboahdin ei vielä saa riittävästi
öljyä ja tästä syystä sen öljykalvo katkeaa.
	
Jos

Kuva 5
Katkennut akseli

öljykierrossa on vieraita esineitä, esimerkiksi likaa tai tiivistejäämiä,

voi turboahtimen öljynsyöttöputki ja/tai laakeripesä tukkiutua.
	
Jos

Puutteellinen voitelu

	Jos

öljyn viskositeetti on liian suuri, öljyn kulkeutuminen laakerikohtiin

viivästyy, jolloin turboahtimen öljynsyöttö ei toimi ajoissa. Kun viskositeetti on liian alhainen, on öljyn kestokyky liian vähäinen, mikä saattaa
	Kun

moottori toimii biodieselillä tai kasviöljyllä, on olemassa vaara, että

moottoriöljy alkaa hyytyä. Tällöin öljyn viskositeetti kasvaa, eikä se
enää pääse kulkemaan turboahtimen ohuiden voitelukanavien kautta.
	Vääränlainen

laippatiiviste tai nestetiiviste voivat pienentää laakeripesän

Likaantunut öljy

aiheuttaa sekakitkaa.

syöttökanavan aukkoa.

Moottori on ajettava lämpimäksi ja sitä on jälkikäytettävä.



Moottorissa on oltava riittävästi öljyä.

	Vain

ajoneuvon tai moottorin valmistajan hyväksymiä moottoriöljyjä saa

käyttää.


On vältettävä ajamasta vain lyhyitä matkoja.

	Valmistajan

ilmoittamia huoltovälejä on ehdottomasti noudatettava.

	
Asennuksessa

Öljyn vuotaminen
turboahtimesta

Toimenpide / ongelman välttäminen


saa käyttää vain korkealaatuisia ja nimenomaan

kyseiselle ajoneuvolle tarkoitettuja öljynsuodattimia.
aina

käytettävä

kyseiselle

turboahtimelle

tarkoitettua

lisälaitesarjaa.
	Kun

moottori toimii biodieselillä tai kasviöljyllä, on huoltovälit vähin-

Liian korkean
pakokaasulämpötilan
aiheuttamat vauriot

tään puolitettava.

Vieraiden esineiden
aiheuttamat vauriot

Kuva 6
Vääntynyt laakeriholkki

	
On
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Ylikierrokset

Kuva 7
Rikkoutunut säteislaakeri

3	Likaantunut öljy
Lika, noki, polttoaine, vesi, palamisjäämät tai metallihiukkaset voivat
Esipuhe

liata öljyn. Turboahtimen erittäin suurten pyörimisnopeuksien vuoksi
jo pienimmätkin öljyn sisältämät hiukkaset voivat saada aikaan suuria
vaurioita turboahtimessa.
Seuraukset
Puutteellinen voitelu

	Öljyn

sisältämät pienetkin vieraat esineet naarmuttavat laakeriholkkeja

(kuva 1). Turboahtimen männänrenkaat voivat kulua voimakkaasti.
Koska kuluneet männänrenkaat eivät enää tiivistä turboahdinta riittävästi, öljyä pääsee turbiinipuolelle. Tämä voidaan todeta lisääntyneestä
öljynkulutuksesta.
	
Siipipyörien

laakerivälys suurenee kuluneiden laakeriholkkien vuoksi.

Tämä saa aikaan heilumisliikkeitä, ja turbiini- tai kompressoripyörä osuu
koteloon (kuva 2). Myöhemmin akseli voi katketa.
	Laakerilaipassa


Aksiaalilaakerissa on havaittavissa uurteita tai leikkautumisjälkiä.

	
Tukkeutuneen

Likaantunut öljy

eli aksiaalilaakerin välilaatassa näkyy uurteita.

Kuva 1
Uurteita säteislaakerissa

öljynpaluuputken vuoksi turboahtimessa oleva öljy ei

enää pääse virtaamaan pois ja se puristuu sen sijaan kompressori- ja
turbiinipuolelle. Turbiinipuolella öljy voi palaa kiinni akseliin ja karstaantua
(kuva 3). Öljykarstakerrostuma voi puolestaan kuluttaa voimakkaasti
laakeripesää ja männänrenkaita.
	
Turboahtimen

akselissa näkyy laakerikohdissa selviä kulumisjälkiä

(kuva 4).

Öljyn vuotaminen
turboahtimesta

Syyt
	
Jos

huoltovälit ylitetään, öljynsuodatin ei enää pysty suodattamaan

öljyä riittävän tehokkaasti. Tässä tapauksessa likahiukkaset pääsevät öljynsuodattimen avonaisen ohivirtausventtiilin kautta moottorin
öljynkiertoon.
	
Jos

moottoria käytetään, kun öljynsuodatin on tukkeutunut, ei pieniä

hiovia hiukkasia pystytä suodattamaan öljystä.
	
Jos

sylinterinkannen tiiviste tai jäähdytin eivät ole tiiviitä, vettä pääsee

Vieraiden esineiden
aiheuttamat vauriot

öljynkiertoon ohentamaan öljyä. Se vähentää öljyn kestokykyä.
	
Jos

moottori on korjattu, mutta sitä ei ole ennen kokoamista puhdis-

Kuva 2
Koteloon osunut turbiinipyörä

tettu asianmukaisesti, moottorissa on likaa jo ennen sen käyttöönottoa.
	
Välijäähdytintä

ei ole uusittu. Kerääntynyt moottoriöljy, lastut tai edel-

täneestä vauriosta peräisin olevat irtokappaleet kulkeutuvat moottoriin
yleensä vasta jonkin ajan kuluttua.
	Jos moottori on erittäin kulunut, kulkeutuvat kulumista irronneet, yleensä

metalliset hiukkaset öljynkierron välityksellä myös turboahtimeen.

Ylikierrokset

Liian korkean
pakokaasulämpötilan
aiheuttamat vauriot

	
Jos

moottorissa esiintyy palamishäiriöitä, voi palamatonta poltto-

ainetta päästä öljyn sekaan. Siitä johtuva ohentuminen vähentää öljyn
kestokykyä.
Kuva 3
Karstaantunutta öljyä turbiinipuolella
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Toimenpide / ongelman välttäminen
ilmoittamia huoltovälejä on ehdottomasti noudatettava.

	Asennuksessa

saa käyttää vain korkealaatuisia ja nimenomaan kysei-

selle ajoneuvolle tarkoitettuja öljynsuodattimia.
	Vain

ajoneuvon tai moottorin valmistajan hyväksymiä moottoriöljyjä saa

käyttää.
turboahdin vaihdetaan, on aina uusittava myös välijäähdytin ja

ilmansuodatin. Lisäksi öljy ja öljynsuodatin on vaihdettava.

Vieraiden esineiden
aiheuttamat vauriot

Öljyn vuotaminen
turboahtimesta

Likaantunut öljy

ja ahtoilman kulkureitti on puhdistettava imurilla.

Liian korkean
pakokaasulämpötilan
aiheuttamat vauriot

	Ilmansuodatinkotelo

Puutteellinen voitelu

	
Kun
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Ylikierrokset

Kuva 4
Selviä kulumisjälkiä akselissa laakerin kohdalla

Esipuhe

	Valmistajan

4 Öljyn vuotaminen turboahtimesta
Jos moottorin öljynkulutus on lisääntynyt ja pakokaasu on sinistä, turboEsipuhe

ahdin on ehdottomasti otettava huomioon syitä analysoitaessa. Tärkeää:
turboahtimen kotelosta puristuu öljyä ainoastaan siinä tapauksessa, että
sen ympäristössä vallitsevat poikkeavat käyttöolosuhteet.
Seuraukset
Puutteellinen voitelu

	Turboahtimen

turbiini- tai kompressoripuolelta puristuu ulos öljyä.



Pakojärjestelmästä tuleva savu on sinistä.



Imukanavaan ja välijäähdyttimeen on kerääntynyt moottoriöljyä.



Moottorin teho on alentunut.

	Välijäähdyttimeen

kertynyt moottoriöljy puhaltuu moottorin imupuolelle,

jossa se palaa aiheuttaen sen, että moottori käy hallitsemattomasti ylikierroksilla (niin sanottu "ulvominen").
	
Muuttuvageometrisen

VTG-turboahtimen johdesiivet saattavat olla

karstaantuneet.

Likaantunut öljy

Syyt
	
Jos

turboahtimen öljynpaluuputki on tukkeutunut (kuva 1) tai se

on taittunut ja siksi ahdas, öljy ei enää pääse poistumaan turboahtimesta (kuva 2, piirros B). Öljynpaluuputken tukkeutumisen
mahdollisena syynä on paluuputken karstaantuminen, joka voi johtua
puuttuvasta lämpökilvestä, paluuputken huonosta asennuksesta,
moottorin sammuttamisesta kuumana, heikosta öljyn laadusta tai
nestetiivisteen käytöstä. Koska turboahtimeen edelleen syötetään öljyä

Öljyn vuotaminen
turboahtimesta

moottorin öljynkierrosta, öljy puristuu turbiini- tai kompressoripuolelle.
	
Kun

moottorissa on liikaa öljyä, öljy ei enää voi virrata turboahtimen

paluuputkesta takaisin öljypohjaan (kuva 2, piirros C). Lisäksi kampiakseli sekoittaa öljyä. Tällöin syntyy öljyvaahtoa, joka muodostaa
lisäesteen turboahtimesta takaisin virtaavalle öljylle (kuva 2, piirros D).
	
Jos

kampikammion paine on liian suuri joko liiallisen ohipuhalluk-

sen (kuva 2, piirros E) tai tukkeutuneen kampikammion tuuletuksen
(kuva 2, piirros F) vuoksi, paine siirtyy myös turboahtimen öljynpaluuulos turbiinin akselia pitkin.

Ylikierrokset

Liian korkean
pakokaasulämpötilan
aiheuttamat vauriot

Vieraiden esineiden
aiheuttamat vauriot

putkeen. Tällöin öljyn poistuminen turboahtimesta estyy ja öljy puristuu
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Kuva 1
Karstaantunut öljynpaluuputki

Toimenpide / ongelman välttäminen
	Vain

saa täyttää vain ohjeiden mukaisen enimmäismäärän öljyä.

ajoneuvon tai moottorin valmistajan hyväksymiä moottoriöljyjä saa

käyttää.
	Öljynpaluuputken

Esipuhe

	Moottoriin

on asennettaessa oltava tarkalleen sen alkuperäisessä

kunnossa. Lisäksi on varmistettava, että kaikki lämpökilvet asennetaan.
tarkastettava, että öljynpaluuputki ja liitännät ovat vapaita

kampikammioon asti. Periaatteessa on suositeltavaa uusia putki ja
liitoskappale.
	Kampikammion
	Mäntä

tuuletus on tarkastettava ja tarvittaessa uusittava.

ja männänrenkaat on tarkastettava kulumien varalta ja tarvitta-

essa vaihdettava.
	
Kun

turboahdin vaihdetaan, on aina uusittava myös välijäähdytin ja

Puutteellinen voitelu

	
On

Öljyn vuotaminen
turboahtimesta

Likaantunut öljy

ilmansuodatin. Lisäksi öljy ja öljynsuodatin on vaihdettava.
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Ylikierrokset

Liian korkean
pakokaasulämpötilan
aiheuttamat vauriot

Vieraiden esineiden
aiheuttamat vauriot

Kuva 2
Öljyn vuotaminen turboahtimesta. Piirros A esittää optimitilan.

5	Vieraiden esineiden aiheuttamat vauriot
Jos imu- tai pakopuolelta pääsee sisään vieraita esineitä, kuten pölyä,
Esipuhe

hiekkaa, ruuveja, männänrenkaan tai venttiilin osia tai jäämiä, seurauksena
on yleensä turboahtimen tuhoutuminen täydellisesti sen erittäin suurten
pyörimisnopeuksien vuoksi. Myös välijäähdytin saattaa vaurioitua.
Seuraukset
Puutteellinen voitelu

	
Aikaisemman

vaurion vuoksi moottorista tai pakosarjasta tulevat vie-

raat esineet voivat vahingoittaa turbiinipyörän siipien etureunoja.
	
VTG-yksikön

ilmanohjauslevyt vaurioituvat ja vääntyvät (kuva 1).

Seurauksena on selvä tehohäviö.
	
Imuilmassa

olevat vieraat esineet vaurioittavat kompressoripyörää

(kuva 2). Tällöin siivet voivat irrota kokonaan. Lisäksi kompressorikotelon
imukanava voi vaurioitua (kuva 3).
	Imukanavistoon

jäätynyt kondenssivesi voi vaurioittaa kompressoripyö-

Kuva 1
VTG-yksikön vaurioituneet ilmanohjauslevyt

rää. Ominaista tälle syylle on se, että vain yksi siipi on vahingoittunut:
suurten pyörimisnopeuksien vuoksi jäähiukkaset rikkoutuvat osuesLikaantunut öljy

saan ensimmäiseen siipeen, jolloin muut siivet eivät vahingoitu (kuva 4).
Syyt
	Jos

esimerkiksi venttiili repeytyy irti tai männänrenkaat rikkoutuvat, osat

osuvat pakosarjan kautta VTG-yksikön johdesiipiin ja turbiinipyörään.
	Sekä imukanaviston epätiiviys että likaantunut tai viallinen ilmansuodatin

voivat olla syynä siihen, että vieraita esineitä tunkeutuu imukanavistoon.

Öljyn vuotaminen
turboahtimesta

	Talvella

kondenssivesi voi jäätyä imukanavistoon.

Toimenpide / ongelman välttäminen


Kuva 2
Vieraiden esineiden vaurioittama kompressoripyörä

On huolehdittava imukanaviston tiiviydestä.

	Imukanaviston

yhteydessä tehtyjen töiden jälkeen on ehdottomasti var-

mistettava, ettei sinne jää irrallisia osia.
	Ilmansuodatin

on vaihdettava valmistajan ohjeiden mukaisesti ja ilman-

suodatinkotelo sekä ahtoilman kulkureitti on puhdistettava imurilla.
On vältettävä ajamasta vain lyhyitä matkoja.

Vieraiden esineiden
aiheuttamat vauriot



Liian korkean
pakokaasulämpötilan
aiheuttamat vauriot

Kuva 3
Vieraiden esineiden jättämiä jälkiä kompressorikotelon
imukanavassa

Ylikierrokset

Kuva 4
Vain yksi kompressoripyörän siipi on vaurioitunut
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6	Liian korkean pakokaasulämpötilan
aiheuttamat vauriot
Jokainen turboahdin on suunniteltu tietylle lämpötila-alueelle. Jos se
Esipuhe

ylitetään, turboahdin voi rikkoutua jo muutamassa sekunnissa.
Seuraukset


Turboahtimen koteloon syntyy halkeamia (kuva 1).

	
Öljyputket

voivat karstaantua: Jos syöttöputki karstaantuu, turboahdin

maan pois, vaan öljyä puristuu ulos turboahtimesta (katso myös luku 4,
Öljyn vuotaminen turboahtimesta, sivu 10).
Syyt


Lämpötilaa on muutettu virittämällä.



Moottorissa esiintyy palamishäiriöitä.



Moottori on sammutettu sen ollessa kuuma.

Toimenpide / ongelman välttäminen
	
Turboahtimen

saa asentaa ainoastaan sille tarkoitettuun ajoneuvoon.
saa asentaa ja sitä saa käyttää vain sen toimituksen

aikaisessa alkuperäiskunnossa. Tekniset muutokset ovat kiellettyjä.
	Raskaan

käytön jälkeen, kuten ajettaessa täydellä kuormituksella, moot-

Liian korkean
pakokaasulämpötilan
aiheuttamat vauriot

Vieraiden esineiden
aiheuttamat vauriot

Öljyn vuotaminen
turboahtimesta

toria on aina jälkikäytettävä alhaisilla kierroksilla.

Likaantunut öljy

	Turboahtimen
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Ylikierrokset

Kuva 1
Halkeama turbiinikotelossa

Puutteellinen voitelu

saa liian vähän öljyä. Jos paluuputki karstaantuu, öljy ei pääse virtaa-

7	Ylikierrokset
Turboahtimeen asennetut osat on suunniteltu tietylle kierroslukualuEsipuhe

eelle. Jos se ylitetään, turboahdin voi jo muutaman sekunnin kuluessa
vaurioitua erittäin vakavasti.
Seuraukset
	
Kompressoripyörän

takapuolella näkyy pieniä painaumia (kuva 1).

Puutteellinen voitelu

Ylikierrosten aikaiset suuret keskipakovoimat ovat muovanneet materiaalia (useimmiten alumiini). Se alkaa virrata ja sen ulkohalkaisija
suurenee.
	
Jos

kierrosluvut edelleen nousevat, kompressoripyörä voi osua kote-

loon ja/tai se voi hajota osiin (kuva 2).
Syyt
	Turboahtimen
	
Karsta

suurin sallittu pyörimisnopeus on ylitetty virittämällä.

on lukinnut VTG-ahtimen ilmanohjauslevyt alhaisten kierros-

Kuva 1
Painaumia kompressoripyörän takapuolella

lukujen asentoon. Jos moottorin kierroslukuja nyt lisätään, turboahdin
Likaantunut öljy

joutuu ylikierroksille.


Pneumaattinen tai sähköinen säätö on viallinen tai epätiivis.

Toimenpide / ongelman välttäminen


Turboahdin on aina jätettävä tilaan, jossa se oli toimitushetkellä.

	Turboahtimen
	
Raskaan

saa asentaa vain sille tarkoitettuihin ajoneuvoihin.

käytön jälkeen, kuten ajettaessa täydellä kuormituksella,

moottoria on aina jälkikäytettävä alhaisilla kierroksilla.
ajoneuvon tai moottorin valmistajan hyväksymiä moottoriöljyjä saa

käyttää.
	Valmistajan

ilmoittamia huoltovälejä on ehdottomasti noudatettava.

Ylikierrokset

Liian korkean
pakokaasulämpötilan
aiheuttamat vauriot

Vieraiden esineiden
aiheuttamat vauriot

Öljyn vuotaminen
turboahtimesta

	
Vain
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Kuva 2
Haljennut kompressoripyörä
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