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1	Voorwoord

Voorwoord

MAHLE is een der belangrijkste ontwikkelingspartners en fabrikanten van
motorcomponenten en –systemen alsook filtersystemen in de automobielindustrie. De ingenieurs van MAHLE ontwikkelen in samenwerking met de
fabrikanten van motoren en voertuigen op wereldschaal producten van
topkwaliteit. Dezelfde hoge kwaliteitsrichtlijnen gelden ook voor de reser-

Onvoldoende smering

veonderdelen voor de aftermarket.
Veelvoudige controles tijdens en na de productie garanderen het hoge
kwaliteitsniveau van de MAHLE-producten. Als er in de dagelijkse praktijk al eens defecten optreden, liggen de oorzaken daarvan meestal in de
motorperiferie.
Turbolader – structuur en werking
Turboladers worden gebruikt om het motorvermogen te verhogen en de
motorverbranding te optimaliseren. Voor een goede en volledige verbranding in de motor is een mengverhouding van 1 kg brandstof en ca. 15 kg
lucht nodig (stechiometrische brandstofverhouding). Deze hoeveelheid

Vuile olie

lucht stemt overeen met ongeveer 11 m³. Tijdens het laden (‘drukvulling’)
wordt de dichtheid van de aanzuiglucht verhoogd, en daarmee ook de
hoeveelheid lucht vergroot.
Door de drukvulling wordt de vullingsgraad en dus ook de efficiëntie van
de verbrandingsmotor duidelijk verbeterd. Bovendien kan het koppel
aanzienlijk worden verhoogd waardoor ook een hoger vermogen kan
Olielekkage uit de
turbolader

worden gerealiseerd. Bij het gelijke vermogen van de turbomotor aan
dat van de aanzuigmotor, kan men dus turbomotoren gebruiken die een
kleinere cilinderinhoud hebben en minder wegen (zgn. downsizing).
De belangrijkste elementen van de turbolader zijn het turbinewiel, de
rotoras en het compressorwiel - samen aangeduid als het wielenstel. Het
turbinewiel bevindt zich aan de uitlaatgaszijde. Het turbinewiel is vast met
de as verbonden, bijvoorbeeld door middel van wrijvingslas- of laserlas-

Schade door
vreemde deeltjes

procedés. Het compressorwiel is op het andere uiteinde van de rotoras
gemonteerd, meestal door middel van bouten.
De uitlaatgasstroom vanuit de motor wordt door de turbine geleid. Zo krijgt
het turbinewiel een snelle draaibeweging die het compressorwiel aandrijft. Het turbinetoerental is afhankelijk van het constructietype en van de
hoeveelheid uitlaatgassen. In kleine turboladers bereikt het wielenstel tot

Schade door te hoge
uitlaatgastemperaturen

300.000 tpm. Om de turbolader en de motor niet te beschadigen, wordt
de maximumvuldruk meestal begrensd door een vuldrukregelaar.
Vervanging van turboladers: zeer belangrijk!
De turbolader is zodanig gebouwd dat hij even lang meegaat als de
motor. In de praktijk echter zijn de hoogbelaste turboladercomponenten
in de uitlaatgasleiding blootgesteld aan diverse risicofactoren die tot een
voortijdige storing kunnen leiden.
Absolute voorwaarden voor een succesvolle reparatie zijn dus een gron-

Overtoerentallen

dige analyse van de oorzaak en het verhelpen van de storing. Gebeurt
dit niet, dan bestaat het gevaar dat de nieuwe turbolader al na korte tijd
weer defect raakt.
4 | © MAHLE

en hun mogelijke oorzaken. Ter aanvulling krijgt u ook nuttige tips om
zulke schaden in de toekomst te vermijden.

Voorwoord

In deze brochure geven wij u een overzicht van typische schadegevallen

Daarmee willen wij garage – en revisiebedrijven assisteren in het opsporen
van mogelijke schadeoorzaken en de deskundige reparatie van motoren
Onvoldoende smering

vergemakkelijken, zodat onze producten en daarmee ook de motor lang
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Vuile olie

en betrouwbaar kunnen functioneren.

2	Onvoldoende smering

Voorwoord

Onvoldoende smering is een van de vaakst voorkomende oorzaken van
defecten aan turboladers. Als de turbolader te weinig olie toegevoerd
krijgt, raakt hij binnen de kortste keren beschadigd. De reden hiervoor ligt
bij de zeer hoge toerentallen van de turbolader.
Gevolgen
Onvoldoende smering

 H
 et

compressorwiel en het turbinewiel kunnen bij kapotte lagers tegen

het turboladerhuis gaan schuren (Afb. 1). Dit is zichtbaar aan de aanloopsporen op het huis (Afb. 2).
	Als

de turbovuldruk te laag is, vertoont de motor een vermogensverlies:

Het wielenstel bereikt dan niet langer het maximumtoerental en een
opbouw van de volledige vuldruk is niet meer mogelijk. Oorzaak hiervan is de mengwrijving als gevolg van onvoldoende smering.
	
Uit

de uitlaatgasinstallatie komt dan zwarte rook. Dit zijn de gevolgen

Afb. 1
Compressorwiel tegen het huis gebotst

van een te arme luchttoevoer naar de motor en een verhoudingsgewijs
te vet brandstof-luchtmengsel.
	De

asschacht vertoont een duidelijke verkleuring (Afb. 3). Deze verkleu-

ring ontstaat door wrijving en de daaruit volgende hoge temperaturen
Vuile olie

tussen as en lagers. Oorzaak is onvoldoende smering. Als de temperatuur een bepaalde waarde overschrijdt, zal er zich lagermateriaal op de
as vastzetten (Afb. 4) of smelt de lagerbus met de as samen.
	Een

gebroken asschacht (Afb. 5) is het gevolg van langdurige werking

van de turbolader bij onvoldoende smering. Daarbij kan het asmateriaal
uitgloeien en breken.
Olielekkage uit de
turbolader

	Als

vast in het lagerhuis gemonteerde lagerbussen met de as samen-

smelten, kunnen de bussen in het lagerhuis verdraaien (Afb. 6).
	Door de mengwrijving kan de as plotseling in het lagerhuis blokkeren. Als

het wielenstel plotseling blokkeert, kan de borgmoer van het compres-

Afb. 2
Schuursporen in het compressorhuis

sorwiel loskomen.
	
Wanneer

het turbine- of compressorwiel tegen zijn huis schuurt, kan

er een grote onbalans ontstaan. Daaruit volgt ook het risico dat het
radiaallager breekt (Afb. 7).

Schade door
vreemde deeltjes

	
Na

gebruik van verkeerde motorolie of na een 'hete' stillegging van

de motor (zonder afkoeling op gematigd toerental) kan het lagerhuis
vercooksen.


De radiaallagers zijn aangelopen.



Het axiaallager vertoont aanloopsporen of koolafzettingen.

	Uitgeslagen

lagers kunnen een te sterke slingering van de as veroor-

Afb. 3
Verkleuring van de asschacht

Overtoerentallen

Schade door te hoge
uitlaatgastemperaturen

zaken, waardoor ook de lagerkraag beschadigd kan raken.

Afb. 4
Op de as vastgezet lagermateriaal

6 | © MAHLE

	
Het

oliepeil in de motor is algemeen te laag. Daardoor krijgt niet

alleen de motor, maar ook de turbolader onvoldoende oliesmering en
oliekoeling.

Voorwoord

Oorzaken

	De gebruikte smeerolie is onvoldoende temperatuurbestendig. Daardoor

wordt er meer koolafzetting gevormd. Dit kan problemen veroorzaken:
lagerhuis van de turbolader kunnen vercooksen.
	
Bij

een ‘hete’ stillegging van de motor (zonder afkoeling op gematigd

toerental) kan de olietoevoerboring vercooksen, waardoor de turbolader niet langer voldoende olietoevoer kan krijgen.
	Als

Afb. 5
Gebroken asschacht

een koude motor onmiddellijk na het starten op een hoog toerental

wordt gebracht, bestaat het risico dat de olietoevoer in de turbolader

Onvoldoende smering

de olietoevoerleiding van de turbolader en de smeerolie-openingen in het

onvoldoende is en dat daardoor de oliefilm in de turbolader afbreekt.
	Bij

aanwezigheid van vreemde deeltjes in de oliekringloop - bijvoorbeeld

vuil of pakkingresten - kan de olietoevoerleiding van de turbolader en/of
het lagerhuis van de turbolader verstopt raken.
de viscositeit van de olie te hoog is, vertraagt de toevoer van olie naar

de lagerpunten, waardoor de tijdige olietoevoer naar de turbolader
niet gegarandeerd is. Bij een te lage viscositeit is het draagvermogen
van de olie te laag, wat tot mengwrijving kan leiden.
	Als

Vuile olie

	Als

de motor op biodiesel of plantenolie werkt, bestaat het risico dat de

motorolie gaat vlokken. Daardoor stijgt de viscositeit van de olie en kan
de olie niet meer door de smalle olie-boringen in de turbolader worden
	De

diameter van de toevoeropening in het lagerhuis kan ofwel door een

verkeerde flenspakking of door vloeibaar afdichtingsmateriaal kleiner
worden.
Oplossing/preventie
	Laat

Olielekkage uit de
turbolader

getransporteerd.

de motor na het starten geleidelijk opwarmen, en vóór het stilleg-

gen geleidelijk afkoelen.

Afb. 6
Verdraaide lagerbus

Zorg voor voldoende olietoevoer naar de motor.

	
Gebruik

uitsluitend door de voertuig- en motorfabrikanten goedge-

keurde motoroliën.


Vermijd om uitsluitend korte afstanden te rijden.

	
Neem

de door de fabrikant opgegeven onderhoudsintervallen strikt

in acht.
	M onteer

Schade door
vreemde deeltjes



enkel kwalitatief hoogwaardige en exact voor het voertuig

een motor die biodiesel of plantenolie als brandstof gebruikt,

moet u de onderhoudsintervallen ten minste halveren.

Afb. 7
Gebroken radiaallager
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Overtoerentallen

	Voor

steeds de geschikte montageset voor de turbolader .

Schade door te hoge
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voorgeschreven oliefilters.
	G ebruik

3	Vuile olie

Voorwoord

Vuil, roet, brandstof, water, verbrandingsresten of metalen slijtdeeltjes
kunnen de olie verontreinigen. Door de extreem hoge toerentallen van
de turbolader kunnen zelfs de kleinste deeltjes in olie grote schade aan
de turbolader veroorzaken.
Gevolgen
Onvoldoende smering

	
Zeer

kleine vreemde deeltjes in de olie veroorzaken groeven in de

lagerbussen (Afb. 1). De zuigerveren in de turbolader kunnen in sterke
mate verslijten. Omdat versleten zuigerveren de turbolader niet meer
voldoende kunnen afdichten, stroomt er olie in de turbinezijde. Dit is
merkbaar aan een hoger olieverbruik.
	De

lagerspeling van het wielenstel wordt groter als gevolg van versleten

lagerbussen. Dit leidt tot slingerbewegingen en tot schuring van het
turbinewiel of compressorwiel tegen zijn huis (Afb. 2). Na verloop van
tijd kan de as breken.
	
De

lagerkraag, dit is de aanloopschijf van het axiaallager, vertoont

Afb. 1
Groeven in het radiaallager

groeven.

Vuile olie



In het axiaallager zijn groeven of aanloopsporen zichtbaar.

	
Door

een geblokkeerde olieafvoerleiding kan de in de turbolader

aanwezige olie niet meer wegstromen, maar wordt deze olie richting
compressor- en turbinezijde naar buiten geperst. Op de turbinezijde kan
deze olie op de as vastbranden en vercooksen (Afb. 3). Als gevolg van de
koolafzettingslaag kunnen het lagerhuis en de zuigerveren in sterke mate
afslijten.

Olielekkage uit de
turbolader

	De

as van de turbolader vertoont op de lagerpunten duidelijke slijtage-

sporen (Afb. 4).
Oorzaken
	Als

de onderhoudsintervallen niet worden aangehouden, kan het olie-

filter niet meer voldoende vuil uit de olie filteren. In dat geval komen
de vuildeeltjes via het geopende omloopventiel van het oliefilter in de
motorkringloop.

Schade door
vreemde deeltjes

	Wanneer

de motor met een verstopte oliefilter werkt, kunnen de kleine

slijtdeeltjes niet uit de olie gefilterd worden.
	Als

Afb. 2
Tegen het huis schurend turbinewiel

de pakking van de cilinderkop of de koeler lekt, raakt er water in de

oliekringloop en wordt de olie verdund. Dit vermindert het draagvermogen van de olie.
	Als

de motor gereviseerd werd, maar niet behoorlijk gereinigd vóór zijn

montage, is het vuil reeds vóór de eerste ingebruikname in de motor

Schade door te hoge
uitlaatgastemperaturen

aanwezig.
	
De

intercooler werd niet vernieuwd. Opgehoopte motorolie, vijlsel of

brokstukjes als gevolg van vroegere schade, komen meestal na vertraagd in de motor terecht.
	Bij

een sterke slijtage van de motor vinden vooral metalen slijtagedeel-

tjes via de oliekringloop hun weg naar de turbolader.
	
Bij

een gestoorde verbranding in de motor kan er niet-verbrande

brandstof in de olie terechtkomen. Door deze verdunning wordt het

Overtoerentallen

draagvermogen van de olie verminderd.

8 | © MAHLE

Afb. 3
Vercookste olie op de turbinezijde

	
Neem

de door de fabrikant aangegeven onderhoudsintervallen

strikt in acht.
	Monteer

uitsluitend kwalitatief hoogwaardige en exact voor het voertuig

voorgeschreven oliefilters.
	Gebruik

uitsluitend door de voertuig- of motorfabrikant goedgekeurde

	
Bij

vervanging van de turbolader moet u principieel een nieuwe inter-

cooler en een nieuw luchtfilter monteren. Daarnaast moet u ook de olie
verversen en het oliefilter vervangen.
	Het

luchtfilterhuis en ook het drukvulsysteem moeten door middel van

Schade door te hoge
uitlaatgastemperaturen

Schade door
vreemde deeltjes

Olielekkage uit de
turbolader

Vuile olie

uitzuiging gereinigd worden.

Onvoldoende smering

motoroliën.
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Overtoerentallen

Afb. 4
Duidelijke slijtagesporen op de as bij het lagerpunt

Voorwoord

Oplossing/preventie

4	Olielekkage uit de turbolader

Voorwoord

Als de motor meer olie verbruikt en blauwe rook afgeeft, moet u in ieder
geval aan de turbolader denken bij het zoeken naar mogelijke oorzaken van de storing. Belangrijk: uit de turbolader wordt enkel dan olie uit
het huis geperst, wanneer er in de onmiddellijke omgeving afwijkende
bedrijfsvoorwaarden heersen.

Onvoldoende smering

Gevolgen
	
Uit

de turbine- of compressorzijde van de turbolader wordt olie naar

buiten geperst.


Uit de uitlaatgasinstallatie ontsnapt blauwe rook.

	In


de luchtinlaat en de intercooler is er een ophoping van motorolie.

De motor vertoont vermogensverlies.

	
In

de motor ontstaan ongecontroleerde overtoerentallen (zgn.

„doldraaien“) door in de intercooler opgehoopte motorolie die in de aanzuigzijde van de motor wordt geblazen en daar wordt verbrand.


Bij een VTG-turbolader kunnen de leischoepen vercookst zijn.

Vuile olie

Oorzaken
	
Als

de olieafvoerleiding van de turbolader verstopt is (Afb. 1) of door

een knik vernauwd, kan de olie niet meer uit de turbolader wegstromen
(Afb. 2, schets B). Een mogelijke oorzaak voor een verstopte olieafvoerleiding is het vercooksen van de afvoerleiding, wat dan weer het
gevolg kan zijn van ontbrekende hitteschilden, een slecht gemonteerde
afvoerleiding, een 'hete' stillegging van de motor, een ongeschikte olie-

Olielekkage uit de
turbolader

kwaliteit of het gebruik van een vloeibaar afdichtingsmiddel. Omdat de
turbolader olie toegevoerd blijft krijgen vanuit de motorkringloop, wordt
er olie richting turbine- of compressorzijde naar buiten geperst.
	
Als

de motor met te veel olie is gevuld, kan de olie niet meer vanuit

de olieafvoerleiding van de turbolader naar het carter terugstromen
(Afb. 2, schets C). Bovendien brengt de krukas de olie in beweging.
Daardoor ontstaat er olieschuim dat op zijn beurt een extra belemmering vormt voor de olie die vanuit de turbolader wordt afgevoerd

Schade door
vreemde deeltjes

(Afb. 2, schets D).
	
Als

de druk in het carter te hoog is – ofwel vanwege een te hoge

blow-by (Afb. 2, schets E) ofwel door een verstopte carterontluchting
(Afb. 2, schets F) – gaat deze druk ook een rol spelen in de olieafvoerleiding van de turbolader. Daardoor wordt de afvoer van olie uit
de turbolader verhinderd en wordt er olie uit de turbine- of compres-

Overtoerentallen

Schade door te hoge
uitlaatgastemperaturen

sorzijde naar buiten geperst.
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Afb. 1
Vercookste olieafvoerleiding

	
Vul

de motor slechts met de maximaal voorgeschreven hoeveelheid

olie.
	Gebruik

uitsluitend door de voertuig- of motorfabrikant goedgekeurde

Voorwoord

Oplossing/preventie

motoroliën.
	
Monteer

de olieafvoerleiding exact zoals in de oorspronkelijke toestand

	
Controleer

de olieafvoerleiding en de aansluitingen tot aan het carter

op correcte doorstroming. Principieel raden wij aan de leiding en het
aansluitelement te vernieuwen.
	
De

carterontluchting moet geïnspecteerd en zo nodig vernieuwd

worden.
	
De

zuiger en zuigerveren moet u op slijtage controleren en zo nodig

Onvoldoende smering

(bij levering). Daarnaast moeten alle hitteschilden worden aangebracht.

vervangen.
	
Bij

vervanging van de turbolader moet u principieel een nieuwe inter-

cooler en een nieuw luchtfilter monteren. Daarnaast moet u ook de olie

Olielekkage uit de
turbolader

Vuile olie

verversen en het oliefilter vervangen.

© MAHLE | 11
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Afb. 2
Olielekkage uit de turbolader. Schets A toont de optimale toestand.

5 Schade door vreemde deeltjes

Voorwoord

Als er bij de aanzuigzijde of uitlaatgaszijde vreemde deeltjes binnen
kunnen dringen – bijvoorbeeld stof, zand, bouten, fragmenten van zuigerveren of kleppen, afzettingen of bezinksel – zal dit vanwege de zeer hoge
toerentallen meestal de turbolader volledig onklaar maken. Ook schade
aan de intercooler kan het gevolg zijn.

Onvoldoende smering

Gevolgen
	
Als

gevolg van voorafgaande schade kunnen vreemde deeltjes vanuit

de motor of het uitlaatspruitstuk de gasinlaatranden van het turbinewiel
beschadigen.
	De

luchtleischoepen van de VTG-eenheid worden beschadigd en ver-

bogen (Afb. 1). Daaruit volgt een duidelijk vermogensverlies.
	Vreemde

deeltjes in de aanzuiglucht beschadigen het compressorwiel

(Afb. 2). Daarbij kunnen de vanen compleet afslijten. Ook het aanzuig-

Afb. 1
Beschadigde luchtleischoepen van de VTG-eenheid

kanaal van het compressorhuis kan beschadigd raken (Afb. 3).
	In

de luchtinlaat bevroren condensaat kan het compressorwiel bescha-

digen. Typisch voor deze oorzaak is de schade aan slechts één vaan:
vanwege de hoge toerentallen springen de ijsdeeltjes stuk wanneer
Vuile olie

zij op de eerste vaan botsen, zodat de andere vanen niet beschadigd
raken (Afb. 4)
Oorzaken
	Bijvoorbeeld

bij het afbreken van een klep of een breuk in de zuigerve-

ren botsen deze deeltjes via het uitlaatspruitstuk op de leischoepen van
Olielekkage uit de
turbolader

de VTG-eenheid en op het turbinewiel.
	
Zowel

een lekkage in de luchtinlaat als een vervuild of defect luchtfil-

ter kan er de oorzaak van zijn dat vreemde deeltjes in de luchtinlaat

Afb. 2
Door vreemde deeltjes beschadigd compressorwiel

binnendringen.
	
In

de winter kan condensaat aanleiding geven tot ijsvorming in de

luchtinlaat.
Oplossing/preventie

Schade door
vreemde deeltjes



Controleer de luchtinlaat zorgvuldig op lekkage.

	Na

werkzaamheden aan de luchtinlaat moet u in ieder geval vermijden

dat er losse deeltjes in de leiding achterblijven.
	
Vervang

het luchtfilter zoals voorgeschreven door de fabrikant, en

reinig het luchtfilterhuis en ook het vuldruksysteem door middel van
uitzuiging.
Vermijd om uitsluitend korte afstanden te rijden.

Afb. 3
Inslagsporen van vreemde deeltjes in het
aanzuigkanaal van het compressorhuis

Overtoerentallen

Schade door te hoge
uitlaatgastemperaturen
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Afb. 4
Slechts één vaan van het compressorwiel
beschadigd

6 Schade door te hoge
uitlaatgastemperaturen
ontworpen. Als dit temperatuurbereik overschreden wordt, kan de turbolader al na luttele seconden defect raken.

Voorwoord

Iedere turbolader is specifiek voor een bepaald temperatuurbereik

Gevolgen
In het huis van de turbolader ontstaan scheuren (Afb. 1).

	Olieleidingen

kunnen vercooksen: als de toevoerleiding vercookst, krijgt

de turbolader onvoldoende olie toegevoerd. Als de afvoerleiding vercookst, kan de olie niet meer wegstromen, en wordt er uit de turbolader

Afb. 1
Scheur in het turbinehuis

olie naar buiten geperst (zie ook hoofdstuk 4 “Olielekkage uit de turbolader”, p. 10).
Oorzaken


Door tuning werd het temperatuurniveau gewijzigd.



In de motor zijn er verbrandingsstoringen opgetreden.



De motor werd heet stilgelegd.

Onvoldoende smering



de turbolader uitsluitend in het daartoe voorziene voertuig.

	Monteer

en gebruik de turbolader enkel in de oorspronkelijke toestand

(bij levering). Technische ingrepen/veranderingen zijn ontoelaatbaar.
	Na

Vuile olie

Oplossing/preventie
	Monteer

ritten onder hoge belasting, laat u de motor steeds enige tijd op een
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gematigd toerental afkoelen alvorens u hem stillegt.

7	Overtoerentallen

Voorwoord

De in een turbolader gemonteerde onderdelen zijn ontworpen voor
een specifiek toerentalbereik. Als dit bereik wordt overschreden, kan de
turbolader binnen luttele seconden zwaar beschadigd raken.
Gevolgen
	
Op

de achterzijde van het compressorwiel zijn kleine deuken zichtbaar

Onvoldoende smering

(Afb. 1). Het materiaal (meestal aluminium) is bij een overtoerental door
de hoge centrifugaalkrachten vervormd. Het begint te vloeien en de
buitendiameter wordt groter.
	Als

de toerentallen nog hoger worden, kan het compressorwiel tegen

het huis gaan schuren en/of in stukken breken (Afb. 2).
Oorzaken
	Door

tuning werd het maximaal toegelaten toerental van de turbolader

overschreden.
	
Door

Afb. 1
Deuken op de achterzijde van het compressorwiel

vercooksing blokkeren de VTG-luchtleischoepen in de positie

voor lage toerentallen. Als dan de motortoerentallen worden verhoogd,
draait de turbolader stuk.
Vuile olie



De pneumatische of elektrische regeling is defect of lekt.

Oplossing/preventie
	
Laat

de turbolader steeds in zijn oorspronkelijke toestand (zoal bij

levering).
	Monteer

de turbolader enkel in de daartoe voorziene voertuigen.

ritten onder hoge belasting, laat u de motor steeds enige tijd op een

gematigd toerental afkoelen alvorens u hem stillegt.
	
Gebruik

uitsluitend door de voertuig- of motorfabrikant goedgekeurde

motoroliën.
	
Neem

de door de fabrikant opgegeven onderhoudsintervallen strikt

in acht.

Overtoerentallen

Schade door te hoge
uitlaatgastemperaturen

Schade door
vreemde deeltjes

Olielekkage uit de
turbolader

	Na
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Afb. 2
In stukken gebroken compressorwiel
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