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1	Förord
MAHLE är en av de mest betydande utvecklingspartnerna och tillverkarna
Förord

av motorkomponenter och -system samt filtersystem inom bilindustrin.
Ingenjörerna på MAHLE utvecklar produkter av högsta kvalitet över hela
världen tillsammans med motor- och fordonstillverkarna. Samma höga
kvalitetsriktlinjer tillämpas även för reservdelar för servicemarknaden.
Upprepade kontroller under och efter tillverkningen säkrar den höga kvali-

Smörjningsbrist

tetsnivån på MAHLE-produkterna. Om det någon gång skulle uppstå driftstopp under användningen ligger orsakerna för det mesta inom motorns
funktion.
Turboladdare – aggregatet
Turboladdare används för att öka effekten och för att optimera förbränningen. För en bra och komplett förbränning i motorn krävs ett blandningsförhållande på 1 kg bränsle och ca 15 kg luft. Denna luftmängd
motsvarar ca 11 m³. Vid laddningen höjs insugningsluftens densitet och
Förorenad olja

därmed förstoras luftmängden.
I och med laddningen förbättras fyllnadsgraden och därmed förbränningsmotorns verkningsgrad avsevärt. Dessutom kan vridmomentet
höjas avsevärt och därmed en effektökning uppnås. Den turboladdade
motorn, som har samma effekt som sugmotorn, kan alltså konstrueras
med mindre cylindervolym och därmed lägre vikt (downsizing).

Oljeläckage från
turboladdaren

Turboladdarens viktigaste komponent är den roterande enheten som
består av turbinhjulet med axel och kompressorhjul. Turbinhjulet sitter på
avgassidan. Det sitter fast i axeln, t.ex. med friktionssvetsningsmetoden
eller lasersvetsning. Kompressorhjulet är monterat på andra ändan av
rotoraxeln, för det mesta med förskruvning.
Avgasströmmen från motorn leds genom turbinen. På så sätt försätts
turbinhjulet i en snabb vridrörelse som driver på kompressorhjulet.
Skador orsakade av
främmande föremål

Turbinvarvtalet beror på utformning och avgasmängd. I mindre turboladdare uppnår den roterande enheten upp till 300 000 varv/min. För att inte
förstöra turboladdaren och motorn begränsas det maximala laddtrycket
för det mesta med en laddtrycksreglering.
BYTE AV TURBOLADDARE – VIKTIGT
Konstruktivt och funktionellt konstrueras en turboladdare för att hålla

Övervarvtal

Skador p.g.a. för höga
avgastemperaturer

motorns livstid ut. Men i praktiken utsätts högkapacitets komponenterna
i turbosystemet för diverse riskfaktorer som kan leda till att de går sönder
i förtid.
En förutsättning för en lyckad reparation är analys och avhjälpning av
felorsaken. Om detta inte sker finns det risk för att den nya turboladdaren
går sönder igen efter en kort tid.
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I denna broschyr sammanställs typiska skadebilder och deras möjliga
orsaker belyses. Denna information kompletteras med tips om hur man
Förord

förebygger sådana skador.
Vi vill underlätta sökningen efter möjliga skadeorsaker för verkstaden och
mekanikern och bidra till en fackmannamässig reparation som i sin tur är
förutsättningen för en lång och tillförlitlig funktion på våra produkter och
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Övervarvtal

Skador p.g.a. för höga
avgastemperaturer

Skador orsakade av
främmande föremål

Oljeläckage från
turboladdaren

Förorenad olja

Smörjningsbrist

därmed för hela motorn.

2 Smörjningsbrist
Smörjningsbrist hör till de vanligaste felorsakerna för en turboladdare.
Förord

Om turboladdaren inte förses med tillräckligt mycket olja kommer den
att gå sönder inom en mycket snar framtid. Det beror på de mycket höga
varvtalen i turboladdaren.
Konsekvenser
 K
ompressor- och turbinhjulet kan slå emot turbinhuset vid lagerskada

Smörjningsbrist

(fig. 1). Detta känns igen på stötmärkena på huset (fig. 2).
	Om

turboladdarens laddtryck är för lågt uppvisar motorn för låg effekt:

Den roterande delen uppnår inte längre det maximala varvtalet och kan
därför inte längre bygga upp fullständigt laddtryck. Orsaken till detta är
den blandfriktion som orsakas av smörjningsbristen.
	
Svart

rök kommer ut ur avgassystemet. Detta händer om motorn inte

förses med tillräckligt mycket luft och därmed en för fet bränsle-luft-

Fig. 1
Kompressorhjul som skrapat emot huset

blandning.
	
Axeltappen

uppvisar en tydlig missfärgning (fig. 3). Denna uppstår

Förorenad olja

genom friktion och de höga temperaturer som uppstår mellan axel och
lager. Orsaken är otillräcklig smörjning. Om temperaturen överskrider
ett visst värde leder det till att lagermaterialet fastnar på axeln (fig. 4)
eller till att hela lagerbussningen fastnar på axeln.
	En

bruten axeltapp (fig. 5) är konsekvensen av långvarig drift av turbo-

laddaren med oljebrist. Då kan axeln gå av.
	
Om

bussningar som är monterade i lagerhuset fastnar på axeln kan

bussningarna i lagerhuset slitas (fig. 6).
Oljeläckage från
turboladdaren

	
Axeln

kan plötsligt blockeras i lagerhuset p.g.a. blandfriktionen. Om

en sådan plötslig blockering sker av den roterande enheten kan kompressorhjulets låsmutter lossna.
	
P.g.a.

att den roterande enheten slår mot huset kan den uppvisa en

Fig. 2
Stötmärken i kompressorhuset

kraftig obalans. Det kan få till följd att radiallagret går sönder (fig. 7).
	Till

följd av felaktig olja eller varm avstängning av motorn kan lagerhuset



Radiallagren har skurit.



Axiallagret uppvisar skärmärken eller sotavlagringar.

	
Slitna

lager kan orsaka för kraftig obalans i axeln vilket även kan

skada lagerhuset.

Fig. 3
Missfärgning på axeltappen

Skador p.g.a. för höga
avgastemperaturer

Skador orsakade av
främmande föremål

slaggas igen.

Övervarvtal

Fig. 4
Lagermaterial fastnat på axeln
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Orsaker
i motorn är genomgående för låg. Därigenom får inte bara

motorn utan även turboladdaren en otillräcklig oljesmörjning och oljekylning.
	Den

Förord

	
Oljenivån

olja som används är inte tillräckligt temperaturbeständig. Därigenom

bildas sot i för stor omfattning. Detta kan leda till problem: Turboladdarens oljetilloppsledning och oljehålen i turboladdarens lagerhus kan
motorn stängs av varm kan oljetilloppshålen slagga igen. Turbolad-

daren kan då inte längre förses med tillräckligt mycket olja.
	Om

en kall motor körs till höga varvtal direkt efter starten finns det risk

för att oljeförsörjningen i turboladdaren ännu inte är tillräcklig och att
Fig. 5
Brusten axeltapp

oljefilmen i turboladdaren därigenom slits bort.
	
Om

Smörjningsbrist

slagga igen.
	Om

det finns främmande föremål i oljekretsloppet, t.ex. smuts eller tät-

ningsrester kan turboladdarens oljetilloppsledning och/eller turboladdarens lagerhus täppas igen.
oljans viskositet är för hög fördröjs oljetransporten till lagerställena.

Då försörjs inte turboladdaren med olja i tid. Vid för låg viskositet är
oljans bärförmåga för låg, vilket kan leda till blandfriktion.
	Om

motorn drivs med biodiesel eller vegetabilisk olja finns det risk för

att motoroljan förtjockas. Därigenom ökar oljans viskositet och den

Förorenad olja

	Om

kan inte längre transporteras genom de tunna oljeborrhålen i turboladdaren.
	
Diametern

på lagerhusets tilloppshål kan vara reducerade antingen

Avhjälpa/undvika


Motorn måste varm- och kallköras.



Motorn måste försörjas med tillräckligt mycket olja.

	Endast

motoroljor som godkänts av fordons- eller motortillverkaren får

Oljeläckage från
turboladdaren

genom en felaktig flänstätning eller genom flytande tätningsmedel.

användas.
Man bör undvika att endast köra korta sträckor.

	Underhållsintervallerna

Fig. 6
Sliten lagerbussning

	Endast

ska alltid följas enligt tillverkarens anvisningar.

kvalitativt högvärdiga oljefilter som är avsedda för det aktu-

ella fordonet får monteras.
	Passande
	Om

monteringssats för turboladdaren ska alltid användas.

motorn drivs med biodiesel eller vegetabilisk olja ska servicein-

Skador p.g.a. för höga
avgastemperaturer

tervallerna minst halveras.

Skador orsakade av
främmande föremål



© MAHLE | 7

Övervarvtal

Fig. 7
Trasigt radiallager

3	Förorenad olja
Smuts, sot, bränsle, vatten, förbränningsrester eller avnött metall kan
Förord

förorena oljan. P.g.a. turboladdarens extremt höga varvtal kan även
mycket små partiklar i oljan orsaka allvarliga skador på turboladdaren.
Konsekvenser
	
Mycket

små främmande föremål i oljan orsakar skåror i lagerbuss-

ningarna (fig. 1). Kolvringarna i turboladdaren kan utsättas för kraftigt

Smörjningsbrist

slitage, eftersom slitna kolvringar inte längre ger tillräcklig tätning för
turboladdaren, kommer det in olja i turbinsidan. Detta känns igen på en
ökad oljeförbrukning.
	
Den

roterande enhetens lagerspel förstoras p.g.a. de utslitna lager-

bussningarna. Detta leder till oregelbundna svängningar och till att
turbin- eller kompressorhjulet slår mot huset (fig. 2). Därefter kan axeln
gå av.
	Lageransatsen,


I axiallagret kan skåror eller skärmärken konstateras.

	
P.g.a.

Förorenad olja

d.v.s. axiallagrets mellanläggsbricka, uppvisar skåror.

Fig. 1
Skåror i radiallagret

en blockerad oljereturledning kan oljan i turboladdaren inte

längre rinna ut och trycks istället ut mot kompressor- och turbinsidan.
På turbinsidan kan sedan oljan brännas fast på axeln och förkoksas
(fig. 3). Sotskiktet kan sedan orsaka kraftig nedslitning av lagerhuset
och kolvringarna.
	Turboladdarens

axel uppvisar tydliga slitspår på lagerställena (fig. 4).

Orsaker
Oljeläckage från
turboladdaren

	Om

underhållsintervallen överskrids kan oljefiltret inte längre filtrera bort

tillräckligt mycket smuts ur oljan. Då läcker smutspartiklarna ut i oljekanalerna genom oljefiltrets öppna bypassventil.
	
Om

motorn drivs med ett tilltäppt oljefilter kan inte de små partiklarna

filteras ut ur oljan.
	
Om

cylinderhuvudpackningen eller kylaren är otät läcker vatten

in i oljesystemet och förtunnar oljan. Därigenom reduceras dess
smörjförmåga.
Skador orsakade av
främmande föremål

	Om

Fig. 2
Turbinhjul som slagit emot huset

motorn har reparerats men inte rengjorts korrekt innan hopmonte-

ringen, finns det smuts i motorn redan före den första starten.
	Laddluftkylaren

har inte bytts ut. Motorolja, spån eller brottstycken som

uppkommit vid en tidigare skada läcker för det mesta ut i motorn efter
hand.
	Om

motorn utsätts för kraftigt slitage kommer det ofta metalliska slita-

gepartiklarna även in i turboladdaren via oljekanalerna.

Övervarvtal

Skador p.g.a. för höga
avgastemperaturer

	Om

det uppstår förbränningsstörningar i motorn kan oförbränt bränsle

läcka ut i oljan. Genom denna förtunning reduceras smörjförmågan.

Fig. 3
Koksad olja på turbinsidan
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Avhjälpa/undvika
	
Endast

ska alltid följas enligt tillverkarens anvisningar.

kvalitativt högvärdiga oljefilter som är avsedda för det aktuella

fordonet får monteras.
	Endast

motoroljor som godkänts av fordons- eller motortillverkaren får

användas.
	
När

turboladdaren byts ut ska alltid en ny laddluftkylare och ett nytt

genomföras.

Skador orsakade av
främmande föremål

Oljeläckage från
turboladdaren

Förorenad olja

samt laddluftstycket ska rengöras med en dammsugare.

Skador p.g.a. för höga
avgastemperaturer

	Luftfilterhuset

Smörjningsbrist

luftfilter monteras. Dessutom ska ett oljebyte inklusive oljefilterbyte

© MAHLE | 9

Övervarvtal

Fig. 4
Tydliga slitspår på axeln på lagerstället

Förord

	Underhållsintervallerna

4	Oljeläckage från turboladdaren
Om motorn uppvisar en ökad oljeförbrukning och ryker blått ska turboladFörord

daren absolut tas med i orsaksanalysen. Viktigt: Olja trycks endast ut ur
turboladdarens hus om det råder avvikande driftsvillkor i dess omgivning.
Konsekvenser

Smörjningsbrist

	Ur

turboladdarens turbin- resp. kompressorsida trycks olja ut.



Det kommer blå rök ur avgassystemet.



Det har samlats motorolja i insugningsområdet och i laddluftkylaren.



Motorn uppvisar effektförlust.

	I

motorn uppstår okontrollerade övervarvtal (så kallad ”rusning”) p.g.a.

den motorolja som samlats i laddluftkylaren och som blåses in och
förbränns i motorns insugning.


På en VTG-turboladdare kan styrskenorna vara igenslaggade.

Orsaker
	
Om

turboladdarens oljereturledning är tilltäppt (fig. 1) eller redu-

Förorenad olja

cerad p.g.a. skada kan oljan inte längre rinna ut ur turboladdaren
(fig. 2, skiss B). Möjlig orsak till en tilltäppt oljereturledning är igenslaggning av returledningen, vilket kan orsakas av avsaknad av värmeskydd,
en dåligt dragen returledning, varm avstängning av motorn, en bristfällig oljekvalitet eller användning av flytande tätningsmedel. Eftersom
turboladdaren fortfarande förses med olja från oljesystemet trycks då
oljan ut mot turbin- resp. kompressorsidan.
	Om

motorn är fylld med för mycket olja kan oljan från turboladdarens

Oljeläckage från
turboladdaren

oljereturledning inte längre rinna tillbaka till oljetråget (fig. 2, skiss C).
Dessutom vispar vevaxeln upp oljan. På så sätt bildas oljeskum som
bildar ytterligare en barriär för den återflödande oljan från turboladdaren (fig. 2, skiss D).
	
Om

trycket är för högt i vevhuset – antingen p.g.a. för hög blow-by

(fig. 2, skiss E) eller p.g.a. en tilltäppt vevhusventilation (fig. 2, skiss F) –
överförs detta tryck också till turboladdarens oljereturledning. Därigenom
är oljeutflödet ur turboladdaren förhindrat och oljan trycks ut ur turbin-

Övervarvtal

Skador p.g.a. för höga
avgastemperaturer

Skador orsakade av
främmande föremål

resp. kompressorsidan.
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Fig. 1
Igenslaggad oljereturledning

	Motorn

får endast fyllas med maximalt föreskriven oljemängd.

	Endast

motoroljor som godkänts av fordons- eller motortillverkaren får

användas.
	
Oljereturledningen

Förord

Avhjälpa/undvika

måste dras exakt som originalutförande. Dessutom

ska man se till att alla värmeskydd monteras.
	Oljereturledningen och anslutningarna till vevhuset ska kontrolleras med

och anslutningsdelen alltid byts ut.
	Vevhusventilationen
	
Kolvarna

måste kontrolleras och vid behov bytas ut.

och kolvringarna ska kontrolleras med avseende på slitage

och bytas ut vid behov.
	
När

turboladdaren byts ut ska alltid en ny laddluftkylare och ett nytt

Smörjningsbrist

avseende på genomströmning. Det rekommenderas att reurledningen

luftfilter monteras. Dessutom ska ett oljebyte inklusive oljefilterbyte

Oljeläckage från
turboladdaren

Förorenad olja

genomföras.
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Övervarvtal

Skador p.g.a. för höga
avgastemperaturer

Skador orsakade av
främmande föremål

Fig. 2
Oljeläckage från turboladdaren. Skiss A visar det optimala tillståndet.

5 Skador orsakade av främmande föremål
Om främmande föremål, som t.ex. damm, sand, skruvar, delar från
Förord

kolvringar eller ventiler och avlagringar, kommer in på insugnings- eller
avgassidan leder detta, p.g.a. de mycket höga varvtalen, för det mesta
till att turboladdaren slutar fungera helt. Det kan även leda till skador på
laddluftkylaren.
Konsekvenser

Smörjningsbrist

	Till

följd av en tidigare skada kan främmande föremål från motorn eller

avgasgrenröret skada turbinhjulets gasinloppskanter.
	V TG-enhetens

luftledningsplåtar skadas och böjs (fig. 1). Detta har en

tydlig effektförlust till följd.
	
P.g.a.

främmande föremål i insugningsluften uppkommer skador på

kompressorhjulet (fig. 2). Då kan vingarna nötas ut helt. Dessutom kan
kompressorhusets insugningskanal skadas (fig. 3).
	
P.g.a.

Fig. 1
Skadade luftledningsplåtar på VTG-enheten

av kondens som fryst i insugningsområdet kan kompressorhju-

let skadas. Kännetecknande för denna orsak är att endast en vinge
Förorenad olja

skadas: P.g.a. de höga varvtalen slås ispartiklarna sönder när de träffar
den första vingen. Inga fler vingar kan då skadas (fig. 4).
Orsaker
	Om

en ventil slits loss eller kolvringar bryts av träffar dessa delar VTG-

enhetens styrskenor och turbinhjulet via avgasgrenröret.
	Både

en läcka i insugningsområdet och ett nedsmutsat eller defekt luft-

filter kan orsaka att främmande föremål tränger in i insugningsområdet.
Oljeläckage från
turboladdaren

	På

vintern kan kondens frysa till is i insugningsområdet.

Fig. 2
Kompressorhjul som skadats av främmande föremål

Avhjälpa/undvika


Kontrollera att insugningsområdet är tätt.

	
Efter

arbeten i insugningsområdet måste man alltid säkerställa att det

inte ligger kvar några lösa delar där.
	Luftfiltret

måste bytas ut enligt tillverkarens föreskrifter och luftfilterhu-

set samt laddluftstycket ska rengöras med en dammsugare.
Man bör undvika att köra korta sträckor.

Skador orsakade av
främmande föremål



Skador p.g.a. för höga
avgastemperaturer

Fig. 3
Märken av främmande föremål i insugningskanalen
till kompressorhuset

Övervarvtal

Fig. 4
Endast en av kompressorhusets vingar skadad
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6 Skador p.g.a. för höga
avgastemperaturer
Alla turboladdare är endast konstruerade för ett definierat temperaturområde. Om detta överskrids kan turboladdaren sluta att fungera redan
Förord

inom några sekunder.
Konsekvenser


I turboladdarens hus uppstår sprickor (fig. 1).

	Oljeledningar

kan slagga igen: Om tilloppsledningen slaggar igen förses

gar igen kan oljan inte längre rinna bort och olja trycks ut ur turbolad-

Fig. 1
Spricka i turbinhuset

daren (se även kapitel "4 Oljeläckage från turboladdaren", sidan 10).
Orsaker


Temperaturnivån har förändrats genom tuning.



Det har uppstått förbränningsstörningar i motorn.



Motorn har stängts av varm.

Smörjningsbrist

inte turboladdaren med tillräckligt mycket olja. Om returledningen slag-

	Turboladdaren
	
Turboladdaren

får endast monteras i för ändamålet avsett fordon.
får endast monteras enligt tillverkarens specifikation.

Det är inte tillåtet att göra tekniska förändringar.
	Motorn måste efter hög belastning, såsom körning vid fullast, alltid kallkö-

Förorenad olja

Avhjälpa/undvika
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Övervarvtal

Skador p.g.a. för höga
avgastemperaturer

Skador orsakade av
främmande föremål

Oljeläckage från
turboladdaren

ras med tomgångsvarvtal.

7	Övervarvtal
De delar som finns monterade i en turboladdare är konstruerade för
Förord

ett definierat varvtalspektrum. Om detta överskrids kan mycket allvarliga
skador uppstå på turboladdaren inom några sekunder.
Konsekvenser
	På kompressorhusets baksida kan små bulor konstateras (fig. 1). Materialet

(för det mesta aluminium) har deformerats av de höga centrifugalkrafterna

Smörjningsbrist

och värmen vid övervarvtal. Det sväller och ytterdiametern ökar.
	
Om

varvtalen ökar ytterligare kan kompressorhjulet slå emot huset

och/eller brytas isär (fig. 2).
Orsaker
	
Genom

tuning har det maximalt tillåtna varvtalet för turboladdaren

överskridits.
	
Genom

igenslaggning blockeras VTG-luftledningsplåtarna i läget för

Fig. 1
Bulor på kompressorhusets baksida

låga varvtal. Om motorvarvtalen då höjs, rusar turboladdaren.
Förorenad olja



Den pneumatiska eller elektriska regleringen är defekt eller otät.

Avhjälpa/undvika
	
Turboladdaren

måste alltid vara monterad enligt tillverkarens

specifikationer.
	Turboladdaren
	Motorn

får endast monteras i för ändamålet avsedda fordon.

måste efter hög belastning, såsom körning vid fullast, alltid kall-

köras med tomgångsvarvtal.
motoroljor som godkänts av fordons- eller motortillverkaren får

användas.
	Underhållsintervallerna

Övervarvtal

Skador p.g.a. för höga
avgastemperaturer

Skador orsakade av
främmande föremål

Oljeläckage från
turboladdaren

	
Endast
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ska alltid följas enligt tillverkarens anvisningar.

Fig. 2
Kompressorhjul som har brutits isär
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