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Turbo’s: niet de oorzaak, 
wel het slachtoffer

Een turbostoring kan verschillende oorzaken 
hebben. Voordat je een turbo vervangt moet 
je daarom honderd procent zeker zijn van je 
 diagnose. Je kunt hulp krijgen, gelukkig maar, 
want de turbomarkt is groeiende en heel 
interessant voor universele autobedrijven. 
Waarom moet je turbo’s in het vervolg altijd 
zelf vervangen?
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Waarom je turbo’s zelf moet vervangen

EEN TURBOCOMPRESSOR IS VERBONDEN MET EEN AANTAL COMPLEXE SYSTEMEN, ZOALS 
HET  INLAATSYSTEEM, HET UITLAATSYSTEEM, HET KOELSYSTEEM, HET SMEERSYSTEEM EN HET 
 MOTORMANAGEMENTSYSTEEM. GEEN WONDER DAT DE TURBO ZELF ZELDEN DE OORZAAK 
VAN DE PECH IS, MAAR WEL HET SLACHTOFFER. WAT GAAT ER MIS, WELKE OPLOSSINGEN ZIJN 
ER EN WAAROM ZOU JE TURBO’S IN HET VERVOLG ZELF MOETEN VERVANGEN?

Lees in deze whitepaper:
1.0 Wat gaat er mis en waarom?  3

2.0 Hoe monteer je een nieuwe turbo? 6

3.0 Laat deze groeimarkt niet lopen 7

4.0 Conclusie    8

Plus veel tips om herhalingsschade te voorkomen
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Turbo’s zijn kwetsbaar en toch 
ontzettend sterk. Als turbo’s 
kapotgaan ligt dat meestal 
niet aan de turbo zelf, maar 
is dat door een oorzaak van 
buiten, zoals:

1.1  Schade door vreemde 
 voorwerpen

1.2  Geen, te weinig of  vervuilde 
olie

1.3 Luchtlekken
1.4  Carterventilatie
1.5  Andere oorzaken

1.1  Schade door vreemde 
 voorwerpen

Veel problemen worden 

 veroorzaakt doordat vreem-

de voor werpen de turbo 

 beschadigen. Er kunnen spleten 

of openingen in de leidingen 

zitten: van de luchtfilterbox tot 

de turbo, inclusief de EGR, het 

spruitstuk en het motorontluch-

tingssysteem. Er kunnen daardoor 

voorwerpen naar binnen worden 

gezogen, zoals stukjes  versleten 

pakking en delen die bij een 

eerdere turboreparatie achter zijn 

gebleven. Vaak gaat het om een 

spoor van microvervuiling (zoals 

metaaldeeltjes). Het kan ook zijn 

dat een oud luchtfilter zand en 

vervuiling doorlaat (een zandkor-

rel in de aanzuiglucht kan veel 

 schade veroorzaken). Inspecteer 

de  verbrandingskamers met een 

 endoscoop op achtergebleven 

 losse deeltjes, reinig met een stof-

zuiger grondig het luchtfilterhuis, 

het uitlaatspruitstuk en vervang 

altijd de lucht-, brandstof- en olie-

filters. Let goed op afschilfering 

van compressor of turbinebladen 

en putjes/beschadiging rondom 

de compressorinlaat en op de 

compressorbladen. Denk niet dat 

het altijd te laat is: luister nauw-

keurig naar de geluiden uit de 

turbo en let op de prestaties.

TIP: Als een turbo-as vast-

loopt kan de spoed soms de 

 plotselinge stilstand niet aan, 

waardoor het moertje losraakt 

en in het luchtkanaal schiet. 

Zit het moertje nog op het 

compressorwiel van de defecte 

turbo?

TIP: Vervang bij schade aan de 

compressor ook de intercooler 

en controleer of het carter-

ventilatiesysteem goed werkt. 

1.0 Wat gaat er mis en waarom?
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1.2 Olie
- Geen of te weinig olie

Veel turboproblemen zijn olie-

gerelateerd en dat is geen 

 wonder, want een turbo-as draait 

met maar liefst tweehonderdvijf-

tigduizend toeren per minuut (het 

compressorwiel zit op dezelfde as) 

en de temperatuur kan oplopen 

tot duizend graden Celsius. Olie 

is dus hard nodig voor smering 

en koeling. Geen of te weinig 

olie kan snel fataal zijn en is vaak 

het gevolg van een verstopte, 

geknikte of lekkende olieleiding. 

De as kan vastlopen in de lagers 

en het  turbinewiel kan afbreken. 

Een paar seconden zonder goede 

smering kan al funest zijn.

TIP: Controleer en reinig altijd 

de olietoevoer- en olieafvoer-

leidingen en de oliezeefjes.

- Vervuilde olie

Ook olievervuiling is een groot 

probleem, omdat het de olie-

pomp en de leidingen kan 

 verstoppen. Meestal is de oor-

zaak van  vervuiling achterstallig 

onderhoud, maar het kan ook 

een  combinatie van korte (stads)

ritten, lage olietemperaturen en 

lange onderhoudsintervallen zijn. 

Daardoor kan vervuiling, oliedrab, 

roet- en koolafzettingen ontstaan 

en dan is de volgende stap ook 

voorspelbaar: verstopte EGR- 

systemen, vervuilde of verstopte 

roetfiltersystemen, verstopte 

carter ventilatie en versleten of 

vastzittende  zuigerveren. Verdun-

ning van de olie door brandstof, 

water of condens is ook foute 

boel, want daardoor verliest de 

olie zijn smerende werking.

TIP: Gebruik altijd de juiste olie 

en ververs olie en filter op tijd.

1.3 Luchtlekken
Het doel van een turbo is om ex-

tra lucht in de verbrandingskamer 

te brengen, maar als de luchtkana-

len in het turbocircuit niet lucht-

dicht zijn, dan loopt het motor-

vermogen terug en vertraagt de 

turboreactie. Luchtlekken kunnen 

het gevolg zijn van scheurtjes 

in de slangen, losse klemmen 

of  ondichte verbin dingen. Door 

lucht tekort (onderdruk) in het 

compressorsysteem worden 

de benodigde laaddrukken niet 

 gehaald. Bovendien verstoort dit 

de luchtbrandstofverhouding, 

waardoor het brandstofverbruik 

stijgt, de MAF/MAP/tegendruk-

sensoren onjuiste waarden geven 

en noodloop een gevolg kan zijn. 

Andere kenmerken van onderdruk 

door lekkage zijn zwarte uitlaat-

rook en abnormale geluiden.

Luchtlekkage kan zich zowel 

 voordoen aan de vacuümzijde van 

het systeem (dus van de lucht-

inlaat tot de turboinlaat) als aan 

de drukzijde (van de turbo-uitlaat 

tot het inlaatspruitstuk). Aan de 

vacuümzijde van het systeem 

kun je lekkage opsporen met een 

druktest door aan één kant het 

circuit af te sluiten met een dop 

en het inlaatsysteem te vullen met 

lucht. Aan de andere kant gebruik 

je een dop met een luchtventiel. 

Aan de drukzijde meet je het 

drukniveau met een manome-

ter bij volle motorbelasting en je 

vergelijkt de resultaten met de 

fabrieksdocumentatie.

TIP: Zorg dat het hele luchtsys-

teem schoon is. Met nieuwe 

pakkingen ben je zeker van 

goede afdichting.
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1.4 Carterventilatie
Carterventilatie heeft grote invloed 

op de conditie van de turbo. Een 

te hoge druk in het carter belem-

mert de olieretour vanuit de turbo 

naar het carter. Als er daardoor 

te veel olie in de turbo zit, kan 

dat langs de as van de turbo 

lekken en in de compressor en 

de uitlaatzijde terecht komen. Het 

tweede probleem is een slechte 

olie afscheiding van de blow-

by-gassen, waardoor olie in het 

inlaatcircuit komt en de verbran-

ding minder schoon verloopt. Wil 

je het zeker weten? Voer dan een 

drukmeting van de carterventila-

tie uit. Ook een compressietest 

kan veel informatie opleveren. En 

vergeet niet de leidingen van de 

carter ventilatie te reinigen.

TIP: Wanneer denk je bij 

 turboproblemen aan carter-

ventilatie? Bij blauwe rook, 

hoog olieverbruik en oliever-

lies van compressor of turbine.

1.5 Andere oorzaken
Een van de vele wetten van 

 Murphy zegt: als je vier factoren 

hebt geïdentificeerd waarop iets 

mis kan gaan en je weet ze alle 

vier te omzeilen, duikt er on-

middellijk een vijfde factor op. Zo 

is het ook met turbo’s. Behalve 

bovenstaande oorzaken (vreemde 

voorwerpen, olie, luchtlekken en 

carterventilatie) kunnen er ook 

andere oorzaken zijn:

• problemen door chiptuning;

•  vastzittende schoepen en  andere 

defecte turbo-onderdelen;

• vernauwingen in het luchtkanaal;

•  kapotte turbocompressor 

 (wastegateklep of schoepen/

vanen van de VNT);

•  sensoren, laaddrukregelaars, 

een storing in het EGRsysteem 

 (defecte EGR-klep) en een 

 defecte intercooler;

•  een storing in de ECU, in de 

injectie of in de elektronica, want 

turbo’s worden aangestuurd en 

werken samen met het motor-

management.

TIP: Turbo’s kunnen een 

noodloop veroorzaken bij een 

versleten of geblokkeerde 

variabele nozzlering en een 

defecte actuator. Vervang 

dan de turbo (of actuator).
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Spoor altijd de oorzaak van 
de schade op voordat je een 
nieuwe turbo monteert. 
Wees zeker van je diagnose; 
dat voorkomt de kans op 
 herhalingsschade. Turbo’s 
lijken gecompliceerd, maar ze 
zijn eigenlijk vrij eenvoudig en 
gaan zelden uit zichzelf kapot. 
Als het tijd is voor een nieuwe 
turbo, monteer die dan als 
volgt:

2.1 Het vervangen van een 

turbo vereist precisie en aan-

dacht.  Sleutel voorzichtig. Pak 

de turbo niet bij de actuator, 

het  actuatorasje of het vacuüm-

slangetje beet. Werk schoon. Zijn 

de flenzen waarop je de turbo 

monteert vlak en schoon? Zijn de 

draden, slangetjes en stekkers 

voor de bediening van de VNT of 

wastegate schoon en schadevrij?;

2.2 Monteer de turbo volgens de 

montagevoorschriften, dus eerst 

op het uitlaatspruitstuk, dan aan 

de uitlaat en monteer pas daarna 

alle overige verbindingen. Gebruik 

alleen originele onderdelen uit de 

doos en gebruik nooit vloeibaar 

pakkingsmateriaal;

2.3 Werk systematisch, reinig 

gedemonteerde componenten, 

spoel de olietoevoer en retour-

leidingen en vul het systeem met 

nieuwe motorolie;

2.4 Controleer na montage nog-

maals de olie en start de motor 

om oliedruk op te bouwen. Is alles 

lekvrij?;

2.5 Controleer of het asje van de 

vaan of wastegatebediening direct 

na het starten beweegt, maar blijf 

ervan af. Beweegt het niet dan 

is er iets mis met de aansturing 

vanuit de auto;

2.6 Laat de motor eventjes 

 stationair draaien en controleer 

alle (slang)verbindingen rond de 

turbo op lekkage.

2.0 Hoe monteer je een nieuwe turbo?
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De turbomarkt is groeiende en 

voor universele bedrijven heel 

interessant. Een gemiddelde auto-

technicus vervangt echter slechts 

een paar turbo’s per jaar en raakt 

er daardoor niet echt bedreven in. 

Bovendien komen bij universele 

autobedrijven allerlei verschillende 

merken auto’s en turbo’s langs, die 

allemaal hun eigen specifieke aan-

pak vergen. Je kunt dus niet ver-

trouwen op de ervaringen van de 

vorige keren. Dat is ook de  reden 

waarom sommige technici opzien 

tegen het vervangen van een 

turbo. Ze vinden turbo reparaties 

arbeidsintensief en  risicovol. Dat 

laatste hoeft echter niet het geval 

te zijn, als je maar zeker weet 

dat je de oorzaak van het defect 

wegneemt voordat je een nieuwe 

turbo monteert. Wel waar is dat 

turboreparaties arbeids intensief 

zijn, maar daarom is het ook 

een interessante klus. Laat de 

turbomarkt niet lopen. Kies een 

leverancier uit die een breed scala 

automodellen afdekt en duidelijke 

instructies, technische bulletins, 

filmpjes, online trainingen en een 

helpdesk beschikbaar stelt. Dan 

sta je er nooit alleen voor.

3.0 Laat deze groeimarkt niet lopen
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proper legibility. 

 
by the box based on the letter “n” in the Nissens logo.

Brand sign - typography
The main font in the brand’s communication is Open Sans  
in the Light and Bold versions. 
The complementary font is MaxLF in Bold and Light versions.

Brand Colors

The color palette of the Nissens brand is based on two main colors:
NISSENS BLUE
NISSENS RED

 
 

 

 

Een turbo van de Deense 

 fabrikant Nissens is een  veilige 

keuze. Deze turbo’s zijn van 

OE-kwaliteit en worden  geleverd 

met  pakkingen, rekbouten 

 (indien nodig), smeerolie en een 

 installatiegids. Het bedrijf noemt 

dat ‘First Fit’: alles wat belangrijk 

is zit in de verpakking. Het assor-

timent van Nissens bestaat uit 

meer dan tweehonderdtwintig 

turbo modellen, goed voor een 

afdekking van zeventienhonderd 

OE-nummers. Het  assortiment 

wastegate- en  variabele turbo’s 

met pneumatische actuator 

wordt momenteel uitgebreid met 

 elektrisch aangestuurde VNT- 

turbo’s voor  populaire auto’s.

Waarom zou je turbo’s in het 
vervolg altijd zelf moeten 
 vervangen? Omdat je het kunt!
Het doel van Nissens is om 

 universele bedrijven te onder-

steunen en daarom neemt 

 Nissens de kennisoverdracht 

naar de technici in auto bedrijven 

serieus. Het Nissens Expert 

 programma is een  onderdeel 

van het Nissens  Training  Concept 

(NTC). Dit is een  compleet 

 opleidingsprogramma dat 

helpt met online trainingen, 

 uitgebreide montagehand-

leidingen,  technische bulletins, 

technische affiches, duidelijke 

multimedia  foto’s en filmpjes en 

een  technische (turbo) Product 

Hotline:  06 - 83282657. Al deze 

informatie is terug te vinden 

op www.nissens.com/support. 

 Voordat je een turbo vervangt 

moet je honderd procent zeker 

zijn van je diagnose. Veel fouten 

worden gemaakt bij de montage 

van een nieuwe turbo, waardoor 

veel turbo’s  opnieuw vervangen 

moeten worden. Zonde. Als je 

als garagehouder ondersteuning 

krijgt bij de  montage, dan weet je 

zeker dat je er niet bij inschiet.

 4.0 Conclusie

Deze whitepaper werd u aangeboden door:

www.nissens.com/support

https://support.nissens.com/en/experts
https://support.nissens.com/en/experts

