
      

 

Reparatie drukvulgroepen door C&E Turbochargers. 

Motor Check Up (inspectie van motorconditie via de staat van de smeerolie) 
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Vanavond is de firma C&E turbochargers bij ons op bezoek in de persoon van 

Casper Hartogveld, samen met Marc Nederveen van Motor Check Up, die via 

een visuele  olieconditietest inzicht verschaft over de staat van een onderzochte 

motor.  

  

Het worden daarmee eigenlijk twee presentaties over verschillende 

onderwerpen. De samenhang is hier echter de olieconditie, die een zeer 

belangrijke factor voor de levensduur van de turbo is. 

Het bedrijf C&E Turbochargers is sinds 1985 gespecialiseerd in de reparatie en 

revisie van  drukvulgroepen, of turbo’s. Zo u wilt, van allerlei soorten en maten 

verbrandingsmotoren en de toepassingen daarvan. Een turbo is eigenlijk een 



combinatie van een centrifugaalcompressor, die wordt aangedreven door een 

gasturbine.  

Deze gasturbine krijgt zijn energie van de uitlaatgassen van de  motor, die onder 

druk en met een hoge temperatuur toestromen.  De motor  wordt  dan onder 

druk door de compressor voorzien van lucht bij de dieselmotor en huidige 

direct ingespoten benzinemotor, of van een brandstofluchtmengsel bij de 

overige benzine- of de gasmotoren. 

Het voordeel van de turbo tegenover de mechanisch aangedreven compressor 

is, dat deze door afvalenergie wordt aangedreven en dus niet door de motor 

zelf. Dat verhoogt het motorrendement natuurlijk aanzienlijk. 

De eerste turbo’s werden in de jaren 30 in grote scheepsdieselmotoren 

toegepast.  Later  kwamen de vrachtwagendieselmotoren in beeld. Allereerst 

door de Zwitserse vrachtautofabrikant Saurer aan het eind van de jaren 30, 

waarna de Europese-  en  de Amerikaanse truckfabrikanten volgden in de jaren 

50.  Saab en General Motors (de Oldsmobile divisie) begonnen met de 

toepassing van de turbo in benzinemotoren.  

In het begin leverde de motor te weinig uitlaatgassen bij lage toerentallen om 

voldoende druk door te compressor op te wekken. Naarmate de kennis over de 

eigenschappen van de turbo toenam, werden de prestaties beter.  Zowel de 

gasturbine als de centrifugaalcompressor zijn op dezelfde as bevestigd.  

Deze as is zowel axiaal  als radiaal gelagerd in het gemeenschappelijke huis. 

Door het zeer hoge toerental wordt aan de lagersmering  veel aandacht 

besteed.  

Bij de gasturbine wordt een soort zuigerveer- afdichting  toegepast om de 

smeerolie binnen te houden. Het zal duidelijk zijn dat bij een turbo de 

smeerolie ook een belangrijke koelfunctie heeft. Dit wordt ook duidelijk door 

de voorschriften die bij het starten van een koude motor en bij het afzetten van 

een thermisch hoog belaste motor in acht moeten worden genomen. 

Veel problemen ontstaan dan ook wanneer te weinig gehandeld wordt naar 

deze voorschriften. Andere problemen kunnen ontstaan bij  langdurig stationair 

draaien, zoals bij taxibedrijven, wanneer de uitlaatdruk lager wordt dan de 

oliedruk. De olie kan dan weglekken en een bron vormen voor een rokende 

motor en voor vervuiling van de motor. Als gevolg van de behoefte aan een 

betere regeling van de turbo  ontstond de wastegate.  



Dit is een regelbare klep die de  gasturbine van de turbolader overbrugt, 

waardoor een deel van de uitlaatgassen om de turbo kan worden geleid.  

Het is het middel om een kleinere turbo te kunnen toepassen, waarmee  met 

minder uitlaatgas en dus bij een lager  motortoerental, een hogere vuldruk en 

daardoor een hoger motorkoppel wordt bereikt.  

Problemen met de te kleine turbo bij hogere motortoerentallen en belasting 

worden dan voorkomen door het op tijd openen van de wastegate, waardoor 

de vuldruk in de hand wordt gehouden.  

Naast de waste gate is er bij de toepassing van turbo’s voor benzinemotoren 

ook een voorziening  tegen pingelen verschenen, de knock sensor.  Deze sensor 

registreert het feit dat de motor pingelt, waarna  de hoeveelheid 

voorontsteking wordt verminderd.  

Bij de dieselmotor met  turbo is de EGR-k[ep  verschenen, waarmee een 

hoeveelheid uitlaatgas al of niet gekoeld naar de inlaat  kan worden gevoerd.   

De vullucht van het inlaatsysteem wordt dan verschraald met uitlaatgas om het 

zuurstofgehalte van de inlaatlucht te verlagen.  

EGR is Exhaust Gas Recirculation of recirculatie van uitlaatgas. De lagere 

verbrandingstemperatuur door de geringere luchtovermaat  tempert dan de  

vorming van stikstofoxiden.  

Een ingrijpende ontwikkeling was in 1989 de komst van de turbo met variabele 

geometrie. Hiermee wordt een betere afstemming van de vuldruk bij 

verschillende toerentallen en belastingen bereikt.  

De verstelbare leidschoepen aan de omtrek van het turbinewiel maken het 

mogelijk om de uitlaatgasstroom meer of minder effectief op de schoepen te 

richten en daarmee het toerental en daarmee samenhangende vuldruk van de 

turbo te beïnvloeden.  

Ook wordt bij sommige motoren het gebruik van twee turbo’s (een grote en 

een kleine) toegepast om de energie-inhoud van de uitlaatgassen nog beter 

onder alle omstandigheden te kunnen benutten.  

 



   

Wat kan er allemaal kapot aan een turbo?   

Onze presentator legt uitgebreid de 

nadruk op het doen van serieus 

onderzoek naar de oorzaak van het 

falen van een turbo. 

 Dat betekent niet alleen het  

constateren van ernstige vervuiling 

van het inwendige van de turbo, 

maar ook het zoeken naar de oorzaak 

van deze vervuiling, die vaak niet 

alleen bij de turbo zelf  gezocht moet 

worden,  maar ook elders in de motor  

kan worden gevonden. 

Als voorbeeld noemt hij een turbo 

die overspeed raakt (geeft 

beschadigde schoepenwielen) door 

een vervuilde EGR -klep. 

De inlaatdruk achter deze verstopping blijft nu achter, waardoor de turbo naar 

meer capaciteit wordt aangestuurd. Uiteraard spreekt het vanzelf, dat de 

primaire aanleiding van de vervuiling eerst moet zijn gevonden en verholpen, 

om daarna de turbo onderhanden te nemen. 

Onze spreker legde ook de nadruk op het goed afstellen van een te monteren 

turbo, d.w.z. het correct afstellen van de turbo voor de specifieke 



motorspecificatie waar deze voor bedoeld is.  Hij beschouwt daarom dit 

afstellen als een apart vak.  

Vervolgens was de volgende spreker aan het woord. 

   

De heer  Marc Nederveen is verantwoordelijk voor de toepassing van o.a. het 

Motor Check Up systeem.  

Met dit systeem wordt een drup warme motorolie vanaf de peilstok op een 

speciaal soort filtreerpapier gedeponeerd.  

 

  

 

Na  enige tijd (enige minuten, maar de tijd is afhankelijk van de mate van 

vervuiling)  zijn de vloeibare delen in het filtreerpapier getrokken en worden 

een aantal concentrische  ringen zichtbaar.  

Afhankelijk van de ervaring van de waarnemer en met behulp van de 

handleiding kunnen dan conclusies worden getrokken over de conditie van de 

motor en daarmee ook over de conditie van de smeerolie.  De binnenste cirkel 

bevat de roetbestanddelen en de eventueel aanwezige metaaldeeltjes. 



Afhankelijk  van de gebruiksduur van de olie stijgt de grootte van het oppervlak  

met afgezet roet.  

De tweede cirkel geeft de mate van vervuiling van de smeerolie aan.  

Bij benzine- of gasmotoren is deze lichter van kleur dan bij een  dieselmotor, 

omdat die meer roetvorming bij de verbranding heeft. Aan de buitenkant van 

deze cirkel ontstaat bij aanwezigheid van water in de smeerolie een 

kartelvormige rand.  

Zit er brandstof in de smeerolie, dan ontstaat de buitenste cirkel.  Ook deze 

wordt breder naarmate de hoeveelheid aanwezige  brandstof  stijgt.  Het zal 

duidelijk zijn, dat de toestand van de smeerolie ook een indicatie  geeft omtrent 

de toestand van de motor. Voor de notulist is het interessant  om te 

constateren dat hij in 1964 tijdens zijn opleiding in de olie-industrie al kennis 

maakte met deze filtratie proef.  

Er werd toen gewoon filtreerpapier gebruikt, terwijl de interpretatie van de 

resultaten nog in de kinderschoenen stond. 

Terugkijkend op deze ATC-avond kan worden geconstateerd dat de  praktische 

ervaring  en theoretische kennis van toen nog steeds basisbagage is om alle 

technische faaloorzaken en problemen te kunnen doorgronden. 

Met deze wetenschap werd deze interessante en leerzame avond afgerond en 

werden beide sprekers met een woord van dank voorzien van een versnapering 

overhandigd door onze Apeldoornse ATC-voorzitter Chris de Vries. 
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