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Důvody selhání turbodmychadel- vnější faktory  

 

Příčinou poškození turbodmychadla často není samotné zařízení, ale vnější faktory. Proto je velmi 

důležité určit pravou příčinu před namontováním nového turbodmychadla. Tím je možné předejít 

opětovným škodám na novém turbodmychadle v důsledku téhož vnějšího faktoru.  

 

 

Znečištění oleje  
 

Vzniká v důsledku používání nekvalitních olejů a filtrů, špatného stavu motoru a také v důsledku 

příliš dlouhých intervalů mezi výměnami oleje v motoru. 

Představuje velké riziko pro pohyblivé díly turbodmychadla, způsobuje otěr povrchu ložisek. Dochází 

k poškození třecích ploch rotačního systému a také ložisek turbodmychadla.  

 

 
Velké mechanické znečištění vede k mechanickému poškození rotačních částí a tím k porušení 

vyvážení ložisek. Může také dojít k poškození hřídele a obalu (pláště) turbodmychadla. 

 

Omezené nebo žádné mazání  
 

Může být důsledkem neprůchodnosti systému, poruchy olejového čerpadla nebo ztráty mazacích 

vlastností oleje v motoru.  

Porucha olejového čerpadla se týká například motorů 1.9dCi 88kW či VW 2.0TDi s odděleným 

náhonem olejového čerpadla. 

 

Důvodem je omezená nebo žádná průchodnost 

potrubí například v důsledku zablokování nebo 

omezení průtoku díky špatně namontovanému 

těsnění či použití silikonu.  
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Také zředění oleje palivem způsobuje 

rychlé opotřebování ložisek a hřídele a 

zvyšuje jejich pracovní teplotu, projevující 

se typicky vybarvením ložiska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce v extrémních podmínkách  

 

Způsobené příliš vysokým tlakem a teplotou.  

 

 

Dochází ke ztrátě mazacích vlastností oleje, který se zapéká na 

hřídeli, a následně k jeho zuhelnatění a nenávratnému poškození 

hřídele.  

 

 

 

 

 

Pokud dojde k překročení meze mechanické odolnosti materiálu, ze 

kterého jsou vyrobeny lopatky rotoru, může docházet k jejich deformaci 

nebo odtržení od rotoru, což vede k těžké havárii turbodmychadla.   

 

 

 

Častou příčinou je poškození turbodmychadla v důsledku špatně 

průchozího filtru pevných částic či katalyzátoru – na turbodmychadle se 

projeví nejprve zvýšením axiální vůle a následně dochází ke kontaktu 

rotačního systému s obalem turbodmychadla. 
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Poškození v důsledku vstřikování paliva 

Poškození turbodmychadla v důsledku poruchy vstřikování je možné rozdělit na vlastní poruchy 

systému vstřikování (závada vstřikovačů) a poruchu dalších systémů – například neustále se 

opakující regenerace filtru pevných částic či závady na systémech vyhodnocujících správné množství 

paliva.  

Důsledkem je především zvýšená zátěž pro výfukovou část turbodmychadla a rotačního systému či 

časté ředění oleje palivem, omezení mazací schopnosti a následné poškození ložisek. 

 

 

Nečistoty v sacím a výfukovém systému  
 

Vznikají v důsledku nesprávného fungování sacího či výfukového systému a také nesprávnou 

montáží (př. nevyčištěný intercooler). Zdrojem nečistoty může být také motor samotný (EGR 

systém, usazeniny či části ventilů nebo vířivých klapek v sání, atd). 

 

Může se jednat o sůl, písek nebo jinou nečistotu. Nečistota, která se odráží od stěn kompresoru, 

může způsobit totální poškození lopatek.  

 

 

Také nečistoty, které se nacházejí ve výfukovém potrubí, jako jsou odlupující se částečky výfukových 

svodů (př. u turbodmychadla 765155 - Mercedes 3.0cdi), představují velké nebezpečí pro lopatky 

turbodmychadla, které se otáčejí obrovskou rychlostí, ale také pro systém naklápění lopatek VNT. 


