Trendab hittar nya hästar till Proiekt T-Gul
Den var trött, gammal och hårt sliten - ändå gjorde
Volvo-motorn sin plikt. Men nu har Trendab helrenoverat turbomaskinen och lagt till några trimmarknep. Idag är motorn i ett bättre skick än när den var
ny - med 2 J9 starka hästkraher på vevaxeln I
Av Pär Brandt (text & fotol
• • • Det är allom bekant att
turbomotorer kan prestera mera effekt om man höjer laddtrycket. Och
det har entusiastiska bilägare gjort
ända sedan de första turbomodellema kom i slutet av 70-talet!
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Få bilar har väl fått tåla så
mycket som just Volvos Turbomodeller. Och ingen har väl så snällt
tagit emot stryk som just Volvos
motorer - det säger en del om
kvaliten!

Den bil som Bilsport valt som
sin plattform för Projekt T-Gul (en
folkligare och billigare variant av
850 T-5R) var inget undantag. När
Thomas Ericsson och Mikael Ivarsson på Trendab kollade upp motor
visade det sig att den fått gå mycket
hårt!
Nu spelar det inte så stor roll
eftersom de slitna delarna ändå
var tänkta att bytas ut. Men för
dig som går i liknande tankar
som vi, ta dig tid och kolla in de
köptips som Mikael bjuder på i
bildtexterna till höger. Att renovera en sliten turbomotor kan bli
dyrt - även om det är en Volvo!
Ska man köpa en Volvo 240
Turbo är det skicket på bilen som i
hög grad styr priset. Välskötta och

ordentligt servade bilar kan gärna
kosta lite extra. Finns det däremot
misstankar om att motorn behöver
renoveras, turbon bytas och rost lagas så ska priset ner rejält.

Effektgräns
• Original ger en Volvo 240 Turbo
155 hk och max vridmoment
240Nm.
Det är en ganska försiktig trimningsgrad för en 2,l-liters turbomotor och därför har många frestats
att skruva på wastegateventilen och
öka turbotrycket.
Problemet man då stöter på
- vilket hörs tydligt - är att
motorn kan börja att spika. Trots
ändrad tändpunkt kan spikningarna fortsätta.
Om man nonchalerar spikningama och fortsätter belasta motorn
kan det leda till att kolvar, ventiler
och topplock skadas. Volvo-motorn
är tålig, men bara till en viss gräns!
Spikningama beror på att bränslet inte räcker till, bräns1e/luftblandningen blir för mager och
självantänder. Det finns ingen väg
att komma runt detta, oavsett hur
man skruvar på K-Jetronic insprutningen.
Enda vägen att säkert kunna öka
effekten på en B21 Turbo-motor är
att öka bränslekapaciteten. Trendab
väljer att göra detta genom så kallad
"gnistning", en bearbetningsmetod
som ' är extremt noggrann. Den
noggrannheten behövs också då
det handlar om tusendelar av
rnillirnetrar som ska bort i bränslehuvudets plunsch.
Trendab har fått gjort ett
gnistningsverktyg som skapar en
progressiv öppning. Det gör att
motorn får samma bränslemängd
på låg belastning, men sedan ökar
markant när turbotrycket stiger. En
sådan här gnistning går löst på 3 500
kronor för en fyrcylindrig motor.

Vridstark motor
• För att testa vad ett original bränslehuvud som mest kan ge delades
motorbromsningen upp i två steg.
I första steget testades motorn med ett 2,5-tums avgassystem som motsvarar original. Med
original bränslehuvud blev det
maximala turbotrycket 0,8 bar,
mer räckte inte bränslet till.
Effektkurvan syns intill (röda
kurvorna). Snyggt vridmoment gör
den här motorn lättkörd. Ändå finns
det kapacitet till betydligt mer. ..
I andra steget (orange kurvorna)
bromsades motorn i det slutgiltiga
skick som Trendab planerat för ProjektT-Gul. 3-tums avgassystem, katalysator, gnistat bränslehuvud och
uppjusterat turbotryck.
Thomas Ericsson och Mikael
Ivarsson valde att lägga turbotrycket
på 1,15 bar, som mest. En ganska
moderat nivå, men precis "lagom".
- Med ett så här litet turbohus kan man inte gå mycket högre i laddtryck, förklarar Thomas
Ericsson.
- Skulle vi gått upp lite i tryck
hade det blivit så kallade turboslängarpå låga varv. Då stiger turboVänd!
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trycket hastigt vid gaspådrag och
det kan ge farliga spikningar.
- Men titta på vridmomentkurvan på den här motorn. Redan
vid 2500 rpm ger den 250 Nm och
toppar med 320 Nm vid 4 500 rpm.
Det är fina värden för en gatmotor!

Mitt i prick
• Hos Svensk Bilprovning har man
synpunkter på motoreffekten hos
Volvo 240 Turbo.
Med krav på ventilerade bromsskivor fram och bakaxel av modell
" 1031" tillåter man 220 hk och ett
maxvrid på 275 Nm.
När det gäller hästkrafterna
är det mitt i prick, däremot
överskrids ju vridmomentet något. En nedjustering med något
hekto på laddtrycket bör göra att
även denna gräns uppfylls.
Den bakaxel, modell l 031, som
Bilprovningen åberopar sitter nästan alltid på Turbo-modellerna. Det
finns ingen säker yttre märkning,
tyvärr, och det enda sättet att skilja
axlama åt är att demontera differentialen. I 03 l-axeln har större pinjonglager och kan ta de största utväxlingarna (5,13 :1 och 5,43 :1).
Ventilerade bromsskivor sitter
som regel också på plats på Turbobilarna, annars använder man Volvos komponenter.
När det gäller kostnaderna för
åstadkomma 219 hk så börjar som
regel ett sådant här projekt med en
utbytesturbo och nytt grenrör (4000
+ 3 000 kronor). Trendab vill ha
18 600 kronor för en komplett (inklusive material) motorrenovering
som på bilderna, från urrnontering
till återrnontering i motorrummet.
För den som har mer pengar
och ett rymligt samvete vad Bilprovningen anbelangar så finns
det möjligheter till ännu mer effekt. Ett större turboaggregat (T31
T04) och smidda kolvar möjliggör högre laddtryck. Någon typ
av datortändsystem behövs för
att undvika spikningar. Beroende
på trimningsgrad går det sedan
att få ut 250-300 hk.
Men då är vi långt utanför ramen för det här projektet. Vi är
mycket nöjda med våra 219 hk och
320Nm!
D

Tro det eller ej,
men den här
bilen är nybesiktigad! Häng med
i nästa avsnitt,
då ska vi bland
annat ta itu med
golvrosten och
resten av
karossen. Hela
vänstra sidan av
golvet måste
bytas...

Motor: Volvo B21 Turbo 1982. Rak fyrcylindrig motor med
enkel överliggande kamaxel och motorvolym 2,1 liter.
Modifieringar: Gnistat bränslehuvud för större kapacitet.
K-kamaxel från B23 82/83. Volvo laddluftkylare. Lätt portat
topplock, större område runt avgasventilerna i förbränningsrummen, mild portning av grenröret mot avgasportarna. Perforerad luftbox. 3-tums avgassystem med
tävlingskatalysator. Helt original tändning.
Effekt: 219 hk, vid 5 600 rpm. Max vridmoment 320 Nm vid
4500 rpm.
Kompression: 7,9:1.
Max laddtry.ck: 1,15 bar.
Prestanda: Aterstår att se. Redovisas i Bilsport 14/15.
Koppling: RAC-koppling, dock ej nödvändig effektmässigt.

