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AUTO
Audi TT Coupé technisch bekeken

VW, Audi, Skoda en Seat zetten in
een zeer rap tempo het ene model
na het andere op de markt. Dat kan
omdat dezelfde dure bodemplaten
worden gebruikt voor verschillen-
de modellen. Het is eigenlijk beter
om van bodemgroepen te spreken,
want in veel gevallen is ook de
aandrijving en de wielophanging
gelijk. Toch ontstaan er totaal an-
dere auto’s, de VW Golf 4motion
lijkt niet op de Audi TT tot je de
auto’s op de brug zet.

Het ‘leentjebuur spelen’ binnen
één concern maakt het mogelijk
een grote verscheidenheid aan au-
tomodellen te ontwikkelen tegen
aanvaardbare ontwikkelings- en fa-
bricagekosten. De Audi TT is weer
zo’n loot aan de ‘bodemgroep-
stam’. Het is maar goed dat er bij-
zondere motoren en transmissies
worden gebruikt, anders is de kans
op herhaling in onze rubriek tech-
nisch bekeken erg groot.

Pittige turbomotoren
De vijfkleppen Audi motor is al
eerder uitgebreid in AMT beschre-
ven. Het gaat om een langeslag
motor met twee bovenliggende
nokkenassen die drie inlaatkleppen
en twee uitlaatkleppen per cilinder
bedienen. De hoge compressiever-

houding bij de turbomotoren zorgt
er voor dat ze bij lage belastingen
toch goed op gaspedaalbevelen
reageren. Bovendien komt een
hoge compressieverhouding het
verbruik en het koppel ten goede.
Audi zorgt er dus voor dat een re-
latief kleine turbomotor het presta-
tieniveau van een grotere zelfaan-
zuigende motor evenaart. Dat komt
de acceptatie van turbomotoren ten
goede en dat blijkt ook uit de pro-
ductiecijfers. In 1997 werden er
ongeveer 11 miljoen ottomotoren
geproduceerd in de wereld. Slechts
451.000 daarvan (dat is 4,1 pro-
cent) hadden drukvulling. Veruit
de grootste producent was Audi
met 50,5 procent van het totaal!
Dan volgen Volvo met 15,9 pro-

cent, Mercedes-Benz met 11,8 pro-
cent, Fiat, Lancia en Alfa Romeo
met 8,0 procent en Saab met 7,2
procent. Alle overige merken sa-
men halen 6,6 procent. Het is dus
een goede zaak Audi als turbo-
motorfabrikant nauwlettend gade
te slaan, vandaar het artikel in
AMT maart 1998 over de V6 Bi-
turbo. Deze motor heeft als voor-
beeld gediend voor de ontwikke-
ling van de twee nieuwe turbo-
motoren (132 en 165 kW) die in de
Audi TT zijn geplaatst.

Variaties op één inhoud
Als we de tabel op deze pagina be-
kijken, zien we dat er met dezelfde
boring- en slagmaten vier vierci-
linders zijn gebouwd. Door het

toepassen van verschillende turbo-
compressoren, inlaatluchtkoelers,
compressieverhoudingen en mo-
tormanagementsystemen hebben
de motoren een verschillend pres-
tatieniveau gekregen. De vermo-
gens- en koppelkarakteristiek is
echter in principe gelijk gebleven.
Daarbij gaat het om een hoog kop-
pel over een breed toerengebied
dat zo laag mogelijk begint. Het
eist nogal wat van de klopsensoren
en bijbehorende regeltechniek om
bij zo’n hoge gemiddelde druk de-
tonatie te voorkomen.

Audi werkt niet met hoge toe-
rentallen, alleen de zelfaanzuigen-
de motor levert zijn topvermogen
bij 6000 t/min. De sterkste turbo-
motor in de TT heeft een vuldruk
van 1,0 bar boven de atmosferische
druk, anders gezegd: de inlaatdruk
bedraagt maximaal 2,0 bar. Dat is
dus tweemaal zo hoog als de in-
laatdruk van de zelfaanzuigende
motor. Wat levert dat op? Aller-
eerst moet de compressieverhou-
ding omlaag, van 10,3 naar 8,9, dat
is 13,6 procent lager. Desondanks
stijgt het motorkoppel van 173 Nm
naar 280 Nm; een toename van
61,8 procent. De gemiddelde ef-
fectieve druk neemt met hetzelfde
percentage toe en bereikt bijna de
20 bar.

Het maximum vermogen van
een motor wordt ontwikkeld als de
grootste luchthoeveelheid per
tijdseenheid wordt opgesloten in

1.8 twintigklepper opgepept tot 165 kW!

Sterkste van de klas

De Audi TT oogt als een rasechte

sportauto. Dat roept hooggespannen

(rij)verwachtingen op. Om die waar te

maken wist Audi de bekende 1.8 liter

vijfkleppenmotor nòg krachtiger te

maken. Ook het van de VW Golf 4mo-

tion en Audi A3 geleende onderstel

werd op tal van punten verder gespor-

tificeerd. High-tech met spierballen!

Met behulp van twee nieuwe ver-
sies van de bekende 1.8 liter tur-
bomotor,een nieuwe zesbak,vier-
wielaandrijving met Haldex-
koppeling en een nieuwe achter-
wielophanging is de Audi TT een
rasechte sportauto.

TEKENINGEN:AUDI

Vier varianten op Audi’s 1.8 l vijfkleppenmotor
Inlaattype ........................................Zelfaanzuigend ........Turbo 1..............Turbo 2 ............Turbo 3 ....

Boring (mm) ..............................................81,0......................81,0 ..................81,0 ..................81,0........

Slag (mm) ..................................................86,4......................86,4 ..................86,4 ..................86,4........

Cilinderinhoud (cm3)................................1781 ....................1781 ..................1781 ..................1781 ......

Compressieverhouding............................10,3 ......................9,5 ....................9,5 ....................8,9 ........

Vermogen (kW bij t/min) ..........................92/6000 ..............110/5700 ..........132/5500 ..........165/5900....

Koppel (Nm bij t/min)..............................173/4100 ........210/1750-4600 ..235/1950-5000 ..280/2200-5500

Gemiddelde effectieve druk (bar) ............12,2......................14,9 ..................16,6 ..................19,8........

Specifiek vermogen (kW/l)........................51,7......................61,8 ..................74,1 ..................92,6........
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de cilinder. Je kunt ook zeggen dat
het maximum vermogen wordt
ontwikkeld op het moment dat de
motor de maximale hoeveelheid
lucht verpompt. Omdat de toeren-
tallen, waarbij het maximum ver-
mogen wordt ontwikkeld, vrijwel
gelijk zijn, is het effect van de ver-
hoogde inlaatdruk goed vast te
stellen. De zelfaanzuigende motor
levert 92 kW vermogen, de turbo-
motor met 1 bar vuldruk 165 kW.
Dat is 79,3 procent meer, een ho-
gere waarde dan de toename van
de hoogste effectieve druk die 61,8
procent bedroeg.

Kennelijk levert de KKK K04
turbocompressor ruim voldoende
lucht; deze turbo is iets groter dan
de K03 die voor de andere turbo-
modellen wordt gebruikt. Het hele
inlaatsysteem vanaf het luchtfilter
is afgestemd op de toegenomen
luchthoeveelheid, het is zelfs voor-
zien van twee inlaatluchtkoelers.
Dankzij het hoge rendement van
deze koelers blijft de inlaatlucht-
temperatuur beperkt tot 30 °C bo-
ven de omgevingstemperatuur. De
motor zelf is aangepast aan het toe-
genomen prestatieniveau. De zui-
gers, drijfstangen en lagers onder-
vinden immers een aanzienlijk
toegenomen druk. Het tweemassa-

vliegwiel en de koppeling zijn
eveneens gewijzigd.

Korte zesbak
De sterkste turbomotor is gekop-
peld aan een geheel nieuwe zes-
bak. In navolging van Honda en
Volvo heeft deze transaxle (een
combinatie van transmissie en
eindoverbrenging) drie assen. De
derde as zorgt voor de vijfde en
zesde versnelling en voor de ach-
teruit. Het voordeel van zo’n trans-
missie is dat de assen kort en dus
buigstijf zijn. Vanzelfsprekend
bouwt het geheel ook kort; het is
net zo lang als een vierversnel-
lingsbak. De nieuwe zesbak kan
een koppel van 350 Nm verwer-
ken, er is dus nog wat overcapaci-
teit. We zullen deze transaxle met
zijn magnesium huis vaker tegen-
komen bij automodellen binnen
het VW concern. Interessant is dat
er met behulp van kabels wordt ge-
schakeld, want daarbij ontbreekt
meestal het gevoel. Naar eigen

zeggen hebben de technici er alles
aan gedaan om het bedienen van
de zesbak tot een sportief genoe-
gen te maken.

De achterwielaandrijving bij de
quattromodellen gebeurt met be-
hulp van een Haldex-koppeling.
Deze is beschreven in AMT
9/1998. Als voordeel wordt de
snelle reactie op hoeksnelheidsver-
schillen genoemd. Als bijvoor-

beeld één of beide voorwielen be-
ginnen te slippen, neemt het toe-
rental van de tussenas iets toe. De
Haldex-koppeling reageert met het
bekrachtigen van de koppelings-
platen, er gaat dan een deel van het
aandrijfkoppel naar de achterwie-
len. Volgens Audi hebben de wie-
len dan slechts 25 cm afgelegd. Bij
een bandomtrek van 200 cm is het
wiel 25/200x360°=45° verdraaid.
Dus met recht een snelle reactie!

Paul Klaver

De sterkste turbomotor gebruikt
twee in serie geschakelde inlaat-
luchtkoelers om de inlaattempe-
ratuur binnen de perken te hou-
den.De vijfkleppenmotor komt bij
2 bar inlaatdruk op 165 kW bij 5900
t/min,het maximale koppel be-
draagt 280 Nm van 2200 tot 5500
t/min.

Bij de quattro-uitvoering van de Audi TT wordt een
Haldex-koppeling gebruikt.Deze is tegen het achter-
differentieel gebouwd en dat helpt mee om de ge-
wichtsverdeling voor/achter in evenwicht te brengen.

De van de A3 bekende McPherson voorwielophanging
is bij de TT geoptimaliseerd.De gesmede draagarmen
zijn nieuw,de fuseekogels hebben dikkere tappen,de
gietstalen fusees zijn nieuw en de wielstanden zijn
aangepast.

De Audi TT quattro heeft een eigen
onafhankelijke achterwielophan-
ging die afwijkt van die van de ove-
rige quattro-modellen en afkom-
stig is van de VW Golf 4motion.
Een stevige langsarm neemt de
veer-,aandrijf- en remkrachten op,
twee dwarsarmen zorgen voor de
juiste wielstanden.

2 © WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional




