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



Audi is zeer creatief waar het gaat
om variaties op het V6-concept.
Het gietijzeren V6-blok blijkt tech-
nisch over zoveel reserves te be-
schikken, dat toepassingen met
hoog vermogen en koppel niet
worden geschuwd. Audi’s jongste
creatie betreft een 2.7 liter V6 ben-
zinemotor met dubbele turbo, van-
daar de naam Biturbo.

Uitgangspunt is de zelfaanzui-
gende 2.8 liter V6 met vijf kleppen
per cilinder. Door de boring 1,5
mm kleiner te maken, is er meer
ruimte voor de koppakking ont-
staan. Dat is wel nodig ook want
de maximale verbrandingsdruk zal
wel boven de 100 bar komen. Een
tweede wijziging betreft de inlaat-
kanalen. Bij de Biturbo is de kop-
rolwervel (tumble) sterker dan bij
de gewone V6. Hierdoor is het ver-
brandingsverloop gunstiger gewor-
den en kan de motor draaien zon-
der benzineverrijking.

De kleinere zuigers zijn van een
speciale legering en zorgen voor
een compressieverhouding van
9,3:1. Dat is een hoge waarde voor
een turbomotor die een maximale
vuldruk van 1,1 bar haalt. Goed, er
hoort op 98 RON benzine in, maar
toch toont dit aan dat een turbomo-

tor niet altijd een punt of meer la-
ger gecomprimeerd hoeft te zijn.
Als er op 91 RON benzine wordt
gedraaid verliest de motor onge-
veer 6 procent vermogen.

Ingewikkeld inlaatsysteem
Vanaf het luchtfilter stroomt de
aangezogen lucht via een hittefilm
luchtmassameter (Bosch HFM 5
met terugstroommeting) naar een
lambdavormig inlaatdeel. Voor de
motor splitst dit inlaatdeel om naar
de inlaten van de twee compres-
soren te lopen. Vanaf de compres-
soren stroomt de hete samengeper-
ste lucht naar twee inlaatlucht-
koelers die naast de radiateur zit-
ten. De afgekoelde lucht gaat naar
de inlaatspruitstukken van elke
bank van drie cilinders. De buiten-
lucht die door de inlaatluchtkoelers
stroomt, gaat naar de wielkasten.
Door het draaien van de wielen
ontstaat er een lichte onderdruk die
zorgt voor een goede luchtstro-
ming door de inlaatluchtkoelers 

Het dubbelwandige (dus isole-
rende) uitlaatspruitstuk van iedere
bank zorgt ervoor dat de uitlaat-
gasenergie vrijwel volledig wordt
benut om de turbine aan te drijven.
Dankzij de 240° verbrandings-

afstand heeft het verschil in uitlaat-
lengte nauwelijks invloed op de
werking van de turbine. Vlak ach-
ter de turbines zit een lambdasen-
sor, gevolgd door een metaal-
katalysator.

Regeling gasklepstand
Dankzij de variabele inlaatklep-
pentijden, het E-gas en het Motro-
nic ME7 motormanagement is het
mogelijk om altijd de stand van de
gasklep en de vuldruk zodanig te
kiezen dat het brandstofverbruik
het laagst is.

Bij middelmatig zware belastin-
gen wordt de gasklep al volledig
geopend, is er meer koppel nodig
dan wordt de vuldruk verhoogd.
Over een groot toerental-belasting-
gebied loopt de motor net als een
diesel, dus met ongesmoorde in-
laat. Dat is niet het enige dat bij-
zonder is. Audi laat de turbomotor
ook bij vollast met lambda=1
draaien. Net als Volvo dat eerder al
deed, gebruikt Audi de uitlaatgas-
temperatuur om de lucht/brand-
stofverhouding te regelen. Pas
wanneer één of beide sensoren in
de uitlaatspruitstukken een hogere
temperatuur meldt dan in het ken-
veld is opgeslagen, vindt een ver-

rijking plaats van het mengsel. 
Zo’n regeling is alleen mogelijk

als het complete in- en uitlaatsys-
teem symmetrisch en kwalitatief
juist is uitgevoerd, want alle zes de
cilinders moeten gelijke verbran-
dingscondities hebben. Ondanks
het toepassen van twee gelijke tur-
bocompressoren, dus niet elkaars
spiegelbeeld, is het toch gelukt te
voldoen aan deze voorwaarde.
Overigens zijn de KKK turbo’s, op
een tot 45 mm teruggebrachte
compressorwieldiameter na, gelijk
aan die van de 1.8 liter viercilinder
turbomotor.

Bijzondere vuldrukregeling
Bij de 1.8 viercilinder turbomotor
is de aangezogen luchtmassa maat-
gevend voor de inlaatdruk. Het
Audi Biturbo systeem is een ‘door
de luchtmassa bepaalde druk-
regeling’. De aangezogen lucht-

Na de introductie van de bijzonde-

re V6 TDI met hogedruk-inspui-

ting komt Audi opnieuw met

een opmerkelijke V6-cre-

atie. Deze 2.7 Biturbo brengt

het tot maar liefst 195 kW en

400 Nm. Zonder intelligente elek-

tronica zou dit absoluut tot brokken lei-

den. Wordt de biturbo-techniek een nieuwe

Links het luchtfilterhuis van waar-
uit de lucht naar de lambdavormi-
ge inlaatbuizen stroomt.De V6 Bi-
turbo-motor heeft aan weers-
zijden naast de radiateur een in-
laatluchtkoeler.De turbo’s zijn bij
het koppelingshuis geplaatst
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massa wordt omgerekend in een
vuldruk. De echte vuldruk wordt
door een druksensor bepaald. Als
er verschil is met de berekende
druk, wordt er gecorrigeerd. Bij de
viercilinder is er geen druksensor,
de druk stelt zich in aan de hand
van de aangezogen luchtmassa.

Bij de voorontwikkeling van de
V6 Biturbo bleek dat er soms een
te hoge inlaatdruk ontstond, van-
daar de aanvullende drukregeling.
De drukregeling zelf gebeurt met
een zogeheten PID (Proportionele,
Integrale en Differentiële) rege-
ling. Deze zorgt voor de gewenste
druk. Een correctie van de inge-
stelde vuldruk is nodig om het na-
ijl-effect (turbolag) zoveel moge-
lijk te vermijden. Een magneetklep
wordt door het motormanagement
aangestuurd om er voor te zorgen
dat de druk in het inlaatsysteem zo
constant mogelijk blijft, ongeacht
het toerental.

De omloopklep (bypass) in het
turbinehuis reageert niet alleen op
de druk in het inlaatsysteem. Naast
de genoemde magneetklep, die
drukschommelingen corrigeert,
zijn de omloopkleppen zelf ook
nog eens rechtstreeks vanuit een
kenveld te regelen. Bij bepaalde
toerentallen en belastingen worden
de turbo’s zodanig geregeld dat ze
snel aanspreken en de ‘drive-
ability’ verbeteren.

Verstelbare nokkenassen
Het om de lengteas verdraaien van
de nokkenassen levert een onge-
veer 10 procent hoger koppel én 10
procent hoger vermogen op. Het
verstellen gebeurt door de aandrijf-
ketting tussen de beide nokken-
assen omhoog of omlaag te bewe-
gen. Het systeem werkt dus met
twee standen. Bij lage toerentallen
wordt er alleen bij hoge belas-
tingen van stand gewisseld, bij

deellast gaan de drie inlaatkleppen
laat open en sluiten laat. Vanaf
4000 t/min wordt deze stand voort-
durend gebruikt. In feite gaan de
kleppen alleen vroeg open en dicht
als er bij lage toerentallen met
hoge belasting wordt gedraaid.

Turbo toekomst
Audi is al vele jaren met turbo-
motoren bezig. De V6 Biturbo laat
zien waartoe de nieuwste elektro-
nica de techniek in staat stelt. Als
het lukt om het alles verwoestende
detoneren te voorkomen, zijn otto-
motoren tot buitengewone presta-
ties in staat. Ottomotoren met

voor deze Suzuki-motor.
De Audi en Suzuki Biturbo’s

zijn licht, compact en tot zeer hoge
prestaties in staat. Bovendien vol-
doen ze aan de geldende, strenge
emissie-eisen.

Paul Klaver

Het is aardig om de vermogens- en kop-
pelkrommen van de nieuwe Audi V6 TDI
en de V6 Biturbo ottomotor eens te ver-
gelijken.Het verschil in verbrandings-
principe otto versus diesel is overdui-
delijk.De dieselmotor heeft veel meer
lucht nodig om rookvrij te functioneren
dan de ottomotor.Zodra de ottomotor
toeren gaat maken,komt er een gewel-
dig vermogen uit,omdat er veel meer
brandstof bij de lucht kan worden ge-
voegd

De Biturbo motor voert de buiten-
lucht (donkerblauw) naar de twee
compressoren.Vandaar gaat de
samengeperste hete lucht (roze)
naar de twee inlaatluchtkoelers.
De afgekoelde lucht (lichtblauw)
gaat naar de inlaatkanalen.Vlak
voor de cilinderkoppen zitten de
verstuivers

..................................................................V6 Biturbo ............................................V6 TDI ........................
Cilinderinhoud (cm3) ....................................2671....................................................2496 ........................
Max. vermogen (kW/pk) / Bij t/min........195/265 / 5800 ....................................110/150 / 4000 ................
Max. koppel (Nm) / Bij t/min ................400 / 1850-3600..................................310 / 1500-3200 ................
Boring / Slag (mm) ....................................81 / 86,4 ............................................78,3 / 86,4 ....................
Blokhoek ........................................................90° ......................................................90° ..........................
Aantal kleppen per cilinder ............................5..........................................................4 ............................
Aantal nokkenassen ........................................4..........................................................4 ............................
Distributie ..............................Ketting (inlaat) / Tandriem (uitlaat) ..Tandriem (inlaat) / Tandwielen (uitlaat)
Verstelbare inlaatnokkenas ............................ja ......................................................nee ..........................
Balansas ........................................................nee ......................................................ja............................
Compressie-verhouding ................................9,3......................................................19,5..........................
Gemiddelde effectieve druk (bar) ................18,9 ....................................................15,6..........................
Vuldruk (bar) ..................................................0,9 ......................................................1,1 ..........................
Turbo’s ......................................................2xKKK Ko3 ....................................1xGarrett VNT20................
Materiaal blok / cilinderkop........................GY / Alu ..............................................GY / Alu ......................

Kencijfers Biturbo versus TDI

drukvulling halen bij lage toeren-
tallen een heel hoog koppel en be-
reiken bij hoge toerentallen enor-
me vermogens. De prestaties van
de V6 Biturbo liegen er niet om:
een maximum vermogen van 195
kW (265 pk) en een koppel van
400 Nm (al vanaf 1850 t/min be-
schikbaar!). De Audi S4 flitst met
deze motorisering in 3,8 seconden
naar 80 km/h en in 5,6 seconden
naar 100 km/h. Ook de elasticiteit
is dik voor elkaar. In de 5e versnel-
ling neemt de inhaalmeting van 60
tot 120 km/h slechts 8,0 seconden
in beslag.

Heeft na Audi nu ook Suzuki
met de 1.6 liter V8 Biturbo de
trend gezet naar een nieuw type
motor? Met 284 Nm koppel bij
4000 t/min bedraagt de gemiddel-
de druk maximaal 22,4 bar. Het
maximum vermogen van de
Suzuki-motor komt op 186 kW
(253 pk) bij 7000 t/min. Geen
wonder dat een aantal collega-
fabrikanten belangstelling hebben

De Audi V6 Biturbo is gebaseerd
op de bestaande 2.8 liter ottomo-
tor.De vijfkleppen per cilinder
techniek en de verstelbare ket-
tingaandrijving van de inlaatnok-
kenassen vormen de kenmerken
van deze motoren.Dankzij twee
turbocompressoren komt de 2.7 li-
ter motor tot geweldige prestaties
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