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TECHNIEK
Wetenswaardigheden over de Porsche 911 Turbo

Aan de basisopzet van de Porsche
911 Turbo lijkt niet veel veran-
derd: een coupé met vierwielaan-
drijving en achterin een zescilinder
boxermotor. Wanneer je vaag door
je wimpers kijkt zou alles redelijk
bij het oude gebleven zijn. Porsche
heeft er echter alles aan gedaan om
z’n voorgangers niet te vergeten
maar wel een auto neer te zetten
die van voor tot achter van deze
tijd is.

Waar het bij deze versie van de
911 om draait is natuurlijk de tur-
bomotor. Dit is een doorontwikke-
ling van de motor die in de 911
GT1 de 24-uursrace van Le Mans
heeft gewonnen. De basis wordt
gevormd door een verticaal ge-
deeld cilinderblok dat is vervaar-
digd uit lichtmetaal persgietwerk.
In het blok zijn aluminium cilin-
derbussen geperst. In het blok
draait een achtvoudig gelagerde
krukas die de uit aluminium geper-
ste zuigers heen en weer beweegt.

Bij de 911 Carrera vormen on-
der- en bovenblok één geheel. De
turbomotor wordt daarentegen
meer modulair opgebouwd: de ba-
sis wordt per cilinderrij gevormd
door een separaat bovenblok met
daarop de kop met nokkenastrein.
Deze modules (links en rechts)
worden op het losse onderblok ge-
monteerd. Een ingewikkelde con-
structie, maar het biedt volgens
Porsche diverse voordelen. Hierbij
moet vooral gedacht worden aan

toepassingen in de autosport.

Vloeiend koelen
Evenals bij de 911 Carrera wordt
de motor in de nieuwe 911 Turbo

door vloeistof gekoeld. Doordat de
prestaties bij de turbomotor hoger
liggen dan bij de atmosferische
versie is het radiateuroppervlak
met vijftig procent toegenomen,

vandaar ook de grotere openingen
in de voorbumper. Maar een groter
koelend oppervlak is niet alles.
Ook de ventilator en de waterpomp
zijn aangepast. De laatste is nu in
staat om per uur 17.000 liter koel-
vloeistof rond te pompen.

De motorolie geeft z’n overtolli-
ge warmte aan het koelwater af
door middel van een warmtewisse-
laar bovenop de motor. De totale
hoeveelheid olie bedraagt elf liter
en wordt opgeslagen in een apart
reservoir (dry sump). Het smeer-
systeem beschikt over drie retour-
pompen, één centrale in het onder-
blok en één in elk nokkenashuis.
Ten slotte zijn er nog twee extra
pompen geplaatst om de turbo’s
van voldoende olie te voorzien.

Dubbele turbo
De grote vermogenswinst van de
jongste 911 variant wordt gevormd
door de twee turbo’s die parallel
hun werk doen. Via een gemeen-
schappelijk luchtfilterhuis zuigen
de turbo’s verse lucht aan, om het
vervolgens via compacte inlaatka-
nalen naar de twee achter de ach-
terwielen geplaatste inlaatlucht-
koelers te persen. Om de turbodruk
onder controle te houden beschikt
elk turbinehuis over een by-pass-
klep. De hoogste turbodruk wordt
bereikt op het punt waar het maxi-
mum koppel begint: 1,80 bar bij
vollast en 2.700 toeren per minuut.

Nokvariaties
De motor heeft vier kleppen per ci-
linder, waarbij de inlaatkleppen
een verhaal apart vormen. Zowel
timing als lichthoogte zijn varia-
bel. Bij geringe prestaties en toe-
rentallen is de lichthoogte klein.
Wanneer prestaties en toeren stij-
gen openen de inlaatkleppen maxi-
maal.

Kleptiming is een heel andere
methode om de inlaatlucht aan te
sturen. In principe komt het er op
neer dat de nokkenas ten opzichte
van de krukas iets verdraaid wordt.
De distributieketting drijft het
tandwiel van de inlaatnokkenas
aan. Het tandwiel is echter niet
rechtstreeks met de nokkenas ver-
bonden, maar met een verstelme-
chanisme. Dit verstelmechanisme
bevat schuin vertande ringen die

Boxer komt op adem met compressor

Geleid projectiel
Met de nieuwe turbo-versie brengt Porsche een 911 in de overtreffende trap.

Het geheim achter de snelste 911 schuilt voor een groot deel in lucht. In eerste

instantie lucht die door de turbo naar de motor geperst wordt. Daarnaast lucht

die minder grip heeft op de carrosserie. Getuige de vele openingen in de koets

ook lucht met als doel zoveel mogelijk te koelen. Nader onderzoek leert dat er

onderhuids nog meer is ontwikkeld dan alleen het regelen van luchtstromen.

FOTO’S / TEKENINGEN:PORSCHE

Cilinderblok en  cilinderkoppen van de vloeistofgekoelde zescilinder
boxer  zijn van aluminium.De vier kleppen per cilinder worden bediend
door twee bovenliggende verstelbare nokkenassen per cilinderkop.
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over elkaar kunnen schuiven. De
ene ring is verbonden met het ket-
tingwiel, de andere met de nokke-
nas. Wanneer de ringen worden
verschoven, verdraaien ze ook ten
opzichte van elkaar en dus ook de
nokkenas ten opzichte van het
tandwiel. De verschuiving van de
ringen wordt hydraulisch geregeld.

Timing- en lichthoogteverstelling
vormen samen de VarioCam Plus
zoals Porsche het noemt.

De klus van VarioCam Plus
Bij stationair toerental staan de in-
laatkleppen zo afgesteld dat ze een
lichthoogte hebben van drie milli-
meter en dat de klepoverlap mini-
maal is. De kleine lichthoogte
zorgt voor minimale wrijving en
een juiste vulling dankzij de korte

openingstijd. Bij deellast is de
lichthoogte nog steeds beperkt.
Het moment van openen wordt
echter iets verlaat door de nokken-
as te verdraaien met als gevolg een
grotere klepoverlap. Hierdoor
heeft de motor meer tijd om extra
uitlaatgassen uit de uitlaat terug te
zuigen zodat er sprake is van een
interne uitlaatgasrecirculatie. Dit
heeft direct invloed op het brand-
stofverbruik en de reductie van
NOx. Wanneer de motor onder vol-
le belasting gaat werken schakelt
de nokkenas over naar een grotere
lichthoogte voor zo min mogelijk
verliezen bij de gaswisseling en
een optimale vullingsgraad.

Effectieve technieken
Waterkoeling, VarioCam Plus, Le
Mans-technieken, het klinkt alle-
maal mooi maar het moet wel tot
resultaat leiden. Volgens de fa-

De 911 Turbo opengewerkt

McPherson voorwielophanging

Koelradiatoren

Voorste differentieel

Viscokoppeling

Stabilisatorstang

13’’ keramische remschijven

Versnellingsbak

Staalplaat

Borium staal

Tailored Blanks

Laag gelegeerd staal 
met hoge sterkte

‘Cardanas’

Multi-link achterwielophanging

Oliekoeler

Uitlaatpijpen

Luchtafvoer van intercooler

Turbocompressor Intercooler

Olieleiding naar turbocompressor

Luchtinlaat voor intercooler

Het karkas van de 911 bestaat uit
meerdere soorten metaal.Afhan-
kelijk van de toepassing kan het
de auto extra stijfheid meegeven
zonder te veel gewicht in de
schaal te leggen.

Als gevolg van de waterkoeling moet de
nieuwe turbomotor het doen zonder de
gezichtsbepalende ventilator.Ook de
oliepeilstok is verdwenen.De nieuwe
motor beschikt over een elektronisch
meetsysteem dat het oliepeil aangeeft.
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brieksopgave zijn die resultaten er
ook. Het gemiddelde brandstof-
verbruik bedraagt bij de nieuwe-
ling 12,9 liter per 100 kilometer.
Dat is een verbetering van 18 pro-
cent ten opzichte van de vorige
versie. De fabrikant wijst dit voor
een groot deel toe aan het koppel-
aanbod bij lage toeren.

Een lager verbruik laat zich
normaal gesproken direct binden
aan een schonere uitstoot. Ook bij
de nieuwe 911 Turbo is dat het ge-
val: hij produceert 13 procent
minder kwalijke gassen. Voor een
groot deel komt deze reductie
door de eerder genoemde technie-
ken. Maar ook het uitlaatsysteem
zelf heeft een belangrijke invloed.
Door de compacte opzet van het
uitlaatspruitstuk gaat er weinig
energie verloren voordat de uit-
laatgassen de turbo’s bereiken.
Hierdoor is het aanspreekgedrag
van de turbo’s vrij direct. Tevens
zorgen de korte pijplengtes er
voor dat de katalysatoren snel zijn
opgewarmd en dus eerder hun
werk kunnen doen.

Krachten verdelen
Om de krachten naar de vier wie-
len van de 911 Turbo te voeren
biedt Porsche de keuze uit een
handgeschakelde zesbak of een
Tiptronic S-transmissie. De hand-
bak is een doorontwikkeling van
de bak uit de vorige 911 Turbo.
Om hem geschikt te maken voor
de nieuwe auto is de bediening
gemodificeerd, deze werkt nu met
kabels. De viscokoppeling is nu
geïntegreerd in het voorasdiffe-
rentieel, net als bij de Carrera 4.
Alle tandwielen zijn sterker en
stiller geworden. Om toepassing
in de autosport te vergemakkelij-
ken zijn de tandwielen niet op de
assen gekrompen, maar op een
vertanding bevestigd. Op deze
manier zijn de overbrengingen
snel en eenvoudig aan te passen
voor verschillende circuits waar-
bij de levensduur van de assen
niet merkbaar te lijden heeft.

De Tiptronic S is een vijftraps-
automaat met een intelligente aan-
sturing. Er zijn diverse schakel-
strategieën, van comfortabel tot
uiterst sportief. Het systeem past
zich traploos aan de rijstijl en om-

VarioCam Plus: goed voor milieu -en prestaties!
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Zowel timing als lichthoogte van
de inlaatkleppen zijn verstelbaar.
De timing is verstelbaar ten gevol-
ge van een tangentiale verstelling
van de nokkenas.De lichthoogte-
verstelling vindt plaats door scho-
telstoters wel of niet star met de
klepsteel te verbinden.

Stop & Go
Reductie van brandstofverbruik en uitlaatgasemissie door:
● gereduceerde pompverliezen
● geoptimaliseerd verbrandingproces
● gereduceerde krachten in de klepbediening

Stadsverkeer
Reductie van brandstofverbruik door:
● sterk gereduceerde pompverliezen
● geoptimaliseerd verbrandingsproces
● gereduceerde krachten in de klepbediening

Buiten- en snelweg
Hoger koppel als gevolg van toenemende volume-efficiëntie door:
● gereduceerde hoeveelheid restgassen
● geoptimaliseerde cilindervulling

Naast de timing is ook de lichthoogte
van de inlaatkleppen te variëren.
Hiervoor wordt een speciale nokken-
as gebruikt:de VarioCam Plus.De
variabele lichthoogte wordt verkre-
gen door per klep gebruik te maken
van twee nokprofielen:een centrale
kleine en twee grote daar naast.Wel-
ke nokken er gebruikt worden hangt
af van de instelling van de klepsto-
ters.Er wordt eigenlijk gebruik ge-
maakt van twee in elkaar geplaatste
klepstoters:een centrale die direct
verbonden is met de klepsteel en een
grote die om de kleine heen gemon-
teerd is.De grote heeft geen directe
verbinding met de klep, maar kan
aan de kleine stoter gekoppeld wor-
den.
Bij lage toerentallen en dito presta-
ties wordt allleen de kleine centrale
klepstoter gebruikt.De grote klepsto-
ter wordt door de grote nokken tegen
de bovenste klepveer ingedrukt maar
doet verder niets.De lichthoogte be-
draagt bij de kleine nok maximaal
drie millimeter.
Wanneer de toeren en prestaties stij-
gen wordt de grote klepstoter elek-
tro-hydraulisch aan de kleine stoter
vastgezet.Op het moment dat de nok
langskomt zal de grote stoter de klei-

ne meenemen en dus zal de klep het
profiel van de grote nok volgen en
maximaal openen.De maximale
lichthoogte bedraagt nu tien millime-
ter.De kleine nok kan de stoter niet
meer raken.
De omschakeling van grote naaar
kleine lichthhoogte (en weer terug)
wordt geregeld door het Motronic
ME7.8 motormanagement, zonder
dat de bestuurder iets in de gaten
heeft.
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gevingsomstandigheden aan. In-
dien gewenst is het mogelijk om
met de hand te schakelen door
middel van schakelaars op het
stuur. De regeling van de Tiptronic
kent een aantal speciale instellin-
gen zoals een opwarmprogramma
waarbij vroeg opschakelen wordt
onderdrukt ten behoeve van een
snelle temperatuursstijging in de
katalysator.

De verdeling van de aandrijf-
krachten tussen voor- en achteras
wordt geregeld door een viscokop-
peling. Deze zorgt er voor dat de
vooras minimaal vijf en maximaal
veertig procent van de aandrijf-
krachten krijgt toebedeeld. De
techniek komt voor een groot deel
uit de Carrera 4, alleen is de car-
danas iets korter. Het vierwielaan-
drijvingssysteem weegt 55 kg en
moet in grote mate bijdragen aan
een neutraal bochtgedrag.

Sportief onderstel
In grote lijnen komt het onderstel
van de nieuwe 911 Turbo overeen
met dat van de Carrera 4: rondom
onafhankelijk. Waar nodig is het
aangevuld met onderdelen van de

911 GT3. Hierbij moet dan ge-
dacht worden aan componenten
van het remsysteem, de motorop-
hanging en de langere spoorarmen
om het geometrisch gedrag van de
achteras te verbeteren.

Net als bij de Carrera worden
remmen met vaste monobloc rem-
klauwen toegepast. De afmetingen
zijn aangepast om de grotere
krachten aan te kunnen en om de
aërodynamica en remkoeling te

verbeteren is de vormgeving hier
en daar geoptimaliseerd. Per rem-
klauw zijn vier zuigers verant-
woordelijk voor het contact tussen
de blokken en de geventileerde
schijf. Vanaf het einde van dit jaar
zal de 911 Turbo als eerste produc-
tieauto leverbaar zijn met kerami-
sche composiet-remschijven. De
Porsche Ceramic Composite Brake
(PCCB) doet qua afmetingen niet
onder voor het gietijzeren exem-
plaar, maar is per stuk zo’n vijf
kilo lichter. Kilo’s die direct in-
vloed hebben op de onafgeveerde
massa. Maar het belangrijkste aan
deze PCCB-schijven zijn de rem-
prestaties. In combinatie met
nieuw ontwikkelde remblokken
ontstaat een hoge, maar vooral
constante frictiewaarde. Deze fric-
tiewaarde is nagenoeg onafhanke-
lijk van de temperatuur. Door het
harde oppervlak van de kerami-
sche schijven is de slijtage slechts
een fractie van die bij de metalen
varianten, ze moeten dan ook met
gemak 300.000 kilometer mee
kunnen. De remblokken gaan circa
twee maal zo veel kilometers mee
als normale blokken.

De voorwielophanging is een combinatie van 911 Carrera 4 en 911 GT3
technieken.De stabilisatorstang is aangepast aan de beschikbare ruimte
in verband met de voorwielaandrijving.Afmeting en afstemming zijn
echter wel aangepast aan de prestaties van de 911 Turbo.

De multi-link achteras van de 911 Turbo is gebaseerd op die van de 911
Carrera 4.Het grootste verschil is de spoorbreedte,deze is met 40 mm
toegenomen.Uiteraard is de afstemming van veren,dempers en stabili-
satorstang aangepast aan de prestaties van de turbomotor.

Het PSM moet de 911 Turbo behoe-
den voor het overschrijden van
grenzen in zowel langs- als dwars-
richting.Dit gebeurt door in te grij-
pen in het motormanagement en
het remsysteem.
1 Wielsnelheidssensor
2 Geïntegreerde sensor voor

hoeksnelheid en dwarsversnel-
ling

3 Stuurhoeksensor
4Voordrukpomp
5 Hydraulisch aggregaat PSM 5.7

met druksensor en regeleenheid
6 PSM-schakelaar
7 Motronic-ECU

Porsche Stabiliteits Management (PSM)
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Cornelis Kit

Actieve veiligheid
Om zo veel mogelijk uit het onder-
stel en de remmen te halen, zonder
de grenzen te overschrijden, wordt
het Porsche Stability Management
(PSM) toegepast. In langsrichting
komt het er op neer dat ABS, ASR
en een sperdifferentieel ervoor zor-
gen dat de auto koersvast kan rem- men en accelereren. Voor stabiliteit

in dwarsrichting kan er per wiel
geremd worden. Ook is de gas-
klepstand elektronisch te regelen.
Het resultaat is dat onder- en over-
stuur in de kiem gesmoord kunnen
worden. Wie toch dwars wil gaan
met de 911 Turbo kan via een
schakelaar op het dashboard het
PSM uitschakelen. Wordt het uit-
breken iets te veel, dan is een druk
op het rempedaal genoeg om het
PSM weer in te schakelen.

Passieve veiligheid
Uiteraard ontbreekt het de 911
niet aan de bekende veiligheids-
uitrusting waartoe (zij)airbags en
veiligheidsgordels behoren. Om
zo veel mogelijk energie op te ne-
men, de inzittenden af te scheiden
van binnendringende elementen
en het gewicht toch zo laag moge-
lijk te houden bij voldoende stijf-
heid, is de carrosserie uit diverse
soorten metaal opgebouwd. Er
wordt onder meer gebruik ge-
maakt van zogenoemde tailored
blanks. Dit zijn plaatdelen die
geen constante dikte hebben,
maar daar waar nodig juist iets
dikker of dunner zijn. Zo komen
een optimale sterkte en een laag
gewicht samen in één stuk materi-
aal. Alle losse plaatdelen worden
dankzij de modernste verbin-
dingstechnieken zoals laser-lassen
met elkaar verbonden om de rug-
gengraat te vormen waar alle
componenten aan bevestigd zitten
en zo de nieuwe 911 Turbo vor-
men. 

Porsche 911 Turbo 
in cijfers
Cilinderinhoud [cm3] ..........................................3600
Boring [mm] ......................................................100,0
Slag [mm] ............................................................76,4
Compressieverhouding [:1] ..................................9,4
Carterinhoud (bij verversen) [liter]........................8,5
Vermogen [kW bij t/min]................................309/6000
Koppel [Nm bij t/min]..........................560/2700 - 4600
Vermogen per liter [kW] ......................................85,8
Maximum toerental [t/min] ..................................6750
Brandstof [RON/MON] ......................98/88 ongelood
Motormanagement ..........................Motronic ME 7.8
Elektrisch systeem [V] ..........................................12
Dynamo [W] ........................................................1680
Accu [Ah/A] ......................................................80/340
Banden (voor) ..........................................225/40R18
Banden (achter) ........................................295/30R18
Velgen (voor) ..................................................8J x 18
Velgen (achter) ..............................................11J x 18
Lengte [mm] ........................................................4435
Breedte [mm] ......................................................1830
Hoogte [mm]........................................................1295
Wielbasis [mm]....................................................2350
Spoorbreedte (voor) [mm] ..................................1465
Spoorbreedte (achter) [mm] ..............................1522
Brandstoftankinhoud [liter] ....................................64
Daklast [kg] ............................................................75
Versnellingsbak ......................Zesbak ..Tiptronic S
Overbrengingsverhoudingen ....................................
1e versnelling [:1]........................3,82............3,59......
2e versnelling [:1]........................2,05............2,19......
3e versnelling [:1]........................1,41............1,41......
4e versnelling [:1]........................1,12............1,00......
5e versnelling [:1]........................0,92............0,83......
6e versnelling [:1]........................0,75 ..............- ........
achteruit [:1] ................................2,86............1,93......
eindoverbrenging [:1] ................3,44............2,89......
Koppelingsdiameter [mm] ..........240 ..............- ........
Omvormerdiameter [mm] ..............- ..............270 ......
Max. overbrenging omvormer....................................
[:1 bij t/min] ......................................- ..........1,9/2600 ..
Acceleratie (0-100 km/h) [s] ........4,2..............4,9 ......
Acceleratie (0-160 km/h) [s] ........9,2 ............10,6......
Topsnelheid [km/h] ......................305 ............298 ......
Kilometer uit stilstand [s] ..........22,4............23,9......
Brandstofverbruik  [l/100 km] ....................................
(gemiddeld) ................................12,9............13,9......
(stad) ..........................................18,9............21,9......
(snelweg)......................................9,2..............9,6 ......
Massa [kg] ..................................1540 ..........1585 ....
Maximaal beladen gewicht [kg]..1885 ..........1930 ....

De geheugenfunctie voor de be-
stuurdersstoel kan via een druk-
knop in de contactsleutel bediend
worden.De afstandsbediening
herkent welke van de in totaal vier
persoonlijke contactsleutels ge-
bruikt wordt en geeft deze infor-
matie door aan de regeleenheid
van de stoelverstelling.Ook kun-
nen de buitenspiegels via de ge-
heugenfunctie ingesteld worden.

Een grote gezichtsbepalende spoiler
heeft de nieuwe 911 Turbo niet meer
achterop.Tegenwoordig is de auto voor-
zien van een subtieler exemplaar.Om
toch voldoende neerwaartse druk te ge-
nereren schuift de vleugel bij 120 km/h
omhoog.De luchtweerstand wordt hier-
door niet merkbaar beïnvloed.

Grote openingen in de voorbum-
per en zijschermen kenmerken de
nieuwe 911 Turbo.Het doel is koe-
le lucht langs de diverse radiato-
ren te leiden.Achter de voorbum-
per gaan radiatoren met koelwater
schuil,achter de achterschermen
de radiatoren van de intercooling.

De 911 Turbo is 65 mm breder dan de ongeblazen versies.Deze aanpas-
sing komt geheel voor rekening van de uitgebouwde achterpartij die
plaats moet bieden aan bredere banden die op hun beurt op een achteras
gemonteerd zitten met een grotere spoorbreedte.
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