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AUTO
Audi A4 technisch bekeken

Verfijning van een succesvol concept

Oude wijn in
nieuwe zakken
Technisch gezien is de Audi A4 niet revolutionair

gewijzigd. Bestaande principes zijn geoptimali-

seerd en aangepast aan de laatste stand van

techniek en verwachtingen. De motoren zijn voor

een groot deel oude bekenden en de voorwielop-

hanging is een variatie op het oude thema. Toch is

het Audi wel gelukt om een auto neer te zetten die

zeker in technisch opzicht geheel bij de tijd is.

De top in het motorgamma wordt
gevormd door een nieuwe drieliter
V6 benzinemotor van aluminium.
De uitlaatspruitstukken van deze
motor,een gezamenlijke ontwik-
keling van Audi en Faurecia,be-
vatten  drie binnenpijpen,één per
cilinder,die in een diepgetrokken
buitenschaal zitten.Tussen de pij-
pen en de schaal ontstaat zo een
isolerende luchtlaag.

De traploze multitronic-versnel-
lingsbak die ook al in de A6 lever-
baar is, is nu geschikt gemaakt
voor motoren met een koppel van
maximaal 310 Nm.Dit is te danken
aan een verbeterde warmtebehan-
deling van de variators (zeg maar
de poelies) en sterkere lagers in
de primaire schijvenset.

TEKENINGEN:AUDI

De grootste innovaties komen bij
de nieuwe Audi A4 voor rekening
van twee benzinemotoren, achter-
wielophanging en de elektronica.
Uiteraard is de rest van de auto ook
onder de loep genomen, maar dan
gaat het meer om fijnslijperij dan
om spectaculaire wijzigingen.

Grote nieuwkomer is de drieliter
V6-benzinemotor. Deze closed
deck-motor heeft een aluminium
cilinderblok en is 23 kilo lichter
dan de oude 2.8 liter V6-motor. De
slag is nog steeds 82,5 mm, maar
de boring is gestegen van 86,4 naar
92,8 mm. Vijf kleppen per cilinder
worden bediend door verstelbare
in- en uitlaatnokkenassen. De nok-
kenasverstelling wordt aange-
stuurd door het Motronic ME 7.1.1

motormanagementsysteem. Dit re-
gelt tevens de lengte van het varia-
bele inlaatspruitstuk.

In balans
Vrije massakrachten in het drijf-
werk kunnen door de constructie
van de V6 met een blokhoek van
90° onderdrukt worden. Dit lukt
niet voor de vrije massamomenten
van de eerste orde, vandaar dat in
het oliecarter één balansas met
gwichten (een soort nokkenas) is

gemonteerd. Die gewichten zijn
zodanig geplaatst dat ze zoveel
mogelijk de vrijkomende momen-
ten opheffen en zo een belangrijke
bijdrage aan het comfort leveren.
De balansas is samengebouwd met
de oliepomp. Beide worden aange-
dreven door een ketting en een
tandwiel en draaien met hetzelfde
toerental als de krukas, maar wel
in tegengestelde richting.

Aluminium viercilinder
De tweeliter viercilinderbenzine-
motor is afgeleid van de bestaande
1.6 en 1.8 liter benzinemotoren.
Het grote verschil met deze moto-
ren is de gebruikte grondstof: alu-
minium in plaats van gietijzer. De
grote overeenkomst is de cilinder-
afstand van 88 mm, één van de ba-
sismaten die het mogelijk maakt
om het bewerkingsproces op de-
zelfde productielijn uit te voeren
als de twee andere viercilinders.
Evenals de hierboven beschreven
V6 beschikt de tweeliter motor
over een open deck-constructie,
een variabel inlaatkanaal en vijf-
kleppen per cilinder. Omdat het in
de viercilindermotor niet te realise-
ren is dat de massakrachten elkaar
opheffen, heeft deze motor niet
één, maar twee balansassen.

Geregelde koeling
Onder normale omstandigheden
wordt de temperatuur van het koel-
water geregeld door een met was
gevulde thermostaat. Tot aan vol-
last wordt hiermee bereikt dat de
koelvloeistof het blok in komt met
een temperatuur van 100 °C. Bij
vollast wordt de was extra ver-
warmd, waardoor de thermostaat
verder opent en de temperatuur
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Het principe van de voorwielophanging
van de nieuwe A4 is grotendeels gelijk
aan dat  van de A8,de A6 en de vorige
A4.Door lichter te construeren en meer
gebruik te maken van aluminium is de
constructie echter wel 8,5 kg lichter dan
bij het vorige model.Dit gewichtsvoor-
deel komt grotendeels ten goede aan de
onafgeveerde massa en draagt dus bij
aan een beter weggedrag.

daalt tot 75 °C. Dit resulteert in
een betere vullingsgraad. Door het
ontstekingstijdstip iets te vervroe-
gen neemt hierdoor het koppel toe.

Normaal gesproken zorgt een
hogere temperatuur voor een bete-
re thermodynamische werkings-
graad (minder warmte verlies) en
minder wrijving omdat de olie
dunner is. Echter bij lagere toeren-
tallen wordt de kans op grenssme-
ring te groot. Vandaar dat voor ge-
controleerde verlaging van de
koelwatertemperatuur gekozen is.

Traploos schakelen
Een aantal versies van de A4 is
verkrijgbaar met een multitronic-
versnellingsbak. De overbrenging
vindt plaats via een ketting die in-
geklemd zit tussen twee paar coni-
sche schijven. Een geïntegreerd
elektro-hydraulisch besturingssys-
teem bepaalt de stand van de schij-
ven. In AMT 11 van 1999 is reeds
uitgebreid aandacht aan deze ver-
snellingsbak besteed. De bak die
toen debuteerde in de A6 is door-
ontwikkeld en is nu in staat om
grotere krachten over te brengen.

Aluminium wielophanging
De voorwielophanging is in grote
lijnen gelijk aan die van het vorige
model, maar door meer aluminium
toe te passen wel een stuk lichter.
De achteras van de voorwielaange-
dreven en de Quattro-versie wer-
ken volgens een gelijk principe:
een fuseestuk dat aan de onderkant
verbonden is met een driehoekige
draagarm en boven aan een enkele
spoorstang. Draagarm en spoor-
stang zijn bevestigd aan een sub-
frame. Schroefveer en schokdem-
per zijn separaat met de onderste
draagarm verbonden. Die is hol en
bestaat uit gegoten aluminium, ter-
wijl de bovenste draagarm is uitge-
voerd in geperst staal. Een torsie-
stabilisator is door middel van een

verbindingsstang aan de onderste
draagarm bevestigd.

Eerste stap naar 42 Volt
Audi zal in de loop van 2001 op-
tioneel beginnen met de montage
van 1000 Watt voorruitverwar-
ming. Deze is ontwikkeld op 42
Voltsbasis, waarmee het merk uit
Ingolstadt de eerste schreden op
het pad naar 42 Volt-boordsyste-
men zet. Deze verwarming is in
staat om een bevroren voorruit met
een temperatuur van –5 °C binnen
een halve minuut te ontdooien.

Zonlichtafhankelijk
Net als in de A6 is in de A4 een
airco-systeem leverbaar dat ge-
scheiden werkt voor bestuurder en
voorpassagier. voor een optimaal
klimaat werkt het systeem niet al-
leen met temperatuursensoren,
maar ook met een sensor die re-
ageert op de invloed van de zon.

Omdat de TDI-motoren werken
met een hoog rendement, krijgt het
koelwater niet meer voldoende

energie om als warmtebron voor
het interieur te fungeren. Daarom
is er een 1000 Watt verwarmings-
element aan het klimaatsysteem
toegevoegd, zodat in koude perio-
des toch een aangename tempera-
tuur te realiseren is.

Als extra biedt Audi een schuif-
dak met zonnepanelen aan. De
hiermee opgewekte energie wordt
gebruikt om (wanneer het contact
is uitgeschakeld) het ventilatiesys-
teem frisse lucht in de auto te laten
blazen. Onafhankelijk van het
weer heeft de nieuwe A4 voldoen-
de nieuws in huis om op technisch
gebied weer een aantal jaren mee
te kunnen.

De standaard wielophanging (bo-
ven) en de wielophanging van de
Quattro-versie (onder) zijn, in te-
genstelling tot het vorige model,
geconstrueerd volgens hetzelfde
principe en delen een groot aantal
onderdelen met elkaar.Bij de stan-
daard ophanging zijn de astap en
het fuseestuk uit één stuk,waarbij
het lager op de astap zit.Bij de
Quattro-versie zit de lagering ín
het fuseestuk.

Bij een botsing geeft een aantal
sensoren (eigenlijk acceleratie-
voelers) informatie aan een regel-
eenheid die de snelheid van de
voertuigdeformatie berekent.
Hiermee kan de kracht van de bot-
sing bepaald worden en kunnen
veiligheidsgordels en airbags
aangepast geactiveerd worden.
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