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MOTOREN 
Techniek Audi 2.0 FSI turbomotor

De combinatie van directe benzine-inspuiting
en turbotechniek is voor Audi niet nieuw. Audi
verwierf grote bekendheid door Le Mans te win-
nen met een 4 liter DI V8 motor met twee turbo-
’s. Het daar geleerde wordt nu toegepast bij de
nieuwe 2.0T FSI motor. De bestaande ‘ongebla-
zen’ 2.0 FSI motor van Audi werkt met gelaagde
verbranding. Een echte Fuel Stratified Injection
(FSI) motor dus. De nieuwe 2.0 turbo FSI werkt
daarentegen, net zoals de nieuwe Audi V6 FSI,
met lambda=1. Audi heeft namelijk ondervon-
den dat zo’n lambda=1 motor veel beter te opti-
maliseren is en uiteindelijk dus een beter com-
promis brengt tussen prestatie, verbruik en
kostprijs. DI motoren met gelaagde verbranding
zijn vaak alleen op papier zuinig en gedurende
de Europese rijcyclus. In de dagelijkse rijprak-
tijk valt het besparingspotentieel doorgaans
nogal tegen.
De 2 liter turbomotor wordt toegepast bij de A3
en de A4 terwijl ook de VW Golf GTI ermee is
uitgerust. Afhankelijk van het model wordt de
motor dwars- of in lengterichting ingebouwd.
Het vermogen bedraagt momenteel 147 kW,
maar meer is zeker mogelijk.

Toch zuinig
Een laag verbruik in de praktijk moet volgens
Audi vooral komen uit een hoog thermisch ren-

dement. De vierkleps turbomotor heeft dan ook
een hoge compressieverhouding van 10,5:1. Dat
is heel wat hoger dan de 9,3:1 van de 1.8 liter
vijfkleps turbomotor met IDI, zelfs dicht bij de
vrijaanzuigende 2.0 liter FSI die het met 11,5:1
moet doen. Dat is voorlopig de laatste arm-
mengsel Audi motor. Om tegemoet te komen
aan de eis van hogere prestaties bij een lager
verbruik kiest Audi vanaf nu voor DI plus turbo
en lambda=1.
Vooral bij lage toerentallen is de detonatiegevoe-
ligheid van de DI motor kleiner, dus kan ook de
turbo voor een hogere gemiddelde druk zorgen.
Omdat de benzine in de cilinder verdampt,
blijft de compressie-eindtemperatuur onder een
zodanige grens dat detoneren wordt voorko-
men. Omdat het mengsel in de cilinder door de
verdampende benzine sterk wordt afgekoeld,
kan er bovendien een aanzienlijk hoger volume-
trisch rendement worden gehaald.

Gewone brandstof
Omdat Audi de motor wereldwijd wil inzetten,
is het een groot voordeel met lambda=1 te draai-
en. Een hoger dan gewoon zwavelgehalte in de
benzine is voor de geregelde driewegkatalysator
geen probleem, wel voor de DeNOx-katalysator
van de arm-mengselmotor. Omdat er in Europa

Bij de Audi A3 en de VW Golf GTI staat de 
nieuwe 2.0 liter turbomotor dwars voorin met de
inlaatkant achter de inlaatluchtkoeler en de turbo
voor het schutbord.

De Continental-tandriem wordt mechanisch
gespannen. Heel bijzonder is de ellipsvormige kru-
kaspoelie.

Niet tam, wel zuinig
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aan, de inlaatnokkenas wordt (aan de transmis-
siekant) aangedreven met een 9,5 mm hulzen-
ketting. Voor de DI turbomotor zijn de eisen ver-
zwaard omdat de klepbediening wrijvingsarm
is, de klepveerspanning verhoogd is, de inlaat-
nokkenas over 42 krukgraden kan verdraaien en
de hoge drukpomp via een drievoudige nok op
de inlaatnokkenas wordt aangedreven. Na vele
testen bleek een ellipsvormige tandriempoelie
op de krukas de beste resultaten te geven in het
compromis tussen functie, gewicht, kosten en
levensduur.
De Crankshaft Torsion Cancellation (CTC) poelie
vermindert de torsietrillingen en daarmee de
trekkrachten in de tandriem aanzienlijk.
Uiteraard is de stand van de poelie heel belang-
rijk, want er wordt tweemaal per krukasomwen-
teling een trilling in de tandriem opgewekt
door het spanningsverschil. Deze trilling com-
penseert de tweede orde trilling die bij 3500

gekozen is voor alcoholhoudende benzine heeft
Audi het complete inspuitsysteem geschikt
gemaakt voor een ethanolconcentratie tot maar
liefst 13%. RVS maakt zoiets mogelijk, terwijl
speciale rubbersoorten een goede afdichting
waarborgen. Ook de hogedrukpomp is voor dit
alcohol-benzinemengsel geschikt gemaakt. Al

met al ontstaat er een motor die nog vele jaren
in productie kan blijven in tal van vermogens-
uitvoeringen. Het motormanagement is afge-
steld op 98 en 95 octaan, de klopsensoren voor-
komen problemen als er 91 octaan wordt
getankt. Vanzelfsprekend dalen de prestaties en
neemt het verbruik toe als er brandstof met een
lager octaangetal dan 98 wordt gebruikt.

Ellipsvormige poelie
Laten we de 2.0 liter turbomotor eens van
binnen bekijken. Audi blijft bij de 23 mm brede
tandriem van bijzonder warmtebestendig mate-
riaal. De tandriem drijft de uitlaatnokkenas

De dwarsdoorsnedetekening toont het inlaatka-
naal rechts met de wervelklep en de onder 22,5°
geplaatste hogedrukverstuiver. De turbocompres-
sor zit links, de dynamo, aircopomp, hydraulische
stuurbekrachtigingspomp en de startmotor rechts.

Het effect van de ellipsvormige krukaspoelie op
de hoekverdraaiing van de tweede orde en het
verschil in trekkracht in de tandriem.
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t/min voor problemen zorgt. Bij dit toerental
ligt de eigenfrequentie van de distributie.

Nauwkeurige balancering
De aandrijving van de twee balansassen is ook
opnieuw bekeken, al zijn de hoofdonderdelen
gelijk aan die van de vrij- of zelfaanzuigende
motor. Door de veel hogere verbrandingsdruk-
ken draait de turbomotor oneenpariger en dat
veroorzaakt problemen met de geluidsproduc-
tie. Audi wilde een zo hoog mogelijke balance-
ringsgraad van 98% en dat maakte grotere
balansgewichten nodig. Voorheen waren de
tandwielen die de twee balansassen koppelden,
om de balansgewichten aangebracht. Daar was
geen ruimte meer voor, dus zijn de koppeltand-
wielen naast de aandrijftandwielen geplaatst.
Vanaf de krukas drijft een ketting zowel de aan-
drijfas naar de balansassen als de oliepomp aan.
Een speciaal aandrijftandwiel vangt de oneenpa-
righeid in de aandrijving naar de balansassen
op.
De oliepomp heeft bredere tandwielen voor een
verhoogde opbrengst. De oliedrukregelklep is na
het oliefilter aangebracht zodat er steeds scho-
ne olie doorheen stroomt.

Aangepaste kop
Een nieuwe vorm van de inlaatkanalen zorgt
voor een snellere koprolbeweging die voor een

betere menging en een snellere verbranding
zorgt.
Er worden met natrium gevulde uitlaatkleppen
toegepast om de temperatuur te doen dalen.
Het vloeibare natrium klotst in de holle klep-
schotel en steel en voert de hitte van de schotel
via de steel af naar de klepgeleider. De inlaat-
klepschotelranden zijn ‘gepantserd’. De slepers
met rollen zijn stijver en smaller. De klepveren
zijn stugger om met de hogere in- en uitlaat-
drukken rekening te houden. De inlaatkleppen
staan minder lang open en er worden geen
loodhoudende klepzittingen meer gebruikt om
aan een Europese milieu-eis te kunnen voldoen.

Nieuwe zuigers
De zuigers zijn gesmeed om aan de hogere ther-
mische belastingen te kunnen voldoen. De zui-
gerpendiameter is van 19 naar 20 mm gegaan
om dezelfde vlaktedruk te houden als die van
de 1.8T motor. De topdruk bedraagt namelijk
110 bar tegen 85 bar bij de 1.8T motor. Ondanks
deze verschillen en de opstaande randen weegt
de zuiger 346 g tegen 323 g van de kleinere tur-
bomotor.
De hete bovenste zuigerveer bestaat uit geni-
treerd staal. De krukas is gesmeed en voorzien
van aanloopringen van een grotere dikte en dia-
meter. Alle tappen zijn inductief gehard en de
overgangen zijn door middel van rollen verste-
vigd. Daardoor blijft de doorbuiging binnen
bepaalde grenzen ondanks de hogere topdruk
en de langere slag van 92,8 mm tegen 86,4 mm
bij de 1.8T motor. De hoofdlagers zijn gelijk

Het kunststof inlaatmoduul is behoorlijk ingewik-
keld. De onderdelen zijn zo compact mogelijk
geplaatst.

De aandrijving van de oliepomp en de balansassen
gebeurt met een ketting en tandwielen.
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gebleven, de drijfstanglagers zijn iets meer
ovaal in dwarsrichting om rekening te houden
met de vervorming tijdens de verbrandingsslag.
De gesmede drijfstangen hebben een gebroken
grote-oog en zijn van een hogere kwaliteit staal
gemaakt.

De 2.0 liter 4V T-FSI motor is bij de Audi A4 in de
lengterichting geplaatst met de inlaatkant links en
de turbo rechts. Er zijn twee inlaatluchtkoelers.

De geregelde driewegkatalysator heeft een dia-
meter van 106 mm en is 76 mm lang en met vier
bouten rechtstreeks aan het turbinehuis
bevestigd. Deze opstelling is gelijk bij de dwarse
plaatsing als bij plaatsing in de lengterichting.

Het uitlaatspruitstuk is bijna symme-
trisch en dankzij een lip gescheiden
in 1 en 4 en 2 en 3 doorstroming. Ten
opzichte van de 132 kW 1.8T kan er
30% meer uitlaatgas doorheen.

De hogedrukpomp haalt maximaal 110 bar en
wordt gevoed vanuit een lagedruksysteem met
2,5 tot 6 bar druk. Er is geen retourleiding. De ver-
stuivers hebben een kegelinspuithoek van 10°.

Bijzondere cilinderkoeling
Omdat de boring van de 2.0 liter motor groter
is bij dezelfde hartafstand van 88 mm tussen de
cilinders is er weinig materiaal over tussen de
cilinders. Er is daarom voor een aluminium
zandgietstuk met gesloten dek gekozen. Tussen
de cilinders is van boven af een groef gefreesd,
voorbij het BDP van de bovenste zuigerveer.
Vervolgens is er een aluminium plaatje in de

groef aangebracht en wel zo diep dat er een
koelwaterspleet van ongeveer 10 mm overblijft.
Tot slot wordt de groef dichtgelast door middel
van een elektronenstraal om de koppakking
een stevige ondergrond te geven. ●

Paul Klaver
Met dank aan de Oostenrijkse vereniging voor automobieltechniek, OVK,

organisator van het internationale Motorsymposium in Wenen.
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