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MOTOREN 
Techniek Audi V6 3.2 FSI

Met de komst van de directe inspuiting heeft
Audi de vijfkleppen techniek verlaten. Er wor-
den ‘gewoon’ twee inlaatkleppen en twee uit-
laatkleppen gebruikt. De verstuiver zit tussen
de inlaatkleppen, zoals we dat van de andere
FSI-motoren kennen. Er is gekozen voor een
lambda=1 strategie om wereldwijd aan alle
bestaande en toekomstige emissie-eisen te kun-
nen voldoen. De nadruk ligt verder op een hoog
prestatieniveau. Om dat te bereiken, zijn er een
aantal maatregelen getroffen zoals een hoge
compressieverhouding en een goede ademha-
ling. Volgens Audi moet de 3.2 FSI ook in de
dagelijkse rijpraktijk een gunstig brandstofver-
bruik scoren en niet alleen tijdens de Europese
rijcyclus.

Blok met reserve
De cilinders maken een hoek van 90° met
elkaar. Dat is niet alleen nodig om op dezelfde
machines ook een V8 te kunnen bewerken,
maar ook om in de V ruimte te maken voor het
inlaatspruitstuk en de hogedrukverstuivers. Het
is een langeslagmotor met een slag van 92,8
mm en een boring van 84,5 mm. De cilinder-
hartafstand bedraagt 90 mm, terwijl er tussen
de cilinders een dam is van 5,5 mm. Deze dam-

men zijn gekoeld om voor een gelijkmatige
temperatuurverdeling te zorgen. Het is immers
het streven om de cilinderboring onder alle
bedrijfscondities zo rond mogelijk te houden.
Omdat de topdruk niet zo hoog is als bij een
dieselmotor is er een aluminium legering toe-
gepast.

Het blok wordt aan de onderkant gesloten door
een aluminium carterpan. De vier gietijzeren
lagerkappen zijn ingegoten. Het geheel weegt
33 kg en heeft nog reserve genoeg voor een
turbo-uitvoering. Een V-motor heeft weliswaar
minder hoofdlagers dan een lijnmotor, daar
staat tegenover dat de belasting (veel) hoger uit-

De 3.2 liter V6 is compact gebouwd omdat de
distributie aan de vliegwielzijde plaatsvindt. De V-
hoek van 90° maakt het blok breed, maar geeft
wel ruimte voor het volumineuze inlaatspruitstuk.

Directe benzine-injectie in topmotor

Beul met manieren
Voor de nieuwe A6 ontwik-

kelde Audi een direct inge-

spoten benzinemotor. Die

paart brute kracht aan een

gunstig verbruik en schone

adem. Basis vormt Audi’s

nieuwe V-motoren concept

met door kettingen aange-

dreven nokkenassen.

Motortechniek van acade-

misch niveau.
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daaraan niets. De balansas ligt in de V boven de
krukas en draait met hetzelfde toerental in
tegengestelde richting.

Vermogen zit in de kop
De uitspraak dat het (motor)vermogen in de
(cilinder)kop zit, is van Keith Duckworth. Toen
hij de beroemde Cosworth V8 3 liter racemotor
ontwierp, maakte hij gebruik van een koprol-
wervel die door de twee inlaatkanalen tot stand
werd gebracht. Sindsdien is de vierklepskop
met ‘tumble’ (koprol) niet meer weg te denken.
Audi is er trots op dat de vullingsgraad over een
groot toerengebied groter dan 1 is. De vullings-
graad is de verhouding tussen de door de motor
aangezogen hoeveelheid lucht en die welke bij
dat toerental theoretisch verpompt zou kunnen
worden. Dat laatste volgt uit het product van de

valt. Vier bouten per kap moeten de krachten
in horizontale en verticale richting opnemen.
De gietijzeren kappen zorgen er ook voor dat de
lagerspeling bij hete motor niet te groot wordt.
Dat is gunstig voor de geluidsproductie van de
krukas en het handhaven van de oliedruk. Een
‘rommelende’ krukas en niet goed werkende
hydraulische nokkenasverstellingen, stelplun-
jers en kettingspanners zijn ongewenst.

Steviger drijfwerk
Vergeleken met de vorige 3 liter vijfkleppenmo-
tor zijn er enkele maatregelen getroffen om de
krukas te verstevigen. De krukwangen zijn 1
mm breder en de kruktapdiameter is van 54
naar 56 mm gegaan. Zoals uit de afbeelding
blijkt, is er niet veel gemeenschappelijk materi-
aal tussen de 30° verzette kruktappen. Deze
zogenaamde ‘Split Pin’ constructie werd voor
het eerst door Caterpillar gebruikt bij een die-
selmotor. De bezorgdheid van de motorcon-
structeurs was toentertijd gericht op de sme-
ring van de drijfstanglagers. In plaats van een
volledige zijdelingse opsluiting die de olie-

afvoer uit het lager
regelt, is er nu aan de
binnenzijde een groot
open deel waaruit de
olie vrij kan wegstro-
men. In de praktijk blijkt
de bezorgdheid onge-
grond. Het materiaal van
de drijfstangen is verbe-
terd zodat deze lichter
zijn geworden. Vooral
het grote oog is aanzienlijk afgeslankt.
Er worden gesmede zuigers toegepast die ster-
ker zijn en minder van vorm veranderen bij de
hogere drukken en temperaturen die het DI-
concept met zich meebrengt. Op het zuiger-
hemd is een laagje ijzer aangebracht omdat alu-
minium nu eenmaal niet goed ‘loopt’ op alumi-
nium. Dankzij deze aanpassingen is het totale
drijfwerk lichter dan bij de vorige motor
ondanks een 4% grotere cilinderinhoud.
Bovendien bedraagt het maximum toerental nu
7200 t/min.
Bij 90° V6 motoren kunnen de vrije massa-
krachten volledig ‘gebalanceerd’ worden. Dat
lukt niet met de vrije momenten, vandaar dat
er een balansas nodig is. Bij een driecilinder in
lijn doet zich hetzelfde probleem voor, het ver-
zetten van de kruktappen bij de V6 verandert

De vierklepskop bestaat uit één gietstuk. De twee opgebouwde
nokkenassen bedienen de kleppen door middel van slepers met
naaldgelagerde rollen. Hydraulische stelplunjers houden de
klepspeling constant. De bobines zitten bovenop de centraal
geplaatste bougies.

Het aluminium cilinderblok heeft een gesloten
dek. De gietijzeren lagerkappen zijn ingegoten in
het aluminium oliecarter. Samen vormen ze een
torsie- en buigstijf geheel.

De stevige krukas heeft 30° verzette kruktappen.
De zuigerbodemvorm is geoptimaliseerd. Boven de
krukas draait de balansas in tegengestelde rich-
ting. Let op de kettingwielen bij het achterste
hoofdlager aan de vliegwielzijde.

Kleppen-
deksel

Opgebouwde
nokkenassen

Distributie-
deksel

Bovendeel met
lagerkappen

Cilinderkop
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cilinderinhoud en het toerental gedeeld door
twee. Als we de vullingsgraad met 100 verme-
nigvuldigen, krijgen we het volumetrisch ren-
dement. De 3.2 liter V6 haalt tussen 2400 en
6300 t/min een volumetrisch rendement van
meer dan 100%.
Er is dus sprake van een soort drukvulling.
Iemand heeft voorgesteld deze vorm van druk-
vulling krypto drukvulling te noemen omdat
de compressor verborgen is, kruptos betekent:
verborgen. Dat er zoveel lucht door de cilinder-
kop gaat, komt omdat er gaspulsaties in het in-
en uitlaatsysteem optreden. Onder gunstige
omstandigheden, zoals die bij racemotoren
optreden, kan het volumetrisch rendement wel
135% bedragen. Deze gasdynamische effecten
nemen in kracht toe met toenemend toerental.
Geen wonder dat er uit Formule 1-motoren zo’n
hoog vermogen (900 pk ofwel 660 kW) wordt
gehaald. Bij 19.000 t/min werkt de krypto druk-
vulling buitengewoon goed.
Maar er is meer voor nodig om een hoog effec-
tief vermogen te halen. Afhankelijk van de
gebruikte compressieverhouding, die bij deze

druk loopt op met het toerental, dus is het niet
verrassend dat de hoogste effectieve druk van
13,3 bar bij 3.250 t/min wordt ontwikkeld.
Audi is aan deze zeer hoge waarde (op RON 95
benzine) gekomen door een aantal maatregelen
te nemen. Er zitten forse inlaatkleppen in van
34 mm, die gedurende lange tijd open staan.
Het mengsel wordt hoog gecomprimeerd. Dat is
mogelijk omdat de ingespoten benzine de
gastemperatuur in de cilinder aanzienlijk doet
dalen. Ook de keuze van de koprolwervelinten-
siteit en de vorm van de zuigerbodem beïnvloe-
den het resultaat gunstig. Voeg daar een uitge-
kiend uitlaatsysteem met een lage tegendruk
aan toe en het is verklaarbaar waarom de V6
FSI 188 kW haalt bij 6500 t/min: het vermogen
zit in de kop.

Slimme fabricage
De cilinderkoppen van de 2.4 liter V6 en die van
de 3.2 liter V6 worden uit dezelfde gietvorm
gefabriceerd. Elk heeft daarbij wel zijn eigen
‘kern’ voor de verbrandingskamers en de inlaat-
kanalen. Uitgangsbasis voor beide V-motoren
was de 2 liter viercilinder FSI-cilinderkop die al
eerder door Audi was ontwikkeld. Omdat er nu
een distributie met kettingen wordt toegepast
en niet met een tandriem, is de olietoevoer aan-

De complexe kettingaandrijving is een kenmerk
van de nieuwe generatie Audi V-motoren. Op elke
nokkenas is de hydraulische verstelling te zien.
Opvallend is ook de oliepompaandrijving.

Aandrijving B

Aandrijving C

Aandrijving A

Aandrijving D

Audi motor maar liefst 12,5:1 is, volgt er uit het
volumetrisch rendement een bepaalde
gemiddelde geïndiceerde druk, dat is de druk
boven de zuiger. Trekken we daar de gemiddel-
de wrijvingsdruk vanaf, dan houden we de
gemiddelde effectieve druk over. De wrijvings-

Het oliecircuit omvat een warmtewisselaar en een hooggeplaatst
oliefilter. Er zijn twee boringen per cilinderkop, één met lage druk
en één met hoge druk. Ongefilterde olie is goudkleurig, gefilterde
olie groen weergegeven. Een oliepeilsensor bewaakt het niveau.
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maar meer nog: het juiste oliepeil. Een thermi-
sche oliepeilsensor bewaakt daarom het niveau.
Bij direct ingespoten benzinemotoren is de
kans op inlaatklepschotelvervuiling (veel) gro-
ter dan bij IDI-benzinemotoren. Er komt
immers (vrijwel) geen benzine met reinigings-
additieven langs de inlaatkleppen terwijl er wel
uitlaatgassen en oliedampen worden aangezo-
gen. Geen wonder dat Audi veel aandacht heeft
besteed aan de carterontluchting, met name
aan de olie-afscheider. In de kleppendeksels zit

een labyrint dat de grote oliedruppels uit de
carterdampen verwijdert. Een ontluchtingslei-
ding uit kunststof voegt de dampen uit de twee
deksels samen en brengt deze vervolgens naar
een fijnafscheider die met Hengst ontwikkeld
is. Het is een kunststof gietstuk met een dubbe-
le cycloon, een oliereservoir en een terugslag-
klep. Deze klep regelt de olie-afvoer naar het
carter. De olie-afscheider zit in de V, de vrijwel
olievrije dampen worden via een korte leiding
en een drukregelklep rechtstreeks naar de aan-
zuigbuis gevoerd. De plaats van de olie-afschei-
der in de V voorkomt ijsvorming omdat de car-
terdampen 20° warmer zijn als ze naar het
spruitstuk gaan. Bij lage motorbelastingen
wordt schone lucht rechtstreeks vanuit de aan-
zuigbuis naar het carter gevoerd. Daardoor wor-
den water- en benzinedampen effectief afge-

gepast. De nokkenaslagers en de hydraulische
stelplunjers hebben een eigen lagedrukolietoe-
voer. De distributie en de nokkenasverstelling
hebben een aparte hogedrukolietoevoer.
Zowel de vacuümpomp als de hogedrukbrand-
stofpomp worden door de nokkenassen aange-
dreven. Alle vier de nokkenassen zijn voorzien
van speciale Denso hydraulische ‘verstellers’ die
de nokkenassen over 42 krukgraden verdraaien.
Tijdens stilstand zorgen veerbelaste drukbouten
ervoor dat de nokkenassen in de juiste stand
staan.

Complexe distributie
Audi heeft tal van systemen ontworpen en per
computer getest voordat deze ingewikkelde aan-
drijving met in totaal vier kettingen tot stand
kwam. Allereerst moest beslist worden waar de
distributie moest worden geplaatst. Er zijn
motoren geweest (de laatste is de Maserati V6
voor de Citroën SM) waarbij de distributie hal-
verwege de krukas was geplaatst. Audi koos
voor de vliegwielkant omdat daarmee de kort-
ste motor en de rustigste aandrijving wordt
bereikt. De kettingaandrijving A, B en C (zie
afbeelding) zijn met behulp van IWIS en INA tot
stand gekomen. Het gaat om 3/8” enkele hul-
zenkettingen. Een 1:2 overbrenging vindt plaats
door de hulpassen met twee kettingwielen
naast elkaar. Hydraulische kettingspanners met
geïntegreerde terugslagkleppen en lange glij-
en spanschoenen zorgen er voor dat de ketting-
en gedurende de hele motorlevensduur
(200.000 miles ofwel 320.000 km) stil en onder-
houdsvrij hun werk doen. Ketting D drijft de
oliepomp en de balansas aan. Een enkelvoudige
rollenketting met een mechanische spanner
bleek aan de gestelde eisen te voldoen en het
minste geluid en wrijving te veroorzaken.

Smering en ontluchting
De oliepomp loopt 14% langzamer dan de kruk-
as. Het is een trochoïde pomp die voorzien is
van een drukregeling die de warmtewisselaar
en het oliefilter beschermt tegen een te hoge
druk. Zelfs bij de gebruikte SAE 0W-30 olie
loopt de oliedruk bij lage temperaturen hoog
op. Zoals gezegd, lopen er twee aparte olietoe-
voerkanalen naar de cilinderkoppen. Daarmee
wordt voorkomen dat de drukpulsaties die
vooral de nokkenasverstellers veroorzaken,
invloed hebben op de werking van de hydrauli-
sche stelplunjers. Van groot belang om alles
heel te houden, is niet alleen de juiste olie,

Het inlaatsysteem heeft een drukverlies van
slechts 28 mbar bij maximum vermogen, er gaat
dan 750 kg lucht per uur door de motor. Er is geen
luchtmassameter meer, dat scheelt 5 mbar druk-
verlies. In plaats daarvan zorgt een Siemens VDO
onderdruk-toerental systeem, voor de juiste infor-
matie. Let op de kleppen die de inlaatlengte varië-
ren en de koprolwervelkleppen.

De carterventilatie is een doordacht stukje werk.
Een dubbelcycloon moet voorkomen dat er olie
wordt meegevoerd.

Ventilatieleiding

Dubbelcycloon

Terugslagklep

Oliereservoir

Ventilatieleiding

Inlaatslang

Ontluchtingsleidingen

Ontluchtingsleiding

Drukregelklep

Kleppendeksel

Kleppendeksel

Fijnafscheider
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voerd. Dat is mede een verklaring voor de lange
olieverversingstermijn van maximaal 30.000
km of 2 jaar.

Intensieve koeling
Het is van groot belang dat de in de verbran-
dingskamer ontwikkelde warmte snel wordt
afgevoerd. Daardoor worden ontoelaatbare
materiaalspanningen vermeden en zijn er hoge
verbrandingstemperaturen mogelijk. Audi heeft
de waterpomp in het motorblok geplaatst, een
deksel in de V-ruimte verspreidt het water over
de zes cilinders. De cilinderkoppen worden dia-
gonaal vanaf de uitlaatkant doorstroomt. Zo
krijgen de heetste plekken, en dat zijn de uit-
laatklepzittingen, het koudste water. De ther-
mostaat bestaat vrijwel geheel uit kunststof en
is naast de waterpomp geplaatst om een zo kort
mogelijk opwarmcircuit te hebben.

Verstelbare inlaatlengte
Het lastige van de beschreven inlaatpulsaties is
dat ze bij een gegeven lengte van het in- of uit-
laatkanaal bij bepaalde toerentallen een posi-
tief, neutraal of negatief effect op de vullings-
graad hebben. Vandaar dat er inlaatsystemen
ontwikkeld zijn die volledig of in trappen in
lengte variabel zijn. Audi werkt met een inlaat-
lengte van 691 mm om het koppel zo hoog
mogelijk te krijgen en een lengte van 396 mm
om het vermogen op te voeren. Het gaat om een
met Mahle ontwikkeld tweetrapssysteem in een
kunststof uitvoering. Het systeem is voorzien
van leidschoepen om de lucht zo stromingsgun-
stig als mogelijk om alle bochten te leiden.
Twee assen bedienen de zes kleppen die ervoor
zorgen dat de inlaatlengte wijzigt van lang
naar kort en omgekeerd.
In het inlaatkanaal zit ook nog de klep die de
lucht naar de bovenkant van het kanaal stuurt
om de koprolwervelintensiteit te beïnvloeden.
Bij hoge belasting ligt de klep in de wand van
het kanaal. De verstelling gebeurt in twee stap-
pen: open of dicht. Dat is anders dan bij de 2
liter viercilinder, want daar wordt de klep via
een kenveld in stand gevarieerd.

Speciale hogedrukpomp
Hitachi levert de hogedrukbrandstofpomp die

met één plunjer werkt. Deze wordt door een
nokschijf met drie nokken vanaf één van de
inlaatnokkenassen aangedreven. De druk ligt
tussen de 30 en 100 bar en wordt door een in
de pomp geplaatste elektrisch geregelde klep
tot stand gebracht. De benodigde toevoerdruk
wordt door een elektrische brandstofpomp ver-
zorgd. Beide pompen leveren precies de
gevraagde hoeveelheid brandstof met de juiste
druk. Er is dus geen retourleiding en de hoge-
drukpomp vraagt alleen een hoog aandrijfver-
mogen als de motor veel vermogen levert. Om
dampbelvorming te voorkomen, kan de toevoer-
druk tijdelijk van 3 tot 6 bar worden verhoogd.

Uitlaatgassysteem
Er is gekozen voor een gegoten spruitstuk, dat
is opmerkelijk omdat andere fabrikanten dub-
belwandige staalplaatspruitstukken gebruiken.
Er zijn drie aparte flenzen om de materiaal-
spanningen laag te houden. De lambdasensor
(één voor elke bank van drie cilinders) zit in het
spruitstuk vóór de katalysator. De breedband-
sonde kan cilinderselectief het mengsel beïn-

vloeden hetgeen vooral bij lage belastingen
belangrijk is om een zo gelijkmatig mogelijk
koppel per cilinder te verkrijgen. Een tweede
spronglambdasensor zorgt voor de controle op
de juiste werking van de katalysator.
Een 3-in-2-in-1 uitlaatsysteem zorgt voor het
juiste klankbeeld. Het is geen enkel probleem
om aan de Euro4-grenswaarden te voldoen,
Audi verwacht dat de uitlaat de levensduur ook
in jaren haalt. Waarschijnlijk gaat het daarbij
om 10 jaar.

Zorgvuldige optimalisering
Omdat de motor over de hele wereld zal wor-
den gebruikt, is er voor gekozen de optimalise-
ring te doen op RON 95 met een extra kenveld
voor RON 91 benzine. Dat is gezien de hoge
compressieverhouding opmerkelijk en afwij-
kend van Audi’s voorkeur voor RON 98 benzine.
Kennelijk zijn maar weinig bezitters(sters)
bereid om voor deze dure brandstof te kiezen
en hebben ze genoeg geklaagd over de tegenval-
lende prestaties als er RON 95 wordt getankt.
Audi zegt nu dat het volle prestatieniveau op
RON 95 wordt bereikt en RON 98 dus niet nodig
is. Deze stap staat haaks op de trend van Shell
en VW om uit Super Plus 98 Optimax 99 te ont-
wikkelen. Dat was een brandstof speciaal
bedoeld voor de FSI-motoren. Hoe zinvol het is
om Shell V-Power in deze FSI-motor van Audi te
gebruiken, wenst Audi niet te beantwoorden.
We zullen hierover nog wel meer horen.
De verstuivers hebben een aangepast straal-
beeld dat beter met de stroming in de cilinder
rekening houdt. Daarbij speelt ook het effect
van de ‘squish’ (het wegpersen van het gas tus-
sen de zuigerbodem en de cilinderkop) een
belangrijke rol.
Bij de koude start (min 7°C) is er gekozen voor
een eerste inspuiting met een druk van meer
dan 35 bar. De inspuiting vindt plaats in de
compressieslag en eindigt vlak voor de vonk
overspringt. De compressiewarmte ondersteunt
hierbij de mengselvorming. Door deze maatre-
gelen hoeft er minder brandstof te worden
ingespoten en zijn ook de HC-emissies gunsti-
ger.
Audi werkt overigens aan turbo-uitvoeringen
van dit nieuwe FSI-motorconcept, die van de 2
liter viercilinder is al klaar. Er zijn dus nog inte-
ressante ontwikkelingen op komst! ●

Paul Klaver

Het uitlaatspruitstuk is gegoten.
De geregelde driewegkatalysator
zit er vlak achter. Een breedband-
sensor voor en een sprongsensor
achter de katalysator regelen de
lucht-brandstofverhouding en
controleren de juiste werking van
de katalysator.

Daar komt het vermogen vandaan: uit een samen-
spel van vier kleppen, een koprolwervel, een zui-
gerbodem, een squishrand, een centrale bougie en
een optimale inspuitkegel. Let op de koprolwer-
velkleppen (in rood).
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