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MOTOREN
Volkswagen TSI Twincharger  

Hoeveel kooldioxide een auto produceert hangt
rechtstreeks af van het brandstofverbruik, en
een kleine motor verbruikt minder dan een
grote. Zo simpel ligt dat in de praktijk. Want
daar wordt een motor maar heel zelden vol
belast, en hoe lager de motorlast, hoe ongunsti-
ger in grote lijnen het specifiek verbruik.
Niettemin is de automobilist gewend geraakt
aan forse motorprestaties en een flinke dosis
reserve. Het gevoel van een sterke motor, zo is
de algemene overtuiging nu, kan het best opge-
wekt worden met grote trekkracht bij laag toe-
rental. De maximale waarden van koppel en
vermogen hebben minder praktische betekenis

VW demonstreert downsizing met dubbelcompressor

Het trof wel bijzonder dat

Volkswagen tegelijk de Golf R32

en GT liet debuteren. Twee uiter-

sten in de sportieve tak van het

Golf-gamma, de reus en klein-

duimpje. Of misschien wel ver-

leden en toekomst. Als

auto’s serieus minder

aan het kooldioxide

probleem moeten

gaan bijdragen

kan een Golf 3.2

V6 niet meer, en wijst een

Golf 1.4 TSI de weg.

Klein maar zeer
krachtig

Foto’s / Tekeningen: Volkswagen

Weer iets nieuws bij Volkswagen, na
FSI komt TSI. Directe injectie-FSI laat
zich uitstekend combineren met een
turbo, maar hier staat de T voor
Twincharger. Behalve de turbo, aan
deze kant van de motor, zit aan de
andere kant ook nog een Roots-com-
pressor.

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



En zo werkt het: de beide compressoren staan in
serie geschakeld. Een regelklep bij de uitschakel-
bare mechanische compressor bepaalt in hoofd-
zaak de verhouding waarin beide compressoren
werken, dus of de turbocompressor al dan niet
met druklucht wordt gevoed.

De 1.4 TSI in
hoofdcomponenten,
waarbij zichtbaar is
dat het samenstel van
Rootscompressor en aan-
zuigregeling (voorgrond)
wel wat ruimte vergt. Aan
tegenoverliggende zijde de turbo
met EGR-leidingen. Merk op dat de romp-
motor een verstelbare inlaatnokkenas heeft.

dan het gedrag van de motor bij lage belasting
en toerental.
Ooit trok BMW met zijn eta-modelversies daar-
uit de conclusie dat juist met een grote motor
zuinig gereden kon worden. Mits die motor
werd afgestemd op veel kracht bij laag toeren-
tal, waartoe een in die zin aangepaste 2.5 zesci-
linder in de 325e en 525e werd gezet. Op zich
was de proefondervindelijk getoetste redene-
ring logisch. Het hoogste verbruik ontstaat bij
acceleratie. Om de acceleratietijd te bekorten,
en dus de tijd dat een zeer hoog verbruik wordt
gescoord, zou je heel veel trekkracht moeten
hebben. Vraag het elke Amerikaan: dan heb je
een grote motor nodig, “there is no substitute
for cubic inches.” Eenmaal op snelheid draait
de dikke motor dan wel erg laag continu belast,
maar dat woog minder zwaar dan de winst uit
vlotte acceleratie.

Hoger rendement
Nu gaat men een stap verder. Nog mooier is een
kleine motor die krachtig is, voor vlotte accele-
ratie zorgt en bij normaal rijtempo redelijk
onder belasting draait, dus bij gunstig specifiek
verbruik. Dat laatste kun je vertalen als een
hoog motorrendement, en voor rendement heb-
ben we de Griekse letter ‘eta’. Vandaar dat
BMW die aanduiding koos voor zijn economi-
sche 2.5 modellen, waarin de zescilinder uit het
bestaande motorgamma was herzien op minder
vermogen en meer trekkracht. Dat werd overi-
gens geen commercieel succes.
Tegenwoordig maakt men een andere keus, die
voor relatief kleine turbomotoren. Een turbo
verhoogt immers in principe het motorrende-
ment door uitlaatverlies deels
om te zetten in nuttige
arbeid van een compres-
sor. Bovendien: hoe
hoger de compressie in de
motor, hoe hoger het rendement.
Met de klopgrens als plafond voor
hoe ver je met de compressie kunt
gaan. Daarom combineert een turbo zo
mooi met directe benzine-
inspuiting. Hoog gecompri-
meerde en dus hete lucht in
de cilinder koelt af na de
inspuiting van benzine,
doordat die benzi-
ne gaat verdam-

pen. Daardoor is een hogere turbodruk of com-
pressieverhouding mogelijk zonder op de klop-
grens te stuiten.
VW/Audi ging al die kant op met de 2.0 TFSI
motor welke debuteerde in de Golf GTI. Die
doet met zijn 147 kW niet veel onder voor de
nu net toegevoegde zescilinder Golf R32, 184
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kW sterk, maar wel een stuk zuiniger draaiend.
Niet alleen door efficiënte verbranding, ook
omdat een kleinere motor minder wrijvingsver-
liezen kent dan een grote. In deze richting
doorwerkend komt Volkswagen nu op ‘TSI’,
directe injectie gecombineerd met een
‘Twincharger’. In eerste instantie voor de Golf
GT, maar volgend jaar ook in de Touran, succes-
sievelijk moet de daarvoor uitgewerkte 1.4 TSI
met 103 kW in het hele gamma de 110 kW ster-
ke 2.0 FSI gaan vervangen. Als voorloper biedt
de 1.4 TSI voor de Golf GT nog meer spektakel
met zelfs 125 kW, en maximaal 240 Nm trek-
kracht. De iets getemde versie die later komt
blijft daar maar weinig onder, met 220 Nm als
maximum.

Uitgedokterd samenspel
De grote uitdaging was om een kleine motor
tegelijk sterk en soepel te maken. Zo kwam
Volkswagen op de combinatie van twee com-
pressortechnieken. Een turbo helpt heel effec-
tief aan dikke prestaties bij hoger toerental,
maar geeft dan allesbehalve een soepel motor-
karakter. Een mechanische compressor kan
juist bij laag toerental al een flinke duw in de
rug geven, mits hij sneller draait dan de motor.
Dat vult elkaar mooi aan, maar het bleek
bepaald niet makkelijk om een vloeiende over-
gang te maken tussen de werkgebieden van die
beide compressorsoorten.
Het werd opgelost met een magneetkoppeling
om de mechanische compressor te kunnen uit-
schakelen, en een omloopleiding met regelklep
om geleidelijk de vuldruk van die compressor
af te bouwen. De mechanische compressor en

Ingebouwd in de mechanische compressor is een
extra reductie. Gecombineerd met de reductie die
de riemaandrijvingen al opleveren draait de com-
pressor vijfmaal zo snel als de krukas, zodat bij
laag motortoerental al flinke laaddruk ontstaat.

Aan de turbo zit niet alleen op de turbine een
afblaasventiel als overdrukbegrenzing. Bovenop
de compressor zit een omloopklep die bij afrem-
men op de motor opent.

turbocompressor zijn in serie geschakeld, dus
blaast de eerste druklucht in de tweede. 
Bij stijgend motortoerental krijgt de turbo vol-
doende aandrijving van de uitlaatgassen en
hoeft de mechanische compressor niet meer
mee te helpen.
Dat klinkt een stuk makkelijker dan het is.
Om een mooie, gelijkmatige trek-
kracht aan de 1.4 te ontlokken levert
de mechanische compressor al bij sta-
tionair toerental 0,8 bar overdruk.
Daartoe laat men hem vijf keer zo snel
draaien als de motor. Meteen al wordt
bij stijgend toerental de omloopklep geo-
pend en gaat een deel van de aangezogen
lucht direct naar de turbo. Bij slechts 1500
t/min ontstaat de maximale vuldruk van 1,5 bar

(overdruk), via de deels geopende omloopklep
naar luchtstroom gerekend in gelijke mate
afkomstig van mechanische compressor en
turbo. Zou de turbo niet met druklucht gevoed

Gecombineerde compressorwerking
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Interessant overzicht van de gecombineerde compressorwerking, waarin de (wel wat geï-
dealiseerde) overgangen te zien zijn van de ene naar de andere compressorsoort. Ook te
zien is de niet malse mechanische motorbelasting, met gemiddelde cilinderdrukken die
veelal dik boven 20 bar liggen.
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Reductie krukas naar waterpomp: i1 = 0,75
Reductie waterpomp naar compressor: i2 = 0.52
Reductie in compressor: i3 = 0.52
Totale reductie: i tot = 0,20
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Op een mooie common rail zijn de speciale zesgatsinspuitventielen gemonteerd, die op een verhoogde
druk van 150 bar werken. De hogedrukpomp wordt via een rolstoter aangedreven door een eigen nok
op de inlaatnokkenas. We zien hier ook dat de inlaat bij elke cilinder voorzien is van wervelkleppen die
bij deellast, zoals hier afgebeeld, het halve inlaatkanaal afsluiten.

Het aluminium motorblok
van de oorspronkelijke
Volkswagen 1.4 FSI is in ver-
band met de hoge cilinder-
drukken bij de TSI versie ver-
vangen door vormvaster
gietijzer. Beperkte inhoud en
afmeting van de 1.4 betekenen dat
het gewichtsnadeel van deze keus niet groot is.
Met nevenaggregaten weegt de 1.4 TSI nauwe-
lijks meer dan een 2.0 FSI die minder presteert.

worden, dan haalde hij bij dit motortoerental
maar 0,3 bar overdruk. Tot 2400 t/min van de
motor zorgt voornamelijk de mechanische com-
pressor voor drukvulling. Bij maximaal 3500
t/min van de motor schakelt de mechanische
compressor helemaal uit, via de magneetkoppe-
ling in zijn aandrijving vanaf de waterpomp.
Een snelle rekensom leert dat de mechanische
compressor dus begint met een kleine 5000
t/min als de motor stationair loopt, en maxi-
maal met liefst 17.500 t/min meedraait. Het is
begrijpelijk dat men hem niet laat meedraaien
naar het maximaal motortoerental van 7000.
Dan lopen de mechanische verliezen in deze
compressor fors op. Bij matig motortoerental
valt dat nog mee en hoeft de compressor ook
geen grote luchthoeveelheid te leveren, dus
neemt hij nog niet veel aandrijfvermogen op.
Dat laatste is immers het nadeel van een
mechanische compressor, hij neemt vermogen
van de krukas af.

Enorme verbrandingsdruk
Het ligt voor de hand dat de dubbele drukvul-
ling wel zeer forse verbrandingsdruk in de
cilinders opwekt. Zeker gezien het feit dat toch
nog een compressieverhouding van 10:1 moge-
lijk blijkt. Omdat de gemiddelde effectieve druk
in de cilinders tot boven 20 bar kan oplopen
kreeg de 1.4 TSI een stijf gietijzeren motorblok,
als onderscheid met de bestaande geheel licht-
metalen 1.4 FSI waarop hij gebaseerd is.
Maximaal kan de verbrandingsdruk pieken van
120 bar bereiken.
Het hoge vermogen van de TSI vergt bij vollast
aanzienlijke inspuithoeveelheden. Daarom

moest de directe injectie aangepast worden,
zodat deze zowel grote hoeveelheden bij vollast
als heel kleine hoeveelheden bij stationairlopen
goed kan verstuiven. Dit werd bereikt door de
inspuitdruk naar 150 bar te verhogen (normaal
100 bar) en speciale zesgatsinjectoren te kiezen.
Fijne verstuiving is ook nodig voor snelle ver-
damping van de ingespoten brandstof, die zoals
eerder gezegd de nodige koeling oplevert
waardoor zonder detonatie deze dubbele druk-
vulling en hoge compressieverhouding haal-
baar zijn.
Volkswagens motorontwikkelaars lichten ver-
der toe dat de hoge druk en temperatuur van
de verbranding beletten om een turbo met vari-
abele geometrie te gebruiken. Die zou vanaf
lager motortoerental al effectieve drukvulling
kunnen leveren. De verstelbare leid-
schoepen zijn echter niet
bestand tegen het hete uitlaat-
gas van de TSI motor.
Om de effectiviteit van deze
motorische ‘downsizing’ te

Eerste fase

Volle opening

Een tweefasenthermostaat houdt de hoogbelaste
motor voldoende maar niet teveel koel. De tempe-
ratuursensor in het midden drukt eerst het midden
van de thermostaatklep open, bij hoog oplopende
temperatuur de hele thermostaatklep.

illustreren trekt Volkswagen de vergelijking tus-
sen een Golf 1.4 TSI en de bekende 2.0 FSI ver-
sie. Die is minder sterk, maar geeft toch een
stadsverbruik van 10,6 l/100 km tegen 9,6 voor
de TSI. In het gemiddeld verbruik komt de klei-
ne TSI met 7,2 l/100 km ruim 20% gunstiger uit,
de bijbehorende kooldioxide emissie komt bijna
10 g/km lager uit (173 tegen 182 g/km). 
Maar ja, het kan altijd nóg gunstiger. De Golf
GT wordt eveneens leverbaar met een 125 kW
sterke 2.0 TDI diesel, die gemiddeld maar 5,9
l/100 km nodig heeft, en ook nog bijna ander-
half maal zoveel koppel levert als de dubbel
geblazen 1.4. Het zal ongetwijfeld ook
Volkswagen benieuwen hoe de kopers gaan rea-
geren, of ze gaan voor TDI of TSI. En of de 1.4
TSI straks in de Touran niet duurder uitkomt
dan een 2.0 FSI versie. ●

Peter Fokker
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