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TECHNIEK 
Porsche 911

De wortels van de 911 gaan terug tot vóór de
Tweede Wereldoorlog. Ferdinand Porsche sr.
werkte toen voor NSU ontwerpen uit voor een
kleine auto met motor achterin. Deze ideeën
gebruikte hij later voor het ontwerp van de VW
Kever. Na de oorlog diende dat weer als basis
voor de eerste Porsche. Die 356 had onderhuids
erg veel weg van een opgewaardeerde Kever. En
in verband met het grote succes van de 356
werd eind jaren vijftig hetzelfde concept
gehandhaafd bij de ontwikkeling van de volle-
dig nieuwe 901. Alleen weer beter uitgewerkt,
met zes in plaats van vier cilinders en veel
hoogwaardiger wielophanging met schroef- in
plaats van torsievering. Bovendien maakte het
platformchassis plaats voor een zelfdragend
koetswerk, en zo verscheen in 1963 de eerste
911 (na het debuut maakte Peugeot bezwaar
tegen de aanduiding ‘901’).
Tot op de dag van vandaag is het succes van
Porsche’s sportwagen zo groot dat aan het
basisconcept niets veranderd kan worden, ook

De sinds 1997 toegepaste boxermotor met waterkoeling is nu nog-
maals vergroot, naar ruim 3,8 liter inhoud, en van een verbeterde
gaswisseling voorzien. Dat levert een flink verbeterde trekkracht,
en zo verbetert alles aan de 911 steeds weer wat verder.

Porsche ontwikkelt 911 concept consequent door

Voortdurende ver

Je zou zeggen dat auto-ontwerp uit de

jaren vijftig niets te zoeken heeft in de

huidige tijd, toch blijkt in de Porsche 911

het tegendeel. Vorig jaar verscheen de

nieuwste generatie, in detail volkomen

verschillend van de eerste 911, maar in

concept nog gelijk. Steentje voor steentje

steeds opnieuw bekeken, naar de laatste

technische inzichten verfijnd, en zo

enorm geëvolueerd.
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lengte van de krukas (96 mm) komt die overeen
met de eerste watergekoelde 911 3.4. Via vergro-
ting van de boring waardeerde Porsche de
Boxster zescilinder op van 2.5 naar 2.7, met
ernaast ook een Boxster S 3.2.

al maakte het merk in de loop der tijden tal
van heel andere modellen met een moderner
concept en vaak uiterst hoogstaande techniek.
Maar het merk is nog niet denkbaar zonder
911, die maar één echt grote omslag meemaak-
te. In 1997 schakelde hij over van lucht- op
waterkoeling, iets dat heel wat verstokte aan-
hangers hem nog niet hebben vergeven.
Maar het kon niet anders, om hogere prestaties
mogelijk te maken, en om aan veranderende
normen voor geluid en uitlaatgas te kunnen
voldoen. Op de geavanceerde 959 met twee in
serie geschakelde turbo’s en vierwielaandrij-
ving en op raceversies van de 911 paste Porsche
vanaf 20 jaar eerder al watergekoelde cilinder-
koppen toe.

Groter en sterker
Op zich maakt het voor het karakter van een
auto niet uit of de motor nu water- of luchtge-
koeld is, maar bij een 911 is de motor wel een
van de meest essentiële delen die zijn image
bepalen. Vandaar dat Porsche zich nu in boch-
ten moet wringen om het traditionele 911-
geluid te handhaven dat vroeger in niet geringe
mate door de luchtkoeling werd bepaald.
Daarnaast verwachtte men steeds hogere
prestaties waartoe de motor, begonnen met een

heel modale twee liter inhoud en 96 kW, gedu-
rig groeide. In luchtgekoelde versie uiteindelijk
naar maximaal 3,8 liter en 220 kW, waarvoor in
1988 de boxermotor flink herzien moest wor-
den om met een nieuwe krukas weer grotere
maten voor boring en slag mogelijk te maken,
nadat in 1971 al de slaglengte van de eerste 911
motor was vergroot.
Uiteindelijk is die oorspronkelijke krachtbron
in 1997 opgevolgd door een geheel nieuwe
watergekoelde 3,4 liter zescilinder. Nu met dub-
bele bovenliggende nokkenassen en vier klep-
pen per cilinder, de allereerste 911 was al erg
modern met voor iedere cilinderbank een
bovenliggende nokkenas en geheel aluminium
motor. Net als zijn voorgangers groeit de nieu-
we zescilinder vervolgens weer in stapjes, eerst
naar 3,6 liter en nu in de 911 S naar 3,8 liter.
Hiermee is voor het eerst in lange tijd de ‘gewo-
ne’ 911 weer leverbaar met verschillende motor-
varianten, een 3.6 met 239 kW of de nieuwe 3.8
met 261 kW.
Datzelfde gebeurde bij de in 1996 verschenen
kleine Porsche, die onmiskenbaar motorisch
sterk verwant is met de huidige 911. Voor de
Boxster ontwikkelde Porsche een totaal nieuwe
watergekoelde zescilinder boxer, aanvankelijk
met 2,5 liter inhoud. Constructief en in slag-

bouwing Foto’s /Tekeningen: Porsche

Eigenlijk stamt het concept voor de 911 nog van
de VW Kever, kun je overeind houden. En eigenlijk
is het heel ongemakkelijk om een zeer hoog ont-
wikkelde motor met alles wat erbij hoort onder de
achterruit te persen. Maar de liefhebbers willen
niet anders.

Nadat het eerst alleen op
de 911 Turbo was versche-
nen beschikt sinds 2001
elke 911 motor over VarioCam Plus.
Naast een traploos verstelmecha-
nisme hebben de inlaatnokkenassen
een dubbele set nokken, waarmee
twee kleplichthoogtes ingesteld
kunnen worden. Dat gebeurt door in
de klepstoters een pen te verschuiven, waardoor
of het midden, of de rand van de stoter met bijbe-
horende nokken actief wordt.

Voor optimale motorprestaties hebben de twee
inlaatcollectors een afsluitbare balansleiding, voor
het ideale motorgeluid zit in het luchtfilter deze
afsluitbare basreflex (Helmholtz) resonator.
Afhankelijk van temperatuur en motortoerental
gaat de klep van de resonantiekamer open of
dicht.
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Zojuist is aangekondigd dat in het najaar op
basis van deze Boxster een coupéversie zal ver-
schijnen die Cayman gaat heten. Die variant
moet tussen de Boxster en 911 in komen, onder
andere met een verder vergrote 3.4 motor die
217 kW zal leveren. Dat is welgeteld 4 kW min-
der dan de 911 3.4 van 1997. Maar in de Cayman
3.4 is het aggregaat van de Boxster wel uitge-
groeid tot dezelfde maat als waarmee zijn grote
broer in de 911 begon. Om dat voor te blijven
kreeg de 911 motor in 2001 een krukas met 4,8
mm grotere slag en kwam zo op 3,6 liter.

Sterkste aggregaten anders
Hoewel nu gesproken wordt van weer een nieu-
we modelgeneratie ‘997’ gaat dat in technisch
opzicht niet erg op, daar meer sprake is van
voortgezette verbetering dan van geheel andere
techniek. De 3.6 basismotor uit de ‘996’-genera-
tie is geoptimaliseerd met verbeteringen aan de
in- en uitlaattrajecten, daarnaast is de 3.8
motor gerealiseerd door een vergrote boring en
volledig nieuwe daarbij aangepaste gaswisse-
ling. Er is sprake van een overgangsperiode,
want een reeks varianten van de 996 generatie
is nog niet vervangen. Zo kent de 997 nog geen
Turbo uitvoering, geen GT3, geen Targa-carros-
serie en geen Carrera 4 met aandrijving naar de
voorwielen via een viscokoppeling die tussen 5

en 40% van de motorkracht naar de vooras
leidt.
In motorisch opzicht moet evenwel verschil
gemaakt worden tussen varianten op de 911
Carrera en de snelste uitvoeringen van deze
klassieker. Voor de GT3 en Turbo gebruikt
Porsche een ander motorblok met ingekorte
slag (76,4 mm) en vergrote boring (100 mm) die
grotere kleppen en hogere toerentallen toela-
ten. Dit blok werd oorspronkelijk ontwikkeld
voor de autosport, parallel met de nieuwe
watergekoelde motor voor het productiemodel.
Ook de sterkste 911-varianten hebben 3,6 liter
motorinhoud, maar op een andere boring en
slag dan de Carrera 3.6 (met boring en slag van
96 x 82,8 mm). Bovendien heeft het autosport
aggregaat gescheiden cilinderblokken, geen
deel uitmakend van het carter, zodat gemakke-
lijk het cilinderblok gewisseld kan worden om
de motor een specifiek voor een bepaalde sport-
klasse vereiste inhoud te geven.

Variabele ademhaling
Een aantal andere zaken heeft de krachtbron
van de 911 Carrera in de loop der tijden wel
overgenomen van de sterkste versies. Zo is er
dry-sump smering met een aan de motor
gebouwde olietank. Enerzijds om de inbouw-
hoogte te verkleinen doordat onderop de motor
geen diep carter nodig is, anderzijds om te
garanderen dat bij sterke acceleraties in lengte-
of dwarsrichting de olie niet weggeslingerd kan
worden bij de aanzuigzijde van de oliepomp.
Daarnaast is er nu in alle motorversies de
VarioCam Plus verstelling op de inlaatnokke-
nassen, die het eerst verscheen op de 911 Turbo.
Dat begon in 2000 met alleen VarioCam verstel-
ling, die aanvankelijk ook alleen kon variëren
tussen twee uiterste standen welke 25° uiteen
lagen. De hydraulische verstelling werkt nu met
een schroefvertanding traploos over een bereik
van 45°. De toevoeging Plus slaat op verstelbare
lichthoogte voor de inlaatkleppen, via twee sets

Alle versies van de 911 heb-
ben dry-sump smering met
een naast de motor aange-
bouwde olietank. Beide cilin-
derkoppen hebben een afzuigpomp,
nog twee zitten er in het krukashuis,
een vijfde pomp verzorgt de olieaan-
voer naar de motor.

Nieuw op de Carrera 3.8 is variabele schokdem-
ping, met bypass waarin een elektronisch aange-
stuurde klep voor traploze verstelling zorgt. De re-
geling geschiedt per wiel apart, met twee kenvel-
den voor sportieve en normale demperinstellingen.

Door de zeer beperkte
ruimte krijgt het uit-
laatsysteem een heel
ingewikkelde construc-
tie. Onder elke cilinder-
bank ligt een voorkata-
lysator, dwars achter
de motor liggen de
hoofdkatalysatoren en
aan weerskanten van
de motor de einddem-
pers.
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de stoelen komen en daar viel ook weer 4,2 kg
winst te boeken. In de bekabeling was nog 3,5
kg te vinden. Ook Porsche maakt helemaal de
overstap naar bussystemen om bedrading te
sparen, met twee CAN-netwerken op verschil-
lende snelheid voor aandrijflijn en comfortsy-
stemen, plus een supersnel MOST glasvezelnet
voor infotainment apparatuur.
Zo is gewoontegetrouw op elk terrein gekeken
waar het nog iets beter kon. In verband met de
waterkoeling kreeg de 911 radiatoren achter de
voorbumper, waarvan de luchtafvoer nu via
lamellen geleid opzij langs de voorwielen gaat
in plaats van naar onder langs de wagenvloer.
Er zitten traploos regelbare ventilatoren op,
voor minimaal geluid en stroomverbruik. De

nokprofielen en hydraulisch omschakelbare
klepstoters. Daarmee hebben de inlaatkleppen
bij lage motorlast een lichthoogte van 3,6 mm,
de andere set nokken geeft liefst 11 mm licht-
hoogte. Ook de motoren van de Boxster kregen
dit systeem, maar pas later dan de 911.
Daarbij varieert de ademhaling ook nog met
een resonantieklep tussen de twee aanzuig-
kasten die beide cilinderbanken van lucht voor-
zien, waarmee de kasten wel of niet onderling
verbonden worden. Opvallend is dat die kasten
bij de 911 elk een geluiddemper hebben, een
kamer bovenop de luchtkast die is afgescheiden
met een geperforeerde plaat. In het algemeen
doet Porsche veel om het geluid van de 911 te
tunen, wat zelfs zo ver gaat dat de nieuwe
Carrera S daarvoor een speciale basreflex klank-
kast in het luchtfilterhuis heeft.

Aandacht voor details
Twee problemen maken het de constructeurs
bij Porsche steeds moeilijk: er is in de 911 erg
weinig ruimte voor nieuwe voorzieningen, en
traditioneel staat ook een zo laag mogelijk
gewicht bovenaan de opdrachtenlijst. Dat ligt
voor de nieuwste Carrera’s nu rond 1400 kg.
Naar huidige maatstaven weinig voor de top-
klasse, maar 25 kg meer dan zijn voorganger.
Omdat weer uitrusting is toegevoegd, evenals
grotere wielen en meer veiligheidsvoorzienin-
gen moest gezocht worden naar mogelijkheden
om elders gewicht te sparen. Overgang van een
stalen naar een aluminium voorklep leverde 6,3
kg op, een noodplakset in plaats van een reser-
vewiel is goed voor 8,5 kg besparing, dunner
plaatwerk voor het dubbele uitlaatsysteem legt
5,7 kg in de schaal, er zouden toch al verbeter-

Voor de Turbo- en sportversies van de 911 gebruikt Porsche een
motorblok met extra korte slag, maar wel met dezelfde 3,6 liter
inhoud als de gewone 911 motor. Elke cilinderrij heeft zijn eigen
turbo die maximaal 0,85 bar overdruk levert.

Ondanks de zeer beperkte ruimte onder de auto weet Porsche
toch een mooie vijfarmige ophanging voor de achterwielen
onder te brengen. Vooraan blijft het bij relatief simpele
McPherson-veerpoten, ook bij de voorgaande versies met vier-
wielaandrijving was voor iets anders geen ruimte.
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nieuwe luchtgeleiding gaf extra koelcapaciteit,
nodig voor de 3.8 motorversie, en minder lucht-
druk onder de auto ten gunste van de aerodyna-
mica. Daarvoor is ook de trekstang van de voor-
wielophanging veranderd, het voorste subframe
moest toch al anders om botsveiligheid en stijf-
heid van de ophanging te verbeteren. Achteraan
stapte Porsche over van stalen veerpoten naar
lichtere aluminium exemplaren.
Helemaal nieuw is traploos verstelbare schok-
demping, en een stuurhuis met variabele over-
brenging, waarbij Porsche het wel houdt op
conventionele hydraulische bekrachtiging.
Omdat de elektronica toch ook in de 911 steeds
verder oprukt kon als nieuw extra een Sport
Chrono Paket Plus worden opgenomen. Dat
biedt een aanpasbare instelling voor zestien van
de 29 per CAN-bus verbonden regelaars. Onder
meer reageert de ‘by wire’ gestuurde gasklep
directer, de eventuele Tiptronic automaat gaat
anders schakelen, de regelbare schokdempers
gaan in straffe stand en de PSM-antislipregeling
en het ABS grijpen later in als de auto wil gaan
glijden.
Tot op het kleinste niveau is geoptimaliseerd.
Zoals in de nieuwe zesbak, nodig in verband
met de gestegen motorkracht, een zesbak had
de 911 al langer. Op wens is er de vijftraps
Tiptronic S automaat die voor de huidige 911
Turbo werd ontwikkeld, waarbij opvalt dat deze
automaat nog een (nu verlengde) verversingster-
mijn kent en geen ‘sealed for life’ vulling. Om
de handgeschakelde versnellingsbak soepeler te
laten schakelen, ondanks verzwaarde uitvoe-
ring en ingekorte schakelwegen, kregen de syn-
chronisaties een koolstof coating in aanvulling
op een verbeterd schakelmechaniek.
Over koolstof gesproken: ook voor de Carrera
zijn nu PCCB-composiet remmen een optie, eer-
der alleen voor de Turbo gereserveerd.
Waarmee de 911 destijds een primeur had: uit-
zonderlijk slijtvaste en hittebestendige rem-
schijven uit een combinatie van koolstof en
keramische vezels. Ten opzichte van de stan-
daard gietijzeren remschijven van een Carrera S
spaart het nog eens 14 kg gewicht ook, waarbij
helemaal mooi is dat het hier om onafgeveerd
gewicht gaat. Soms moet er ook iets rechtge-
trokken worden, in dit geval letterlijk. Het 997
model kreeg flink grotere spoorbreedten, maar
geen breed uitgebouwde wielkasten zoals de
vroegere ‘turbo-look’. Door straktrekken van
het koetswerk rond de wielen en verdere aero-
dynamische maatregelen haalde Porsche een
lagere luchtweerstand. Zo is er altijd ruimte
voor verbetering. De 911 bewijst het al tiental-
len jaren. ●

Peter Fokker

Constructief
gezien hebben
de zescilinders
van 911 en Boxster 
(hier de laatste) erg veel
gemeen, alleen liggen ze aan ver-
schillende kanten van de achter-
as. Toch gaat het om hetzelfde
basisontwerp, dat debuteerde in
de Boxster en een goed jaar later
in de 911 kwam.

Op dit moment kent de nieuwste
911-versie, modelserie 997, nog geen
varianten met vierwielaandrijving
zoals hier die van de 996. Een visco-
koppeling bij de vooras zorgde daar
voor het zo nodig doorgeven van
vermogen naar de voorwielen, zij het
altijd minder dan de achterwielen
krijgen.
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