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Krachtiger en zuiniger met minder volume

De Volkswagen 1.4 liter TSI-turbomotor met directe inspuiting is een treffend

 voorbeeld van succesvolle downsizing. Hij overtreft de prestaties van de 1.6 liter FSI

zonder drukvulling, terwijl het verbruik is gedaald. Een CO2-vriendelijk concept, dat

het rijplezier niet aantast. Wat kwam hier technisch allemaal bij kijken?

De eerder door Volkswagen geïntroduceerde 1.4
liter TwinCharger met 100 of 125 kW blijkt pri-
ma te functioneren. Voor Volkswagen reden om
er een 90 kW-versie van te maken. Deze motor
heeft alleen een turbocompressor en geen dub-
bele drukvulling zoals de TwinCharger (zie het
Archief op www.AMT.nl, Motoren/Volkswagen
(Volkswagen TSI Twincharger (2005-10)). Eenvou-
dige klus, zou je zeggen, maar zo is het niet.
Voorop stonden een aantal eisen en wensen. De
90 kW motor moest geschikt zijn voor een we-
reldwijde inzet op RON 95 benzine. De presta-
ties moesten die van zijn voorganger, de 1.6 liter
85 kW FSI-motor, ruimschoots overtreffen. An-

ders gezegd: de kleine motor moet beter preste-
ren dan de grote, ‘downsizing’ alleen is niet ge-
noeg. Verbruik, emissies inclusief CO2-uitworp
en onderhoudskosten moesten lager uitvallen
dan bij de vorige krachtbron. Tenslotte wilden
de heren constructeurs dat de kleine motor nog
robuuster zou zijn dan het 1.6 liter exemplaar.
Geen geringe opgave.

Hoge trekkracht ‘onderin’
Bij auto’s die een laag verbruik moeten hebben,
is het van belang dat er vooral bij lage toerental-
len veel trekkracht beschikbaar is. De trek-
kracht ontstaat uit het product van het motor-

koppel, de overbrengingsverhouding naar de
wielen en de wieldiameter. De laatste factor is
ongeveer constant, dus blijven er twee over. Sim-
pel gezegd: als het motorkoppel laag is, is er een
grote overbrengingsverhouding nodig om de ge-
wenste trekkracht te halen. Het omgekeerde
geldt ook en dat is de moderne ontwikkeling
die voortkomt uit het succes van de turbodiesel.
Die haalt immers een heel hoog koppel bij lage
toerentallen.

Detoneren en voortijdige ontsteking
Nu er betrouwbare en betaalbare turbo’s zijn
voor benzinemotoren kan ook daarbij het mo-

Downsizen met
prestatiewinst

Het zeer hoge koppel van 200 Nm wordt al bij 1500 t/min bereikt en ligt maar
liefst 66% hoger dan de waarde van de vrijaanzuigende 1.6 liter FSI-motor.
Dieselwaarden én een breed toerengebied, dat zijn kenmerkende eigenschap-
pen van de nieuwe generatie benzinemotoren.

Het ontwikkelen van de nieuwe inlaatkanalen is zó goed gelukt dat de koprol-
wervelkleppen van de sterkere versie niet nodig zijn. Een speciale ‘afbreek-
rand’ zorgt ervoor dat de lucht met de hoogste snelheid boven langs de
klepschotel stroomt.
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Op basis van de 1.4
liter TSI-motor met
dubbel uitgevoerde
drukvulling ontwik-
kelde Volkswagen een
90 kW-uitvoering met
enkele turbocompres-
sor. Het is een com-
pacte krachtbron met
een hoog koppel bij
lage toerentallen.

torkoppel omhoog. Het probleem daarbij is de
gevoeligheid voor detoneren met motorschade
als gevolg. Zelfs pre-ignition ofwel voortijdige
ontsteking is mogelijk, dus dreigt er (motor-
schade) gevaar van twee kanten.
Bij motoren met directe benzine-inspuiting ver-
dampt de brandstof in de cilinder. Daardoor
neemt de kans op detoneren af, zelfs als de com-
pressieverhouding 10,0:1 bedraagt.
Een nauwkeurige luchtbeweging in de cilinder
is eveneens nodig om problemen te voorkomen.
Bij de TwinCharger gebruikt VW koprolwervel-
kleppen in het inlaatkanaal om bij lage toeren-
tallen de lucht naar de bovenkant van de
kanalen te sturen. Dankzij een nieuw verloop
van het inlaatkanaal is het VW gelukt vrijwel
hetzelfde resultaat te bereiken als met de kop-
rolwervelkleppen. Het kanaal is rechter en meer
naar boven gericht bij de klepzitting. Aan de on-
derkant van het kanaal staat een opstaand
randje van 1,5 mm (zoiets als een minispoiler
op de kofferklep van een auto) dat ervoor zorgt
dat de lucht die er langs stroomt van de wand
loslaat en naar de bovenkant van het kanaal
stroomt. Dankzij deze ‘loslaatrand’ ontstaat er
ook bij lage toerentallen een goede koprolwer-
vel.

Schakellui rijden
Een vermogen van 90 kW uit een 1.4 liter serie-
productiemotor is misschien niet echt opval-
lend, het koppel van 200 Nm daarentegen wel.
De 125 kW 1.4 liter TwinCharger komt op 240
Nm bij 1500 tot 4750 t/min, de 90 kW-uitvoering
levert 200 Nm bij 1500 tot 3500 t/min. Bij 1250
t/min is er al 80% ofwel 160 Nm beschikbaar.
Een serieproductie benzinemotor met een ge-
middelde effectieve druk van 18,1 bar bij 1500
t/min was tot voor kort ondenkbaar gezien de
beschreven verbrandingstechnische problemen.
Interessant is ook dat het maximum vermogen

vrijwel constant is tussen 5000 en 6200
t/min, vlak voor het hoogste toerental

van 6400 t/min. Dat zorgt voor een
fraaie aansluiting tussen de zes of

Het uitlaatspruitstuk en
de turbocompressor
kregen veel aandacht
tijdens de ontwikkeling
van de nieuwe, zuinige
1.4 liter TSI-motor.
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Elektrische omloop-
klep voor gasloslaten

Compressorhuis

Compressorhuis met compressor-
en turbinewiel

‘Wastegate’ of 
uitlaatgasomloopklep

Turbinehuis en spruitstuk
 vormen één geheel

Pneumatische
 bediening 
‘wastegate’



40 Auto & Motor TECHNIEK 67 2007 12

MOTOREN
Techniek Volkswagen 1.4 liter TSI 90 kW

Inlaatdrukverloop na plotseling gasgeven. De computersimulatie toont een
forse tijdwinst voor het systeem met watergekoelde inlaatluchtkoeler, vooral
bij lage toerentallen.

De inlaatluchtkoeler
bouwt heel compact en
is voorzien van een
eigen laagtemperatuur-
koelwatercircuit.

zeven overbrengingen in de transmissie. Bij vol-
gas is er immers steeds 90 kW beschikbaar in
elke versnelling. Het hoge koppel maakt niet al-
leen een ‘schakellui’ rijgedrag mogelijk, de
‘lange’ overbrenging werkt een laag verbruik in
de hand.

Stevige en lichte constructie
Het gietijzeren motorblok heeft een opendek-
constructie om het koelwater rondom bij de zui-
gerveren te brengen als die zoveel mogelijk
warmte moeten afvoeren. Dit is hetzelfde blok
als van de sterkere TwinCharger-motoren. Ook
de distributie, de stalen krukas en de drijfstan-
gen hebben de drie 1.4 liter motoren gemeen-
schappelijk.
De zuigers zijn anders. Een nieuwe giettechniek
met ‘opkomers’ bovenop de zuigerbodem voor-
komt haarscheuren omdat het gietmateriaal na
bewerking mooi homogeen van structuur is. De
klepuitsparingen zijn ingegoten, het hemd is
asymmetrisch en zo licht mogelijk uitgevoerd
door de wanddikte te variëren. De drukzijde
wordt immers hoger belast.
Om zowel de wrijving als het gewicht te beper-
ken, is de lagerdiameter van de nokkenassen
met drie mm afgenomen. De nokken zijn zo
smal mogelijk uitgevoerd en op de holle as ge-
perst. Zo is er 304 gram per nokkenas bespaard.
Alleen op de inlaatnokkenas is een ‘versteller’
aangebracht die de nokkenas om zijn lengte-as
verdraait. Het kleppendeksel verloor 150 gram.

Doordachte turbo
Omdat de uitlaattemperatuur beneden de
950°C blijft, zijn er geen dure, met natrium ge-
vulde uitlaatkleppen nodig en hoeft ook de tur-
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De compressor levert de lucht volgens een kwa-
dratisch verlopende lijn. Dus als er onderin ge-
noeg lucht is, ontstaat er bij hogere motortoe-
rentallen een tekort en omgekeerd.
Een ottomotor heeft een gasklep die de lucht-
toevoer naar de cilinders regelt. Geen lucht be-
tekent ook geen uitlaatgasenergie dus een extra
sterke daling van het turbinetoerental. Het
beste is de door de compressor geleverde lucht
om te leiden en terug te voeren. Bij een te hoge
inlaatdruk is het raadzaam het uitlaatgas om de
turbine heen te leiden. Dat gebeurt met een zo-
genoemde ‘wastegate’. Die is bij deze motor met

26 mm doorsnede fors uitgevoerd omdat er voor
90 kW niet zo’n hoge vuldruk nodig is. De klep
in de wastegate wordt door middel van een
membraan met grote diameter pneumatisch be-
diend. Er is een geringe druk nodig om de was-
tegate te openen of te sluiten. Daardoor wordt
de vuldruk bij gasgeven snel opgebouwd, dat is
ook nuttig om het verbruik laag te houden.
De driedimensionale turbineschoepen zijn zo
gevormd dat de uitlaatgassen mooi blijven aan-
liggen, zelfs tot 220.000 t/min die de turbine-as
mag draaien. Er zijn zwevende lagerbusjes toe-
gepast die ongeveer met het halve toerental om
hun as draaien.

Watergekoelde inlaatluchtkoeler
Voor de eerste keer wordt er een watergekoelde
inlaatluchtkoeler toegepast met een eigen koel-
watercircuit. Het voordeel is vooral dat het to-
tale inlaatvolume tussen gasklep en cilinders
veel kleiner is en de motor daardoor sneller rea-
geert op gaspedaalbevelen. Het inlaatspruitstuk-
volume is van 11 naar 4,8 liter gedaald. Dat
levert een tijdwinst op van 250 ms bij volgas ac-
celereren vanaf 1500 t/min en 100 ms vanaf
2000 t/min.
Tijdens het op topsnelheid rijden bij een buiten-
temperatuur van 40°C bedraagt het tempera-
tuurverschil tussen de lucht na de inlaatkoeler
en de buitenlucht slechts 25°C, de inlaatlucht
wordt dus 65°C. Daardoor kon het met glasve-
zels versterkte kunststof inlaatspruitstuk ge-
handhaafd blijven. Een probleem bleek te zitten
in het gelijkmatig verdelen van de lucht over de
cilinders, speciale geleideschotten bleken de op-
lossing. 
Er is een apart watercircuit voor de inlaatlucht-
koeler, die ook de lagers van het turbohuis
koelt. Een elektrische waterpomp verzorgt de
circulatie, het circuit is aangesloten op het ex-
pansievaatje van het gewone koelcircuit. Daar-

De aangezogen lucht heeft een ingewikkeld traject
af te leggen voor die via het luchtfilter, de com-
pressor en de inlaatluchtkoeler en het inlaat-
spruitstuk de cilinders bereikt. Dankzij de water-
koeling van de inlaatluchtkoeler is het inlaatvo-
lume na de gasklep sterk afgenomen.

De nieuwe hogedrukpomp HDP 3 heeft een hogere opbrengst en is sneller op druk dan de vorige  uitvoe-
ring HDP 1.

De watergekoelde  inlaatluchtkoeler
is onder het kunststof  inlaatspruit-
stuk geplaatst en zit voor het schut-
bord. Dankzij één lange poly-V-snaar
blijft de inbouwbreedte van de
motor beperkt.

bine niet uit extreem hittebestendig materiaal
te bestaan. Bij de drukvulgroep of turbocom-
pressor stonden bij de ontwikkeling de dyna-
miek en het lage verbruik op de voorgrond. Om
een zo snel mogelijke reactie op toerentalwisse-
lingen mogelijk te maken, is het traagheidsmo-
ment of vliegwieleffect zo laag mogelijk geko-
zen. Het turbinewiel heeft een diameter van
slechts 37 mm, het compressiewiel haalt 40 mm.
Er is goed nagedacht over de samenwerking tus-
sen de verbrandingsmotor en de turbocompres-
sor. Om te beginnen verpompt een zuigermotor
de lucht vrij aardig evenredig met het toerental.

Opbrengst hogedrukpomp
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door zijn er geen drukvereffenings- en vulpro-
blemen. Om een uitwisseling tussen de beide
koelwatercircuits (met een temperatuurverschil
tot 100°C) te beperken, zijn er restricties op be-
paalde plaatsen in de leidingen aangebracht.

Verfijnd inspuitsysteem
Er is een nieuw type brandstofpomp toegepast,
die meer brandstof opvoert en een zeer snelle
drukopbouw heeft. De enkele zuiger of plunjer
heeft een diameter van 10 mm en wordt door
een viervoudige nok met een lichthoogte van 3
mm bediend. Binnen 0,5 seconden na het aan-
slaan van de startmotor, wordt er al een brand-
stofdruk van 60 bar bereikt. Daardoor is er een
gelaagd, arm mengsel mogelijk om de motor bij
alle temperaturen te doen starten.
De constantheid van de brandstofdruk en de
lage geluidsproductie hebben ook veel aandacht
gekregen. De drukregelklep zit nu in de hoge-
drukpomp, er is dus geen brandstofretourlei-
ding vanuit de ‘common rail’ meer nodig.
De benzine gaat naar nieuwe hogedrukverstui-
vers, waarbij de zes gaatjes anders zijn gepositi-
oneerd. Zo komt er minder brandstof op de
zuigerbodem terecht, als er bij vollast vroeg en
veel wordt ingespoten. Ook bij het inspuiten

(kort na het BDP) om de katalysator op te war-
men, raakt de benzine de zuiger nauwelijks.
Het gevolg hiervan is dat de inspuiting bij vol-
last vroeger kan plaatsvinden. Dat geeft meer
tijd voor het verdampen en mengen met de
lucht, met een homogener mengsel als resul-
taat. Dat leidt weer tot lagere emissies van on-
verbrande brandstof (HC) en minder brandstof-
verdunning van de olie. Of er ook een gunstig
effect is op het verminderen van de roetdeeltjes
vermeldt VW niet.
Interessant is dat de verstuivergaatjes verschil-

lende lengte-diameterverhoudingen hebben,
daardoor is de inspuitdiepte per straal geopti-
maliseerd. Ten opzichte van de andere TSI-ver-
stuivers is er nu een breder, asymmetrisch
straalpatroon met een aparte, in het midden ge-
plaatste straal. Eén van de resultaten is een sta-
biele motorloop tijdens het opwarmen. Daarbij
helpt een tweede inspuiting die via de zuigerbo-
dem werkt. Homogen Split (HSP), ofwel Homo-
geen gescheiden, noemt VW deze wijze van
inspuiten.

Turbulente luchtbeweging
Turbulente kinetische energie (TKE) is een maat
voor de energie die nodig is om het mengsel te
bereiden. TKE is ook bepalend voor het verbran-
dingsverloop. Bij de motor met gesloten koprol-
wervelklep verandert de koprolmacrostroming
(dus met een grote wervel) vlak voor het BDP in
een microturbulentie (dus met vele kleine wer-
veltjes) met zeer hoge TKE-waarden. Als de kop-
rolwervelklep open gaat, neemt de TKE-waarde
af. De nieuwe motor heeft geen koprolwervel-
klep en haalt toch nog 55% van de TKE-waarde
van de motor met zo’n klep. Het effect van het
nieuwe kanaalverloop op de verbrandingsduur
is echter veel belangrijker: de verbranding ver-
loopt over het hele vollasttoerenbereik sneller
dan bij de andere TSI-motor.
Daardoor is het mogelijk de uitlaatgastempera-
tuur lager dan 950°C te houden zonder een te
rijk mengsel te gebruiken. Het enige punt van
aandacht is dat de drukstijging lager dan 5 bar
per krukgraad moet blijven om geluidstechni-
sche problemen te voorkomen. Met een verbran-
dingsduur van minder dan 27 krukgraden tus-
sen de vonk en het verbranden van 50% brand-
stof, is het oppassen geblazen geen dieselach-
tige verbrandingsgeluiden te produceren.

Trotse resultaten
De lagere inwendige wrijving, de geoptimali-
seerde tweevoudige inspuiting en verbranding,
de hoge compressieverhouding en het optimale
motormanagement plus de lange overbren-
gingsverhoudingen, zorgen voor een 6% lager
verbruik over de Europese rijcyclus ten opzichte
van de 1.6 liter 85 kW FSI-motor. Bovendien zijn
de prestaties veel beter. Precies wat de bedoeling
was. Aan de motor wordt niet alleen een hand-
geschakelde zesbak gekoppeld, maar ook een
nieuwe dubbelkoppelingstransmissie met zeven
overbrengingen. �

Paul Klaver

Feiten en cijfers 
VW 1.4 liter TSI 90 kW

Bouwwijze: ..................................................................4 cilinder in lijn

Aantal kleppen per cilinder: ............................................................4

Cilinderinhoud:......................................................................1390 cm³

Boring x slag: .............. ..............................................76,5 x 75,6 mm

Slag/boringverhouding: ............................................................0,988

Cilinderafstand: ........................................................................82 mm

Drijfstanglengte: ....................................................................144 mm

Compressieverhouding: ............................................................10,0:1

Maximum vermogen:................................90 kW bij 5000-6200 t/min

Specifiek vermogen: ............................................................64,7 kW/l

Maximum koppel: ..................................200 Nm bij 1500-3500 t/min

Gemiddelde effectieve druk: ................................................18,1 bar

Brandstofkwaliteit: ................................................................RON 95

Motormanagement: ............................................Bosch MED 17.5.20

Uitlaatgasnorm: ........................................................................Euro 4

Transmissie: ............................handgeschakeld met 6 versnellingen of 

....................................................dubbelkoppeling met 7 versnellingen

Er zijn nieuwe verstuivers met zes gaatjes toege-
past. Deze geven een ander straalbeeld. Rechts is
te zien hoe de brandstof zowel in vloeistof- als
dampvorm er uit ziet. Er is nu een duidelijke straal
in het midden en de brandstof wordt over een bre-
der vlak ingespoten. Het beeld is met een bijzon-
dere laser-meettechniek opgenomen, 30 mm onder
de verstuiver en haaks op de hartlijn van de ver-
stuiver.

1.4 l 125 kW TSI

1.4 l 90 kW TSI
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Mooie animaties van de TSI-motortech-
niek vindt u op www.AMT.nl in de rubriek
Video, subrubriek Motoren.




