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MOTOREN
Techniek Audi 1.8 T-FSI

De nieuwe 1.8 liter vierklepper heeft een volle-
dig nieuwe basismotor. Audi nam bij deze
motor afscheid van de distributietandriem en
past nu een tandketting toe. Ook nieuw is het
verplaatsen van de secundaire balansassen van

Directe benzine-inspuiting met turbo

Het beste
compromis

wil de motor zowel in dwars- als in lengterich-
ting kunnen inbouwen. Het dynamisch koppel-
verloop, ofwel de gaspedaalreacties moeten
spontaan zijn en dat op 95 RON benzine. De 2.0
liter is nog op 98 RON geoptimaliseerd, maar
die kwaliteit is niet overal verkrijgbaar. Toch
moet er volgens Audi tot 100 kW per liter ofwel
180 kW (dat is 245 pk!) uit de motor te halen
zijn op alle voor ottomotoren geschikte brand-
stoffen.
Audi ziet in het hogere segment grote toekomst
voor de turbo-DI benzinemotor.

Gietijzeren motorblok
Het motorblok is gegoten in dunwandig lamel-
lair gietijzer. Het heeft een gesloten dek, ‘schor-
ten’ die doorlopen tot onder de hoofdlagerkap-
pen en boringen voor de balansassen. Het blok
weegt 33 kg, dat is verrassend weinig. Onder het
blok is een aluminium plaat aangebracht met
verstijvingsribben. Een plaatstalen carterpan
sluit het carter af. Het geheel doet denken aan
een dieselblok, geen wonder gezien de topdruk-
ken en het hoge koppel bij lage toerentallen.
Er worden drie tandkettingen gebruikt om de

beneden naar boven in het motorblok.
Bovendien zijn de balansassen op ongelijke
hoogte geplaatst, zoals het tientallen jaren gele-
den begon bij Mitsubishi.
Over de vierklepskop nog dit: ook Yamaha is

van de vijfklepskop afge-
stapt, eerst bij de racemo-
toren en nu ook bij de
snelste straatfietsen.
Conclusie: een cilinder-
kop met vier dakvormig
geplaatste kleppen en een
centrale bougie is voor
alle toepassingen het
beste compromis.
Over compromissen
gesproken. Elke motor
moet voldoen aan tal van
soms tegenstrijdige eisen.
Audi wil met de T-FSI-
motor hoge prestaties
bereiken om het rijplezier
te vergroten. Maar het ver-
bruik mag er niet onder
leiden, net zo min als het
comfort. Getril en gebrom
zijn uit den boze.
Maar er zijn nog meer
wensen, zoals het emissie-
gedrag, lage productie-
kosten, hoge kwaliteit en
een gunstig gewicht. Audi

Tekeningen: Audi

Het meest opvallend aan de nieuwe 1.8 liter
turbomotor zijn de tandkettingen en de hoog-
liggende balansassen. De turbocompressor zit
aan de achterzijde bij de dwarsgeplaatste uit-
voeringen, bij lengte-inbouw zit de turbo rechts.

De op ongelijke
hoogte geplaatste
en iets uit fase
draaiende balans-
assen zorgen voor
een kantelmoment
en een compensatie
van de secundaire
onbalans. Let op de
koprolwervelklep in
het inlaatkanaal.

Audi is de grootste fabrikant van turbo-benzinemotoren en pionier 

in de combinatie ervan met directe inspuiting. Na de 2.0 liter T-FSI is 

er nu een 1.8-uitvoering. Beide turbo-DI-motoren hebben vier kleppen

per cilinder in tegenstelling tot de bestaande 1.8 liter turbomotor met

indirecte inspuiting, die nog vijf kleppen per cilinder heeft. In de T-FSI

ziet Audi het optimale motorconcept.
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Snelle nokkenasverstelling
De inlaatnokkenas wordt in de late stand
geblokkeerd als de motor stilstaat, het verdraai-
en om de lengte-as kan over 60 krukgraden
plaatsvinden. Er is een nieuwe ‘vleugel’-verstel-
ler ontwikkeld. De hydraulische regelklep is in
het hart aangebracht om een snelle oliedruk-
opbouw voor of achter de vleugel te krijgen.
Zelfs bij min 20°C verloopt de verstelling snel,
eenmaal op temperatuur wordt de nokkenas
stationair met 100 krukgraden per seconde ver-
steld, vanaf 2000 t/min zelfs met de dubbele
hoeksnelheid.

Aangepast drijfwerk
De krukas heeft acht contragewichten, een gro-
tere hoofdlagerdiameter, smallere lagers en bre-
dere krukwangen. Daardoor is de buig- en tor-
siestijfheid toegenomen en dat is akoestisch in
gunstige zin merkbaar. Heel bijzonder is de
120° vertanding die op de krukas, de distribu-

Om de motor zo kort mogelijk te bou-
wen, is er een speciale bevestigingsver-
tanding toegepast. Dat stelt hoge eisen

aan de fabricage vooral om dat olie-
keerring op de naaf van de torsietril-

lingsdemper afdicht.

nokkenassen, balansassen en de oliepomp aan
te drijven. De steek bedraagt 6,3 mm en er wor-
den speciale scharnierpennen gebruikt met een
slijtvaste vanadiumcarbide looplaag. De fabri-
kant is Borg-Warner die met de Morse Hy-Vo-
tandketting ook bij de sneldraaiende Japanse
motorfietsmotoren grote bekendheid verwierf.
De glij- en spanschoenen zijn van een met glas-
vezelversterkte kunststof, slijtvast en geluids-
arm. De smering van de distributie gebeurt
rechtstreeks vanuit het oliekanaal. De tandket-
ting van de balansassen wordt door de teruglo-
pende olie gesmeerd. Beide tandkettingen wor-
den hydraulisch gespannen. De ketting naar de
oliepomp heeft alleen een veervoorspanning.
Om de draairichting om te keren, is er voor de
balansas aan de inlaatkant een gehard stalen
tandwieloverbrenging met schuine vertanding
gebruikt. Omdat beide balansassen nu boven
het oliepeil draaien, is er minder schuimvor-
ming.

Samen met Borg-Warner
Morse ontwikkelde Audi deze

tandkettingen die de nokkenassen, balansassen en
oliepomp aandrijven. De voorste balansas heeft
een tandwieloverbrenging om de draairichting om
te keren. Let op de aandrijving van de waterpomp.

Het nieuwe verstelmechanisme
van de inlaatnokkenas heeft een
centraal geplaatste regelklep en

elektromagneet. De compacte
eenheid verdraait de nokkenas

over een krukhoek van 60º.

Geperste vertanding

Gefreesde vertanding

Gesinterde vertanding
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tietandwielen en de torsietrillingsdemper is
aangebracht. Het doet sterk denken aan de
opgebouwde Hirth-krukassen die tot in de zesti-
ger jaren van de vorige eeuw door Mercedes en
Porsche zijn gebruikt. Audi heeft deze construc-
tie gekozen om het eerste hoofdlager 9,8 mm
naar binnen te kunnen verplaatsen.
De zuigers zijn net als die van de 2.0 liter turbo-
DI-motor voorzien van een miniringdrager. De
smalle, bolvormige, bovenste zuigerveer van
genitreerd staal is voorzien van een speciale

harde, diamantachtige looplaag. De topveer
heeft een schuin slot om doorblaas en oliever-
bruik te verminderen. Het hemd van de zuigers
is voorzien van een wrijvingsverminderende
looplaag.

Hulpapparatuur
Omdat de motor zowel langs als dwars wordt
ingebouwd, moet alle hulpapparatuur goed
geplaatst worden. Naast de dynamo, aircocom-
pressor, startmotor en hydraulische pomp van

de stuurbekrachtiging moeten ook het oliefil-
ter, de warmtewisselaar, de oliedrukregeling
met drukschakelaar en de koelvloeistofthermo-
staat met waterpomp een plaats hebben. Op de
afbeeldingen is goed te zien dat veel van deze
onderdelen tot een eenheid zijn verenigd. Bij
het oliefilter verwisselen blijft de overdrukklep
zitten, dat is een goede zaak omdat daarmee
door Audi zelf de verantwoordelijkheid voor de
juiste drukregeling wordt gedragen.

Nieuw koelsysteem
Na tal van computerberekeningen en praktijk-
metingen heeft nu ook Audi gekozen voor een
dwarskoeling vanwege de gelijkmatige tempera-
tuurverdeling. Het koelwater gaat naar de
inlaatkant van het motorblok en vandaar om
de cilinders naar de uitlaatkant. Daar verdeelt
de stroom zich naar de turbo, de warmtewisse-
laar en de cilinderkop. Vervolgens worden eerst
de uitlaatkleppen, dan de bougiedraad en ten-
slotte de inlaatkleppen gekoeld. Via de kop gaat
er ook koelwater naar de kachelradiateur. De
koelwaterafvoer vindt via het motorblok plaats.
De 95°C wasthermostaat zit op de ingang naar
het motorblok en regelt de waterstroom naar
de radiateur en/of naar de waterpomp. In het
thermostaathuis komen de waterstromen uit
het motorblok, de warmtewisselaar, kachelradi-
ateur en koelwaterradiateur bijeen voordat ze
naar de waterpomp gaan. Die pompt maximaal
maar liefst 160 l/min rond, daardoor zijn de
temperatuurverschillen klein en de materiaal-
spanningen laag. Waterpomp- en thermostaat-

De motor is voorzien van
een uitgekiend koel-
systeem met dwarskoeling
voor de cilinderkop en een
olie-waterwarmtewisse-
laar. De wasthermostaat
regelt de ingaande water-
temperatuur.

De waterpomp wordt aangedreven
door een tandriem. Op de as zit ook
een ventilator om de tandriem te
koelen.

Een module verenigt
een aantal componen-
ten. Het oliefilter heeft
een vaste overdrukre-
gelklep. Bij het los-
draaien loopt de olie
uit het filterhuis naar
beneden toe weg.

Olieafvoer

Olietoevoer

Watertoevoer

Waterafvoer

Warmtewisselaar

Waterafvoer Watertoevoer

Thermostaathuis met
waterpomp

Temperatuursensor

Terugvoer van kachelradiateur

Thermostaat

Waterafvoer

Watertoevoer

Beschermkap

Ventilator

Waterpomp
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huis zijn van glasvezelversterkt kunststof.
Een elektrische waterpomp koelt het turbohuis
als de motor heet wordt afgezet.

Uitgekiende carterontluchting
De carterdampen worden in de luwte van de
hoofdlagers 3 en 4 uit het blok genomen. Een
spatplaat houdt opspattende olie zo veel moge-
lijk tegen. Het ontluchtingssysteem begint met
een tweetraps grofafscheider op het blok. De
carterdampen gaan via een ontluchtingsslang
met een grote diameter, dus met een lage snel-
heid om geen olie mee te sleuren, naar een fijn-
afscheider in het sierdeksel. Daar zit een één-
trapscycloon met parallelgeschakelde by-pass of
omloopklep in. Er is een hoge olie-afscheidings-
graad met een gering drukverschil bereikt. Na

van een motor zonder balansassen. Ook het
kantelmoment neemt sterk af omdat de onge-
lijke hoogte van de balansassen voor een tegen-
gesteld koppel zorgt.
Tussen de 250 en 800 Hz veroorzaakt het ‘rauw’
lopen een probleem. Dankzij de veel stijvere
krukas en een 20% stijver motorblok, dat voor-
zien is van dwarsbouten bij het middelste
hoofdlager, voelt de motor ‘lichtvoetig’ en
‘gemakkelijk draaiend’ aan. Dankzij de dwars-
bouten trillen de ‘schorten’ niet meer, het is
een bijzondere oplossing voor dit probleem.
Tussen 800 en 3000 Hz ligt het hoogfrequent-
trillingsgebied waar allerlei deksels voor proble-
men zorgen. Zo bleek dat sandwichmateriaal
van kunststof stiller was dan gegoten alumini-
um, dus is het deksel voor de tandketting van
de balansassen daarvan gemaakt. Het deksel
voor de nokkenastandketting is eveneens van
kunststof. Alle deksels zijn akoestisch losgekop-
peld van hun bevestiging, dus verend bevestigd.

Interessante turbo-ontwikkelingen
Ten opzichte van de 2.0 liter turbomotor is er
het nodige verbeterd aan de turbine. Zo heeft
het turbinewiel een ‘hoog gesloten rug’ die
ondanks een iets verhoogd massatraagheidsmo-
ment dankzij een 4% betere thermodynamica
gunstiger resultaten geeft bij (plotseling) accele-

de fijnafscheider is er een tweetraps drukregel-
klep met twee terugslagkleppen aangebracht
die al bij kleine drukverschillen reageert. De
dampen gaan of naar het inlaatsysteem of naar
de inlaat van de turbo als er overdruk is in het
inlaatsysteem.
In het kleppendeksel wordt frisse lucht toegela-
ten. De hoeveelheid is zo gekozen dat (con-
dens)water en brandstof optimaal worden afge-
voerd via het carterventilatiesysteem. Er is dus
echt sprake van een Positieve Carter Ventilatie,
PCV.

Goede akoestiek
Een viercilinder motor met hoge topdrukken in
een auto ‘uit het hoge segment’ kan problema-
tisch zijn omdat er nogal wat ongewenste tril-
lingen en geluiden worden geproduceerd.
Beneden de 350 Hz is er niets zo effectief om
gebrom te vermijden dan een stel secundaire
balansassen à la Mitsubishi. Het scheelt volgens
Audi-metingen maar liefst 15 dB tenopzichte

Het carterventilatiesysteem is behoorlijk
ingewikkeld omdat er bij een turbomo-
tor zowel over- als onderdruk in het
inlaatsysteem voorkomt.

Het turbinehuis vormt één geheel met het uitlaat-
spruitstuk. Let op de vier aparte flenzen die het
uitzetten en inkrimpen makkelijker maken.

Het glasvezelversterkte kunststof inlaatspruitstuk
is voorzien van speciale badkuipvormige koprol-
wervelkleppen.

Omloopklep-
bediening van turbine

Luchtomloopklep bij
gasafsluiten

Pulsatiegeluiddemper

Koprolwervelklep

Hogedruk verstuiver

Sensor voor klepstand

Actieve koolfilter
Terugslagklep

Drukregelklep

Terugslagklep

Ontluchtingstoevoer 
in inlaat bij 
onderdruk

Cycloon

Luchttoevoer positieve
carterventilatie (PCV)

Ontluchtingsslang

Grove olieafscheider

Olieterugvoerleiding

Carterdampen uit motorblok

Olieterugvoerleiding

Terugslagklep

Actieve-koolfilter

Ontluchtingstoevoer 
in inlaat bij overdruk
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De verstuiver heeft zes
stralen die door de
koprolwervel zodanig
worden afgebogen dat
er bijna geen brand-
stofdruppeltjes de
wanden raken.

Rollenstoter

Hogedruk-inspuitsysteem
met vierzijdige nok op
inlaatnokkenas.

Hoge-druksensor

geling vindt in de pompka-
mer plaats, dus niet meer
via de lagedrukzijde zoals
bij de 2.0 liter motor. Er is
een metalen drukpulsatiedemper
aangebracht in het lage drukcir-
cuit.
Voor de eerste keer wordt er een
vierzijdige nok toegepast die fase-
verzet is tenopzichte van de nok-
ken op de nokkenas. De tandket-
ting wordt daardoor 30% lager
belast. Bovendien is de lichthoogte
kleiner, de drie nokken van de
pomp van de 2.0 liter motor heb-
ben een lichthoogte van 5 mm, de
pomp van deze motor heeft een
lichthoogte van slechts 3,5 mm.
Daardoor zijn de drukpulsaties in
de common rail geringer en wordt
de druk sneller opgebouwd vanwe-
ge een kleiner volume van de
gesoldeerde common rail: 80 cm3

in plaats van 130 cm3. De nieuwe
hoeveelheidsregelklep kan nu 14.800
slagen/min aan, die van de 2.0 liter 10.000 
slagen/min.

Inspuiting met zes stralen
Ook de verstuivers zijn veranderd, ze hebben
nu zes gaten. Dat bleek een homogener of
gelijkmatiger mengselvorming te geven met
minder kans op detoneren omdat er geen ‘HC-
nesten’ zijn. Er is geen kans op zelfontbranding
dus op voortijdige ontsteking, een lastig ver-

schijnsel dat bij DI-ottomotoren makkelij-
ker ontstaat dan bij IDI-motoren.

Door de inspuitdruk te verhogen
en de kanalen van de zes gaat-

reren. Bovendien is de doorstroomcapaciteit bij
hoge toerentallen toegenomen. Een ander hef-
boomsysteem met drukdoos naar de ‘waste-
gate’ of omloopklep zorgt voor een betere rege-
ling van de inlaatoverdruk of vuldruk. Het giet-
ijzeren spruitstuk vormt één geheel met het
turbinehuis en mag tot 950°C worden verhit.
Het aluminium compressorhuis is sterker gewij-
zigd dan het turbinehuis. Er is een elektrisch
bediende ‘afremklep’ die ervoor zorgt dat bij
gasloslaten de turbine-as op toeren blijft. Een
pulsatiegeluiddemper vermindert alle drukwis-
selingen die ontstaan als product van het aan-
tal schoepen en het toerental. Het is een twee-
kamersysteem dat zowel de grondfrequentie
van 2400 Hz als de dubbele frequentie van 4800
Hz dempt. Het inlaatsysteem is een verbeterde
versie van dat van de 2.0 liter turbo. Er is nu
een ‘badkuipkoprolklep’, die robuuster is en
een vrije doortocht oplevert als hij openstaat.
Er is geen tussenstand, de klep is open of dicht.

Wereldwijde inzet
Omdat de motor ook moet kunnen draaien op
alcoholhoudende brandstoffen is het hele
systeem voorzien van edelstaal- of messinglei-
dingen en -onderdelen. Er is geen brandstofre-
tourleiding, alle afdichtingen zijn gelast of
gefelst. De voordruk bedraagt 3,5 tot 6 bar, de
inspuitdruk is van 110 naar 150 bar verhoogd.
In de Bosch-pomp zijn de drukregelklep en de
hoeveelheidsregelklep aangebracht. De drukre-

jes zo kort mogelijk te kiezen, is een optimaal
resultaat bereikt. De 150 bar geeft een grotere
spreiding tussen de minimale en maximale
inspuithoeveelheid.
De gasbeweging is vooral belangrijk bij hoge
gemiddelde drukken en lage toerentallen: er
mogen geen brandstofdruppels op de zuigerbo-
dem komen en de mengselverdeling moet homo-
geen zijn. Daar speelt de koprolwervelklep een
belangrijke rol. Door de klep tot 3000 t/min te
sluiten, is ook de recirculatie van uitlaatgassen
goed te regelen, want de verbranding verloopt
snel. Er wordt ook nog dubbel ingespoten, dus
zowel tijdens de inlaatslag als tijdens de com-
pressieslag. Boven de 3000 t/min lukt dat niet,
want dan is de inspuittijd te kort om alle brand-
stof te verdampen en te mengen met de lucht.
Vanwege de optimalisering op 95 RON brand-
stof is de compressieverhouding ‘slechts’ 9,6:1.
Bij de op 98 RON geoptimaliseerde 2.0 liter is
dat 10,5:1, de vijfkleppen 1.8 liter turbo-IDI
kwam op 9,3:1. Wat sterk meespeelt bij de nieu-
we 1.8 liter motor is de verbetering van het weg-
rijkoppel en het dynamisch rijgedrag. Zo levert
de motor bij 1000 t/min al 165 Nm koppel over-
eenkomend met een gemiddelde effectieve
druk van 11,5 bar. Audi heeft de overbrengings-
verhoudingen zodanig gewijzigd dat de presta-
ties vrijwel gelijk zijn aan die van de ‘oude’ 1.8
liter turbo vijfklepper. Het verbruik over de
Europese rijcyclus is echter met 9% gedaald en
de motor loopt meer verfijnd. Al met al een
geslaagd voorbeeld van ‘down-sizing’. ●

Paul Klaver
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