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MOTOREN
Audi 3.0 liter V6 TFSI technisch bekeken

TFSI met mechanisch aangedreven compressor

Kracht zonder
vertraging
In 2004 verscheen de eerste Audi V6 met directe benzine-inspuiting. Twee
jaar later werden het Audi Valvelift-System en een geregelde oliepomp
toegevoegd. Nog eens twee jaar later kreeg de motor drukvulling. Geen
turbo zoals de T in TFSI doet vermoeden, maar een mechanisch aangedreven
compressor. Daar heeft Audi welbewust voor gekozen.
De nieuwe compressormotor is er in twee uitvoeringen: ‘Comfort’ (213 kW, 420 Nm, Audi
A6) en ‘Sport’ (245 kW, 440 Nm, Audi S4).
Tijdens het ontwikkelingsproces vergeleek Audi
diverse V6 biturbo- en V6 compressormotoren
met elkaar, zowel op de proefstand als op de
weg. Het bleek dat de mechanisch aangedreven
compressor voor een betere acceleratie vanuit
stilstand (‘take-off’) zorgt, eenvoudiger is in te

bouwen en gemakkelijker aan de wereldwijde
emissie-eisen voldoet. Vooral in de VS en Azië
zijn het wegrijgedrag en de spontane reactie op
het gaspedaal belangrijke verkoopargumenten.
Bij zwaardere auto’s is de mechanisch aangedreven compressor dan duidelijk in het voordeel.
Ten opzichte van de vrij- of zelfaanzuigende 3.2
liter V6 bracht de keuze van de compressor de
volgende wijzigingen met zich mee: krukas met

Gasklephuis

Aansluiting EGR

Afvoeropening inlaatlucht

By-pass-klep

De Audi 3.0 V6 TFSI-motor heeft een
mechanisch aangedreven compressor in
de V. De riemaandrijving ervan zit voor
op de krukas. Omdat de V-hoek 90°
bedraagt, is er boven de krukas een
balansas aangebracht. De kruktappen
zijn 30° verzet om voor een regelmatige
ontstekingsafstand te zorgen.

kleinere slag (van 3.2 naar 3.0 liter inhoud), motorblok met warmtebehandeling, inlaatspruitstuk vervangen door compressorhuis, speciaal
koelwatercircuit voor inlaatlucht, aandrijving
compressor, andere nokkenassen, kleppen en
klepveren. Gebleven zijn het complete uitlaatsysteem en de hoofdcomponenten zoals de cilinderkoppen en het motorblok, plus de distributie
en de aandrijving van de hulpapparatuur.

Sterk motorblok
Riempoelie

Rotors

Inlaatluchtkoeler

Tandwielen voor synchroonloop rotors

Het compressorhuis inclusief de compressor zelf
past op de plaats van het ‘gewone’ inlaatspruitstuk
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Net als bij de 3.2 liter (zie AMT 6/2004) zijn de
koppen en het blok in een aluminium legering
gegoten. De gietijzeren hoofdlagerkappen zijn
ingegoten in een aluminium ondercarter, ‘bedplate’ genoemd. Omdat de topdruk van de compressormotor hoger is dan die van de vrijaanzuigende motor ondergaat het motorblok een
warmtebehandeling om de materiaalsterkte te
vergroten. Ook de hoofdlagerkapbouten zijn nu
van staal, met een 10.9 kwaliteit in plaats van
9.8. Deze wijzigingen zorgen ervoor dat de krukaslagers stevig ondersteund worden, ook in
dwarsrichting. Dat is bij een 90° V-motor nog
belangrijker dan bij een 60° V-motor, de bij een
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Bij lage belastingen staat de by-pass-klep open. Een deel van de inlaatlucht
gaat rechtstreeks naar de inlaatspruitstukken. Het andere deel gaat door de
compressor. Bij hoge belastingen is de by-pass-klep dicht. Alle inlaatlucht gaat
naar de compressor om te worden samengeperst.

V6 gebruikelijke hoek. Dankzij al het aluminium weegt het motorblok slechts 33 kg.

Aangepast draaiend gedeelte
De nieuwe krukas heeft een kleinere slag die
de cilinderinhoud op 3.0 liter in plaats van 3.2

liter brengt. Er zijn nieuwe drijfstangen toegepast met een lengte van 153 mm. Beide maatregelen zorgen voor een lagere leibaankracht
die echter door de hogere topdruk weer wordt
verhoogd. Op deze manier blijft de wrijving op
hetzelfde niveau als die van de 3.2 liter motor.
De gegoten zuigers hebben een speciale bovenste veergroef om probleemloos de hogere topdruk en temperatuur aan te kunnen. De compressieverhouding is met 10,5:1 best hoog voor
een motor die (in Sport uitvoering) een gemiddelde effectieve druk van 18,5 bar haalt.
Het zuigerhemd is voorzien van een ijzerloopvlak, daarop zit een grafiet inlooplaag. De topveer is 1,2 mm dik en asymmetrisch licht bol-

vormig gevormd om snel voor een goede afdichting te kunnen zorgen. De tweede veer is 1,5
mm dik en neusvormig uitgevoerd. De ééndelige olieschraapveer is 2 mm dik en voorzien
van een veer in de sponning om de aanlegdruk
zo gelijkmatig mogelijk te verdelen.
De cilinderkoppen zijn gelijk aan die van de 3.2
liter motoren op de iets andere bevestiging van
het compressorhuis na. De uitlaatkleppen zijn
gewijzigd, zo goed als zeker vanwege de fors
hogere uitlaatgastemperatuur. De klepveren en
de kleppentijden zijn eveneens gewijzigd. Er is
geen nokkenasverstelling voor de uitlaatnokkenassen.

Aparte compressor-aandrijving
Inlaatluchtkoeler

Elektrische
waterpomp

Het inlaatlucht-koelsysteem maakt
gebruik van een eigen koelwatersysteem met elektrische waterpomp.
De luchtkoelers staan parallel geschakeld, de koelers zelf worden Uvormig doorstroomd.
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Een poly-V-snaar met zes ribben drijft vanaf de
(torsie)trillingsdemper de compressor aan. De
compressoras heeft een torsieveer om aandrijfschokken op te vangen.
De torsietrillingsdemper is zodanig aangepast
dat resonanties in de aandrijving, die zowel bij
lage toerentallen als bij vollast optreden, voldoende worden gedempt. De aandrijfsnaar gaat
zeker 120.000 km mee.
Eaton levert de compressor, van de zesde generatie, met type-aanduiding R1320. Het compressorhuis bestaat uit één gietstuk dat aan de voorzijde is afgesloten door een deksel. Dat bevat de
aandrijving inclusief de schuinvertande tandwielen die de rotors synchroniseren, dat wil
zeggen op een vaste afstand van elkaar houden.
Een speciale inlooplaag zorgt voor een minimale speling tussen de rotors.
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De twee rotors hebben elk vier vleugels die een
zodanig schroefvormig verloop hebben dat ze
160° verdraaid uitkomen aan het andere eind.
Na de gasklep kan de inlaatlucht zowel via de
rotors als over het huis worden gestuurd. Een
elektrisch bediende klep in deze ‘by-pass’ of
omloopbocht wordt via de ECU aangestuurd.
Elke cilinderkop heeft een inlaatluchtkoeler die
via een apart koelwatersysteem met een elektrische pomp en radiateur de warmte afvoert naar
de rijwind. Tijdens het opwarmen van de motor
draait de pomp niet.

De distributie en aandrijving van de
hulpapparatuur vinden, net als bij de
vrijaanzuigende FSI-motor, plaats
vanaf de vliegwielkant. Bij de compressormotor ontbreken de verstellers van de uitlaatnokkenassen.

Geen huilend geluid
Er is veel gerekend aan de compressortechniek.
Vooral de deellastsituatie kreeg aandacht, met
als resultaat dat het compressortoerental omlaag kon. Dat is gunstig voor het brandstofverbruik.
Ook de geluidsproductie (akoestiek) van de compressor werd onder de loep genomen. Zoals bekend veroorzaken de hoge luchtsnelheden
luchttrillingen die het ‘huilen’ van motoren
met een compressor veroorzaken. Om de akoestiek gelijk te krijgen aan die van de 3.2 liter V6
werden verschillende maatregelen getroffen: de
luchtstroming naar en van de rotors is verbeterd, het compressorhuis is stijver en beter gedempt en er zijn schuimmatten in het luchtfilterhuis aangebracht.
Een breedbandgeluiddemper tussen het filter
en de gasklep plus een Helmholtz-resonator in
de inlaat zetten de puntjes op de i. Er zijn geen
ongewenste geluiden meer te horen. Door de
gasklep vóór de compressor te plaatsen neemt

Audi maakt gebruik van een aan de zijkant geplaatste verstuiver met zes gaatjes. Het straalpatroon is zo gekozen dat er geen brandstof de
wanden raakt. De zuigerbodem is aangepast aan
de koprolbeweging van de inlaatlucht.

het aandrijfvermogen bij deellast af omdat er
minder lucht door de ‘by-pass’-klep gaat.

Speciale inspuiting
Audi gebruikt magnetisch bediende Siemens
XL2-verstuivers, die onder de naam van moedermaatschappij Continental worden geleverd.
Ze hebben zes gaatjes en zijn zo snel dat ze per
cyclus driemaal kunnen inspuiten. Deze verstuivers laten 25% meer brandstof door met een
maximum van 23 cm³/s. Bij vollast bedraagt de
inspuitduur hooguit 4 ms. Stationair bedraagt
de minimaal ingespoten hoeveelheid 3,5 mg
per inspuiting. Deze verstuivers zorgen voor een
lagere HC-uitworp, een hogere verbrandings-

Gunstig verbruik bij lage toeren
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Het ‘eierdiagram’ van de 3.0 liter TFSI-motor toont het specifiek
brandstofverbruik als functie van de gemiddelde effectieve druk en
het toerental. Door de overbrenging ‘lang’ te kiezen blijft het toerental
in de zesde versnelling laag en wordt het verbruik beperkt.
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De reactie op plotseling gasgeven is zeer spontaan, binnen
ongeveer 300 ms is de motor van nullast op vollast.
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Het smeeroliecircuit is bekend van de
vrijaanzuigende 3.2 liter FSI-motor.
Linksvoor, in de rijrichting gezien, is de
forse warmtewisselaar zichtbaar die
zowel voor het opwarmen als het afkoelen van de olie zorgt.

snelheid en een geringere klopneiging omdat
de zes stralen over de hele verbrandingskamer
verdeeld zijn. De twee breedband-lambdasensoren kunen het mengsel cilinderselectief regelen.
Omdat het inlaatsysteem een volume heeft van
slechts 2 liter, reageert de motor snel op gaspedaalbevelen. Daarbij helpt de mechanisch aangedreven compressor mee en de mogelijkheid

de ‘by-pass’-klep razendsnel te sluiten. Het resultaat is dat er tussen nullast en vollast minder
dan 300 ms verloopt, 90% van het hoogste koppel wordt al na 150 ms bereikt. Dat betekent dat
de motor sneller reageert dan een vrijaanzuigende motor met een gelijk motorkoppel. Een
belangrijk punt in landen als de VS waar hitte
en grote hoogtes voorkomen waardoor benzinemotoren met turbocompressor in de problemen
kunnen komen. Daarbij gaat het zowel om thermische als detonatieproblemen. Er zijn maatregelen nodig om de motor te beschermen, en deze beïnvloeden het prestatieniveau nadelig.
Audi heeft ervoor gezorgd dat dergelijke problemen niet voorkomen met de 3.0 liter compressormotor.

laagste waarde is 238 g/kWh. Dat is een goede
score voor een compressormotor, want het aandrijfvermogen voor de compressor telt bij deellast f link mee.
Op de weg is het verbruik bij lage rijsnelheden
gelijk aan een even sterke bi-turbo V6. Bij hogere rijsnelheden verbruikt de bi-turbo meer
benzine omdat de verbranding minder goed
verloopt door de hogere tegendruk in het uitlaatsysteem.
Omdat de compressormotor zo’n hoog koppel
heeft (tot 440 Nm), is het bij hetzelfde prestatieniveau mogelijk een lager verbruik te halen
door een ‘langere’ overbrenging te gebruiken.
Zelfs lager dan de vrijaanzuigende 3.2 liter V6.
De prestaties van de S4 S tronic (met Sport-versie van de V6) zijn al helemaal indrukwekkend:
bij hetzelfde verbruik als de A6 over de Europese rijcyclus accelereert de S4 in minder dan
4 seconden van 80-120 km/uur. De A6 heeft daar
1,5 seconden langer voor nodig.
Wat te denken van een V8-uitvoering van deze
compressormotor? Wie weet gaan we het meemaken.
G

Verbruik en prestaties

Paul Klaver

Wat het specifiek verbruik betreft, toont het eierdiagram harmonisch verlopende lijnen. De

Tekeningen: Audi
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