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MOTOREN
Audi 6 liter V12 TDI technisch bekeken

Foto’s/Tekeningen: Audi

Comfortabel dieselen op twaalf cilinders

Downsizen is de trend in motorland. Achtcilinders maken plaats voor

compacte zescilinders en V6’en voor zuinige viercilinders. Toch mogen we

af en toe nog even motorisch genieten. Zoals met deze twaalfcilinder TDI

van Audi. Een dieselexoot van bijzondere klasse.

Dieseltechniek XXL

De 4.2 liter V8 TDI uit eigen huis is niet sterk
genoeg, de VW 4.9 liter V10 TDI te ‘oud’ en te
zwak, dus moest er een 5.9 liter V12 dieselmo-
tor komen om de Q7-suv aan te drijven.
Audi heeft Le Mans driemaal gewonnen met
een V12 TDI-motor, dus kwamen de opgedane
kennis en ervaring goed van pas. Haalde de Le
Mans-motor 480 kW en 1100 Nm, de gecivili-
seerde uitvoering levert ‘slechts’ 368 kW en
1000 Nm. De prestaties van de 2,6 ton wegende
Q7 lijden er gelukkig niet onder.
Het interessante is echter niet het prestatieni-
veau, maar het emissiegedrag. Goed, de emis-
siegrenswaarden zijn minder streng dan die
voor gewone, lichtere auto’s, maar het is toch
opvallend wat Audi hier bereikt heeft. Ook het

brandstofverbruik is voor zo’n grote en zware
auto bescheiden, dat is nu eenmaal het ken-
merk van een dieselmotor die deellast draait.
De V-hoek is 60°, de cilinderhartafstand be-
draagt 90 mm met een dam van 7 mm tussen
de cilinders. Het ontwerp van de cilinderkop-
pen is gebaseerd op dat van de V6 en V8 TDI-
motoren. Het resultaat is een compacte kracht-
patser met een tamelijk eenvoudige opbouw,
zeker vergeleken met de VW V10 TDI-motor.
Er is de afgelopen 6 jaar veel gebeurd in diesel-
land.
De totale bouwlengte vanaf de transmissief lens
tot en met de trillingsdemper bedraagt 680
mm. De motor weegt 329 kg en dat is voor 368
kW vermogen best weinig.

Lange krukas
De krukas heeft veel aandacht gekregen
omdat de buig- en torsietrillingen een
grote rol spelen als de krukas zo lang is en
de topdruk met 165 bar zo hoog. Een hydrau-
lische trillingsdemper gevuld met siliconenolie
houdt de hoekverdraaiing binnen de perken.
Bij 3000 t/min zijn de zes verbrandingen per
omwenteling in staat de krukas in de eigen 
torsiefrequentie aan te slaan. Dankzij de visco-
demper verloopt ook de aandrijving van de
hulpapparatuur rustig, dus gaat de poly-V-
snaar lang mee.
De kruktappen zijn niet verzet, de drijfstangen
zitten ‘gewoon’ naast elkaar op een tap met
een diameter van 60 mm. De zeven hoofdlager-

Het gietijzeren motorblok heeft een stevig lagerkaphuis dat met 28 bouten
is bevestigd. Het bovendeel van het carter is in aluminium uitgevoerd.

De krukas heeft ongewoon geplaatste
contragewichten. De drijfstangen zitten
naast elkaar op de kruktappen. 
Een torsietrillingsdemper beperkt de
hoekverdraaiing van de lange krukas.

Krukas
Lagerkaphuis

Carterbovendeel

Trillingsdemper

Krukpen voor twee drijfstangen 
(common pin)

Motorblok
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kappen zijn met 65 mm iets dikker. Bijzonder
is de plaatsing van de contragewichten. Het
aantal en de positie ervan beïnvloedt niet al-
leen het gewicht, maar ook de eigenfrequentie
van de krukas. Ook de verbrandingsvolgorde is
bepalend voor het torsietrillingsgedrag van de
krukas, dus is ook daar de nodige aandacht aan
besteed.
De zuigers zijn gebaseerd op die van de V6 TDI,
met extra koelolie om de temperatuur van de
komrand en de bovenste zuigerveergroef laag
genoeg te houden. De motor is ontworpen voor
een hogere topdruk dan de huidige 165 bar.

Kettingaandrijving
Audi heeft bij de laatste serie V-motoren geko-
zen voor een kettingaandrijving van de nok-
kenassen en andere onderdelen. Bij de V12 lig-
gen de kettingen in twee vlakken zodat ze in
lengterichting weinig ruimte innemen. Twee
aparte kettingen drijven de hogedrukinspuit-
pompen vanaf de krukas aan. De linkerketting

neemt ook de oliepomp mee.
De nokkenaskettingen vormen de tweede trap,
de eerste bestaat uit een tandwieloverbrenging.
Het tandwiel is direct op de krukas gefreesd.
Het tussentandwiel bestaat uit twee voorge-
spannen delen en vormt één geheel met het
kettingwiel. Opvallend is dat er een éénzijdige
lagering is toegepast. Dat kan volgens Audi
omdat de belasting laag is. Vergelijk dit alles
eens met de distributie van de VW V10 TDI
(AMT 3/2003). Daar zijn tandwielen nodig
omdat er pompverstuivers zijn.

Dubbel inspuitsysteem
Audi is bij het ontwerp van de V6 en V8 TDI-
motoren gebleven met één opvallend verschil.

De cilinderkop heeft nu een onderkant die de
kleppen en de slepers bevat, de nokkenassen
zijn in een middendeel van de cilinderkop gela-
gerd. Daardoor zijn er geen uitsparingen in de
nokkenassen nodig voor de kopbouten, dat
zorgt voor stijvere nokkenassen.
De Bosch common rail-inspuiting werkt met
maximaal 2000 bar en gebruikt daartoe twee
hogedrukpompen, elk met twee plunjers in
een aluminium huis. De aandrijving is zo geko-
zen dat de pompen met driekwart krukastoe-
rental draaien. Daardoor loopt de drukopbouw
synchroon met de inspuiting. De stand van de
plunjers wordt afgesteld bij montage. De in-
spuitsystemen van de linker- en de rechter-
bank zijn geheel gescheiden. Ze hebben een
eigen drukregeling.
De inwendige diameter van de verstuiverleidin-
gen bedraagt 3 mm. Dat is nodig omdat er heel
wat brandstof doorheen moet om de 368 kW te
kunnen leveren. De acht verstuivergaatjes zijn
conisch gevormd om de uitstroming optimaal
te krijgen.

Optimale warmteafvoer
De oliepomp is dezelfde als die van de V8 TDI,
alleen ligt het toerental hoger. Er is extra olie-
koeling nodig, dus is er naast een olie-water-
warmtewisselaar ook een thermostatisch
geregelde luchtoliekoeler nodig. Daarmee blijft
de olietemperatuur naar de hoofdlagers bene-
den de 120°C ook al is de buitentemperatuur
40°C.
Er wordt een uitgekiend carterontluchtingssys-
teem toegepast voor elke bank. Via het distri-
butiehuis dat een f link volume heeft, gaan de
dampen naar aangegoten ‘kalmeringsruimten’
naast de cilinderkoppen. Grote oliedruppels
lopen via terugslagkleppen terug naar het car-
ter. Fijne oliedruppels ketsen tegen botsplaatjes
aan de voorkant van de cilinderkoppen. Druk-

De 6 liter V12 TDI levert 368 kW (500 pk) en haalt
een maximum koppel van 1000 Nm. De 2600 kg
zware Audi Q7 flitst met deze zelfontbrander in 
5,5 seconden naar 100 km/h.

Hogedruk-
brandstofpomp

Oliepomp

Aan de kant van het vliegwiel is de kettingaandrijving
van de nokkenassen geplaatst, evenals de hogedruk-
pompen en de oliepomp. Omdat de kettingen boven
elkaar liggen, nemen ze in lengterichting van de
motor slechts twee kettingbreedtes in beslag.

Hogedruk-
brandstofpomp 
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regelkleppen en verwarmingselementen zor-
gen voor de juiste onderdruk in het blok en
voorkomen bevriezing van de olie- wateremul-
sie. De carterdampen worden voor de turbo’s
in de inlaat teruggevoerd.
Er is maar één waterpomp die 400 l/min kan le-
veren bij topvermogen. Het koelsysteem is een
kopie van dat van de Bugatti 16 VV-motor,
maar er is veel computersimulatie en praktijk-

werk nodig geweest om de watertoevoer naar
de linkerbank gelijk te krijgen aan die van de
rechterbank. Het kunststof pompwiel heeft
driedimensionaal gekromde schoepen en een
gesloten achterkant.
De lagerhuizen van de beide turbo’s en de dy-
namo zijn ook watergekoeld, net als de EGR.
Daartoe dient een laagtemperatuurcircuit dat
het koelwater van de koude kant van de radia-

teur gebruikt. Dit systeem heeft een eigen elek-
trische waterpomp.

Uitgebreid EGR-systeem
Het uitlaatgas wordt centraal uit de uitlaat-
spruitstukken afgetakt en gaat via elektrisch
bediende EGR-kleppen naar kanalen in de cilin-
derkoppen en het motorblok naar een centraal
in de V opgestelde EGR-koeler. Voorkoeling

Door de nokkenassen in een eigen huis (het middendeel) te lageren, kunnen de kopbouten eerst worden
vastgezet. De nokkenassen zijn zodanig gekoppeld dat er eigenlijk één lang exemplaar is ontstaan.

Het carterontluchtingssysteem omvat meerdere ruimtes om de stroming tot
rust te brengen, dus pulsaties te dempen. Ook het voorkomen van een oliewa-
teremulsie en het bevriezen ervan heeft alle aandacht gekregen.

Er wordt, om de NOx-vorming te beperken, veel uitlaatgas teruggevoerd naar
de cilinder. Daarbij spelen de gastemperatuurregeling en de gelijkmatige ver-
deling over de cilinders een grote rol.
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vindt al plaats in de cilinderkoppen, maar pas
echt in de forse koeler met U-vormige doorstro-
ming. Met behulp van kleppen zijn er drie stap-
pen mogelijk: geen, middelmatige of maximale
koeling. Een kenveldregeling past de mate van
EGR-koeling aan.
Van groot belang is het zo snel mogelijk opwar-
men van de oxikats met platina (Pt) als kataly-
sator. Daartoe wordt de EGR-koeler uitgescha-
keld tijdens het warmdraaien en zijn de uit-
laatpijpen dubbelwandig om de warmteverlie-
zen te beperken. De opwarmtijd is de tijd vanaf
het starten tot het moment dat er 50% omzet-
ting van HC en CO plaatsvindt. De bijbehoren-
de temperatuur wordt de Light-Off-Temperatu-
re genoemd.
Tijdens de Europese rijcyclus is de belasting
van de motor heel laag, maar bij vollast juist
heel hoog. Daarom heeft het uitlaatsysteem
een geringe tegendruk. Zowel de oxikat als de
roetfilters, met platina-palladium (Pt Pd) als ka-
talysatoren, zijn ruim bemeten. Het Catalytic
Soot Filter (CSF) met zijn siliciumcarbidesub-
straat heeft een hoge afscheidingsgraad en is
gedurende de levensduur onderhoudsvrij. De
afzettingsgraad van de roetdeeltjes wordt in de
gaten gehouden door een natuurkundig model
op basis van het drukverschil over het roetfil-
ter en een simulatiemodel dat de stationaire en
dynamische roetafzetting berekent. Het reken-

model houdt ook rekening met het verbranden
van het roet als NO2 bij voldoende hoge tempe-
ratuur voor oxidatie van het roet zorgt. Door
de twee voor-, één hoofd- en twee na-inspuitin-
gen nauwkeurig te regelen zit er, afhankelijk
van de rijomstandigheden, meer dan 1000 km
tussen de regeneraties van het roetfilter.
Het uitlaatgas wordt direct na de gasklep cen-
traal in het inlaatsysteem toegevoerd met be-
hulp van twee leidingen om de verdeling zo
gelijk mogelijk te krijgen.

Twee verstelbare turbo’s
Het uitlaatspruitstuk is dub-
belwandig uitgevoerd om
energieverlies te voorkomen.
De spruitstukken zijn met
geklemde f lenzen bevestigd
net zoals bij de Audi FSI-mo-
toren. Er zijn twee Garrett
GT22 Step 3 turbocompresso-
ren met een elektrische stel-
motor voor het verstellen

van de turbineleidschoepen. Om ongewenste
geluiden te beperken, is er voor elke compres-
sor een stromingsgelijkrichter geplaatst en een
stromingsdemper erna. De gelijkrichter zorgt
voor een vermindering van de wervels en
dempt ook het geluid dat tijdens terugstro-
ming bij dynamisch rijden ontstaat. De stro-
mingsdemper is een Helmholtz-resonator die

Het complete inspuitsysteem is links en rechts apart uitge-
voerd, zelfs de rails zijn niet gekoppeld. De inspuitleidingen
zijn zodanig geplaatst dat ze rekening houden met de in-
spuitvolgorde (1,7,5,11,3,9,6,12,2,8,4,10). 

Aan weerszijden van de motor is een turbocompressor geplaatst 
die voorzien is van verstelbare turbineleidschoepen. De uitlaatgas-
leidingen zijn dubbelwandig om de oxikat zo snel mogelijk op te
warmen. Het lagerhuis van de turbocompressor is watergekoeld,
een sensor meet de uitlaatgastemperatuur.

De 60° V12 van Audi is zo compact mogelijk gebouwd, maar zelfs in de Q7-suv is de in-
bouwruimte beperkt. Kijk maar eens hoe vol de vierklepskoppen zijn met de twee bovenlig-
gende nokkenassen en de centraal geplaatste verstuivers. Let ook op de stevige zuigers en
drijfstangen die een topdruk van 165 bar aan kunnen.

Hogedrukpomp

Piëzoverstuivers 
(2000 bar)

Stelmotor voor 
leidschoepen

Stromings-
gelijkrichter

Stromings -
geluiddemperGekromde 

leidschoepen

Temperatuur-
sensor

Common rail
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over een breed frequentiegebied trillingen
dempt.
Voor de turbines zijn temperatuursensoren ge-
plaatst die de verstelling van de leidschoepen
bewaken en het behalen van het maximale ver-
mogen mogelijk maken.
Het inlaatsysteem is spiegelbeeldig uitgevoerd
met grote inlaatluchtkoelers onder de koplam-
pen. De gekoelde lucht gaat buitenom richting
transmissie om daar in één gasklephuis te wor-
den verenigd. Net als bij de V6 en V8 TDI-moto-
ren zijn er wervelkleppen geplaatst. De RVS- 
kleppen worden via twee stelmotoren bediend.

Bijzonder motormanagement
Voor de V12 worden twee Bosch EDC17 ECU’s
gebruikt in een ‘meester-slaafverhouding’. Elke
ECU is voorzien van een 32 bit Metis-processor
met een taktfrequentie van 150 MHz, 136 KB
interne RAM en 2 MB intern geheugen. Het ex-
terne geheugen is eveneens 2 MB groot. Daar-
mee is er ruimte genoeg om in de toekomst
selectieve katalytische reductie (SCR) van het
uitlaatgas mogelijk te maken. Ook een cilinder-
drukgeregeld verbrandingsverloop behoort tot
de mogelijkheden.
Het is nodig gebleken om het aantal sensoren
en actuatoren te beperken. Zo is er geen druk-
sensor na de gasklep, de druk wordt berekend
uit de gasklepstand en de vuldruksensor die
voor de gasklep zit. Ook het turbinetoerental

wordt berekend uit de luchtmassahoeveelheid,
de omgevingsdruk, temperatuur en de vul-
druk.

Toch spaarzaam
Zelfs in de Q7 is er niet genoeg ruimte om het
inlaatsysteem ruim genoeg te bemeten.
Daarom is het maximum vermogen nog aan de
lage kant. De automatische transmissie be-
perkt het maximum koppel. Met een vuldruk
van 2,7 bar wordt een gemiddelde effectieve
druk van 21,7 bar gehaald.
De specifieke verbruiken zijn laag, minimaal
slechts 204 g/kWh, bij maximum vermogen
nog maar 235 g/kWh. Geen wonder dat de ver-
bruikscijfers over de Europese rijcyclus voor
een suv van 2600 kg veel lager liggen (tot 4
l/100 km) dan gebruikelijk voor gelijkpreste-
rende suvs. En presteren doet de V12 TDI: van
0-100 km/uur in 5,5 seconden en tot 200
km/uur in 20,1 seconden.
Overigens: als 368 kW en 1000 Nm u bekend
voorkomen, moet u AMT 9/2007 eens opzoeken
en de beschrijving van de Bentley V8 doorle-
zen. Deze benzinemotor is lichter, kleiner, stil-
ler, goedkoper en milieutechnisch schoner dan
de dieselmotor. Helaas is het verbruik en dus
ook de CO2-uitworp veel groter, behalve in de
stad… ●

Paul Klaver
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De vollastkrommen laten zien dat de prestaties
van de 6 liter V12 TDI enorm hoog liggen. Wat
vooral opvalt, is de enorme stijging van het motor-
koppel, vanaf 1000 t/min tot 1500 t/min neemt het
toe van 550 tot 980 Nm! Kennelijk beperkt de
transmissie het maximum koppel, er zit zeker nog
50 tot 60 Nm meer in. Het specifiek brandstofver-
bruik bij vollast is rond 2000 t/min heel laag.

Veel korter laat zich een V12 niet bouwen. De kettingaandrijving neemt slechts twee kettingbreedtes in
beslag. De tandwielen van de gekoppelde nokkenassen nemen evenmin veel ruimte in. De opgeperste
nokken bedienen de kleppen met behulp van slepers die op stelplunjers rusten. Naaldgelagerde rollen
zorgen voor weinig wrijving.

De twee inlaatbuizen komen bijeen boven het
vliegwiel in het gasklephuis. Vlak na de gasklep
komen ook de beide EGR-leidingen uit in het in-
laatsysteem. Aan het eind van de common rail,
boven de inlaatbuis is de ene EGR-klep te zien. Dat
de motor een hoog koppel levert is te zien aan de
11 vliegwielbouten.
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