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TECHNIEK
Audi innoveert in aandrijftechniek

Tekeningen: Audi

Verfijnde motoren en transmissies drukken verbruik

Recent liet Audi weten dat de getoonde elektro- en hybridestudies snel naar produc-

tiemodellen gaan leiden. Tijdens een Tech Day over ‘aandrijving van de toekomst’

kwamen we echter weer met beide benen op de grond. Het meest interessant waren

niet elektronenstromen, maar verbetering van bestaande aandrijflijnen. Dat brengt

onmiddellijk vooruitgang.

Audi begon vorig najaar zijn elektrisch offen-
sief met de sensationele e-tron op basis van het
topmodel R8. Met in elk wiel een elektromotor,
goed voor totaal 230 kW aandrijfvermogen.
Begin dit jaar kwam een kleinere e-tronstudie,
in het formaat van een Audi TT. Kort daarop
gevolgd door een e-tronvariant bij het debuut
van de A1, elektrisch aangedreven met een
kleine rotatiemotor als range extender. Weer
een studie, evenals een tegelijk getoonde hybri-
deversie van de nieuwe A8.
Heel aardig, maar je moet niet alleen studeren
op het bestrijden van CO2-uitstoot, het moet
ook in de praktijk toegepast worden. Daarover
kon dr. Rainer Wurms van de afdeling motor-
ontwikkeling geen nieuwe details verstrekken.
Kort geleden heeft Audi al bekend gemaakt dat
begin 2011 een hybride Q5 te koop komt, later
in het jaar de A8 hybride met dezelfde tech-
niek (2.0 TFSI plus elektromotor), en in 2012
een kleine serie van de e-tron op R8-basis.

Vier pijlers
Dit is dan ook pas één van de vier pijlers waar-
op Audi zijn motorontwikkeling voor de toe-
komst bouwt. “Vanaf 2020”, zegt Wurms, “zal
de elektrificering van de auto goed op gang
komen”. Er is dan nog tien jaar te overbrug-
gen. Daarin moet een tweede pijlertje helpen,
biobrandstof. Maar volgens Wurms ligt het po-
tentieel op niet meer dan 10 tot 20% vervan-
ging van conventionele brandstof, met de
tweede generatie biobrandstof zoals ethanol
uit stro.
Voorlopig blijven de twee stoerste pijlers TFSI
en TDI, waarmee Audi zich al lang onder-
scheidt. Directe injectie en een turbo voor zo-
wel benzine- als dieselmotoren. Daar zou nog
wel 10 tot 15% verbruiksverlaging uit te per-

Tastbaar besparen

De T staat bij de 3.0 TFSI niet voor ‘turbo’, maar voor een mechanische compressor die tussen de cilinder-
banken ligt, samen met twee watergekoelde tussenkoelers. Anderhalf jaar geleden kreeg de A6 de eerste
versie van deze compressormotor, met 213 kW.
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sen zijn in het komend decennium. Als metho-
den daarvoor noemt Wurms cilinderafschake-
ling en thermomanagement.
Hij neemt de gelegenheid te baat om te wijzen
op de stroomvoorziening, waarmee op het mo-
ment elektrisch rijden verre van CO2-neutraal
is. “We hebben nu in Duitsland 16% stroom uit
hernieuwbare bronnen, dat moet flink omhoog
om elektrisch rijden echt schoon te maken.”
Ofwel, ga dáár maar eerst tien jaar je best op
doen, voordat wij een massa echt emissievrije
elektrische auto’s kunnen gaan bouwen.

Betere TDI en TFSI
Elektrische Audi’s hebben we nog niet gereden,
wel in net gefacelifte versies van de Q7 en TT
met de nieuwste TFSI- en TDI-aggregaten. Met
name de 3.0 TDI V6 en de 2.0 TFSI zijn beetge-
pakt om hun prestaties nog te verbeteren. Wat
betreft de V6 diesel hangt dat samen met de
verschijning van de A8-opvolger, met onder
meer deze diesel. Maar ook een nieuwe acht-
trapsautomaat, die met twee versnellingen
extra ten opzichte van oudere modellen alle
grotere Audi’s aan een lager verbruik gaat hel-
pen.
Dat zit mede verwerkt in het 20% lagere ver-
bruik van de Q7 3.0 TDI met nieuwe motor, nu
bovendien gekoppeld aan een start-stopsysteem.
De sinds zijn debuut in de Q5 (2008) weer ver-
nieuwde V6 diesel brengt nog steeds 176 kW
op de been, er komt voor de A8 ook een extra
zuinige 150 kW versie van.

Evenzo speelt de automaat mee bij de 3.0 TFSI
benzinemotor, die in twee vermogensversies de
3.6 V6 en 4.2 V8 vervangt. Downsizing dus, die
samen met de nieuwe automaat 11,5 tot 16%
verbruikswinst oplevert. Hierbij heeft de 3.0
TFSI in 200 en 245 kW uitvoering meer koppel
dan de motoren die hij vervangt.
Nieuw voor de TT zijn een verbeterde 2.0 TDI
en 2.0 TFSI. Met allerlei herziene details levert
de diesel nog steeds 125 kW en 350 Nm, met
een onveranderd gemiddeld verbruik. Bij de
TFSI-benzinemotor is sprake van ingrijpender
wijziging. Wat erg opvalt is dat dit aggregaat
niet alleen iets in vermogen wint, nu 155 kW,
maar ook enorme sprongen maakt in koppel
en verbruik. Positieve sprongen, het verbruik
daalt 14% en het koppel groeit van 280 naar
350 Nm. Let even op: hetzelfde koppel dus als
de 2.0 TDI! Dat presteerde Audi overigens al in
de TTS, waar de 2.0 TFSI op een grotere turbo
draait en nog meer vermogen levert (200 kW).
Dat vermogen heeft de vernieuwde TT niet,
maar wel hetzelfde koppel van 350 Nm.

V6 TDI sneller warm
Motortechnici hebben het er maar druk mee,
nadat heel lang gebruikelijk was dat motorge-
neraties zomaar tien tot vijftien jaar zonder in-
grijpende verbouwing meegingen. Audi’s 3.0
V6 diesel is nog geen tien jaar oud (verschenen
in 2003), maar werd na vijf jaar voor de Q5
toch flink herzien, en nu nog eens.
De aandrijving van nokkenassen en nevenag-

gregaten achterop de cilinderbanken is vereen-
voudigd, met twee in plaats van vier kettingen.
Dat spaart gewicht, evenals het herziene mo-
torblok, totaal werd liefst 25 kg bespaard. Ook
is de motor iets korter met de nieuwe ketting-
aandrijving. Er is voor de motorolie een regel-
bare schottenpomp gekomen, die minder ver-
mogen opneemt.
De koeling van de motor is nu gescheiden in
aparte circuits voor koppen en blok. Bij de kou-
de start wordt het blok niet gekoeld, maar al-
leen de koppen. Zo warmen blok en olievoor-
raad sneller op, warme olie betekent minder
wrijving. Dat is uitgebreid naar de nieuwe au-
tomaat, diens oliekoeler wordt in de warm-
loopfase gebruikt om met de veel sneller opge-
warmde motorkoeling de transmissie te ver-
warmen. Scheelt ook weer in interne wrijving.
Om op de 3.0 TDI een start-stopsysteem te kun-
nen inzetten heeft de automaat er dan een
elektrisch pompje bij, dat een reservevoorraad
hydraulische vloeistof op druk houdt. Daarmee
kan de achttrapsautomaat direct na een stop-
fase normaal werken.

AVS voor de 2.0 TFSI
Ook voor de Q5 herzag Audi de 2.0 TFSI vierci-
linder, die voor het model TT een grote over-
gang betekent. De huidige TT verscheen name-
lijk een jaar eerder dan de nieuwe EA888-mo-
torfamilie. Hij behield tot nu de oudere 2.0
TFSI (EA213). Eind 2006 presenteerde Audi een
compleet herziene 1.8 TFSI, te herkennen aan

Er is van de 3.0 TDI V6 ook een ‘clean diesel’-versie voor de A4 en Q7. 
Hier het stelsel van leidingen en tankjes om AdBlue-oplossing naar de uitlaat te leiden. 
Dwars onder de rechter voorstoel een ingevoegde NOx-opslagkatalysator, met erachter een
ammoniaksensor. Voor 1.000 euro meerprijs haalt de diesel zo Euro 6-schone uitlaatgassen.
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Het kroonwieldifferentieel zit ach-
terin de versnellingsbak. Rechts de
ingaande as, met een veer die de pla-
tenkoppeling vrij drukt. Geheel links
het tandwiel waarop de as naar het
voorwieldifferentieel loopt. Door dat
tandwiel heen steekt de as naar het
achterdifferentieel. Op die as zit de
drager van de satellietwielen. Het
voorste kroonwiel drijft via die satel-
lieten het achterste kroonwiel aan,
dat vastzit aan de voorwielaandrij-
ving. Let op dat dit voorste kroon-
wiel veel hoger in het satellietwiel
grijpt, dan het andere kroonwiel.
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tandkettingen om nokkenassen en nevenaggre-
gaten aan te drijven (in plaats van een tand-
riem). Bij de nevenaggregaten kwamen in deze
EA888 ook balansassen. Die nieuwe 1.8 kwam
eerst in de A3 en in 2007 in de nieuwe A4, met
een 2.0 versie ernaast.
Die had de TT nog niet, hij krijgt nu een alweer
opgewaardeerde variant. Audi presenteerde in
2006 nog een motornieuwtje, de 2.8 FSI V6 met
Audi Valvelift System. Aan inlaatzijde dragen
de nokkenassen dan verschuifbare moffen,
waarop twee nokprofielen met verschillende
lichthoogte zitten. Een schroefvertanding op
de as kan de moffen verschuiven, als een elek-

trisch bekrachtigd pennetje heel even in de
(met de nokkenas draaiende!) mof wordt gesto-
ken. Het gaat bij de V6 samen met nokkenas-
verstelling bij in- en uitlaat.
De nieuwe 2.0 TFSI kreeg in 2008 datzelfde
AVS-nokkenassysteem aangemeten, in de A4 en
Q5. Maar hier zit AVS aan uitlaatzijde, en is al-
leen de inlaatnokkenas in timing verstelbaar.
De keus tussen kleine en grote kleplichthoogte
is bij de viercilinder het meest profitabel bij de
uitlaat, om de turbo ook bij laag motortoeren-
tal van snelstromend gas te voorzien. Vandaar
de forse sprong in maximum koppel, met 70
Nm winst. Zonder de grotere turbo van de TTS
toch evenveel koppel, de TTS tweeliter heeft
geen AVS en verbruikt meer.

Vierde dubbelkoppelingtransmissie
Aan de reeks supersportieve RS-modellen is nu
ook de A5 coupé toegevoegd. Als RS 5 beschikt
die over de 4.2 FSI V8 die voorheen in de RS 4
zat. Alleen met nog iets meer vermogen, nu
331 kW, en een zevenversnellings S tronic dub-
belkoppelingtransmissie. Deze S tronic moest
wat versterkt worden om de 430 Nm koppel
aan te kunnen.
Helaas voor Audi kan die niet meteen dienen
voor de, een jaar geleden verschenen TT RS.
Daar staat de turbo vijfcilinder dwars, de RS 5
heeft de motor in lengterichting staan. Hier zit
een heel andere, langere dubbelkoppeling-
transmissie achter. Daarom is ook van de korte,
drie-assige S tronic een nieuwe versie gemaakt
die 450 Nm in de TT RS aankan.
Het is de vierde variant, zegt Audi. We tellen
even mee: DSG/S tronic zestraps met natte kop-
pelingen, DSG/S tronic zeventraps met droge
koppelingen, S tronic zeventraps met natte
koppelingen voor langsinbouw, en dan nu een
zeventraps DSG met natte koppelingen die
dwars past. O pardon, Audi noemt de produc-
ten uit de VAG-transmissiefabriek in Kassel
geen DSG maar S tronic.

Quattro anders in Audi RS 5
Natuurlijk hebben die RS-modellen quattro
vierwielaandrijving. In de TT RS werkt dat per
elektronisch/hydraulisch gestuurde Haldex-pla-
tenkoppeling bij de achteras, eigenlijk het hui-
dige Volkswagen 4Motion-systeem, als midden-

De kern van AVS, in het linkerplaatje lopen de klep-
pen op de lage nok, in het rechterplaatje op de
hoge nok. Naast de nokken zit een groef met een
lichte S-vorm. Als een pennetje uit het schakelele-
ment bovenaan erin valt, zorgt het draaien van de
mof met nokken en groef dat de mof opzij schuift,
waarna het pennetje weer terugtrekt.

Dit inbouwplaatje toont nog eens duidelijk dat de nokken op
schuivende moffen zitten. Merk ook op dat er per cilinder twee
elektromagnetisch bediende pennen zijn, afzonderlijk voor
heen- en voor terugschuiven van de mof.
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De RS 5-aandrijflijn, met het Sportdiffe-
rentieel in de achteras. Achterop zit het
elektrisch oliepompje, dat twee kanten
op kan draaien, en daarmee de linker- of
rechterplatenkoppeling aandrukt.

differentieel. Voor de RS 5 is in Kassel een com-
pleet nieuw kroonwieldifferentieel uitgedacht.
Alleen voor de RS 5? Nee, horen we, na 24 jaar
kan het Torsen-middendifferentieel zich voor-
bereiden op het pensioen. Nieuwe modellen
krijgen vanaf nu het efficiënter kroonwieldiffe-
rentieel.
Het nieuwe differentieel is kleiner, lichter, rea-
geert sneller en heeft een groter bereik in kop-
pelverdeling voor/achter. In gewicht scheelt het
twee kilogram ofwel 30%. Het Torsen-dif kan
tot 60% van het motorkoppel naar voren stu-
ren, en tot 80% naar achter. De opvolger kan
10% meer naar voren en 5% meer naar achter
brengen, dus beter aanpassen bij de omstandig-
heden. Ook hier blijft de basisverdeling 40%
voor en 60% achter, zo lang alle wielen goede
grip hebben.
Dieter Weidemann van de transmissie-ontwik-
keling legt het uit. In dit geval zijn er twee
kroonwielen, met verschillende tandvormen.
Dat geeft verschillende aangrijpingspunten
met de satellietwielen. Dus verschillende effec-
tieve tandkransdiameter, en daarmee de 40/60
basisverdeling van het inkomend koppel.
Treedt slip aan de wielen op, waardoor een van
de kroonwielen sneller wil gaan draaien, dan
drukken hun ‘evolvente’ tandvormen zich een
stukje uit de satelliettandwielen. Achter de
kroonwielen zitten koppelingsplaten, die nu
worden aangedrukt. Die platen zitten in een
huis dat vast zit aan de satellietwieldrager. Er
gaat nu niet alleen motorkoppel via de satellie-

ten, maar ook via de drager met de asjes waar-
op die satellieten draaien. Zo zorgen de platen-
koppelingen voor extra koppel voor of achter.

Torque Vectoring differentieel
Petje af voor het denkwerk achter de eenvoud
van dit nieuwe quattro-systeem. Maar het
wordt toch nog ingewikkeld, want we willen
tegenwoordig méér. Niet alleen voor/achter het
koppel verdelen, maar ook links/rechts. Dat
heet Torque Vectoring, een beetje meesturen
met de achterwielen door op één van beide
extra koppel te zetten. Vooral heel effectief om
auto’s willig een bocht te laten insturen, dus
onderstuur op te heffen dat bij vierwielaandrij-
ving doorgaans ontstaat.
Daarvoor kreeg de RS 5 een nieuw Sportdiffe-
rentieel, net weer wat anders dan BMW of

Honda hebben om de koppelverdeling links/
rechts te sturen. Het lijkt op een sperdifferenti-
eel, met platenkoppelingen op de beide uit-
gaande assen. Ze worden hydraulisch bediend,
door een elektrische pomp en ventielen. Maar
er zitten ook tandwielen achter. Vergelijk met
het net beschreven kroonwieldifferentieel:
koppel kan zowel via de tandwielen, als via het
koppelingshuis overgedragen worden.
Dat kan een sperdifferentieel niet, het verplaatst
pas koppel van de ene naar de andere kant als
één van beide wielen grip tekort komt. Met de
oliepomp kan het Sportdifferentieel op elk mo-
ment één van de platenkoppelingen bijschake-
len, als extra aandrijfweg naar één wiel dat zo
meer koppel krijgt. Als je tenminste achter- of
vierwielaandrijving hebt. Op een vooras werkt
Torque Vectoring minder goed, het zou ook erg
lastig worden dit nogal omvangrijke differenti-
eel in te bouwen. ●

Peter Fokker

De nieuwe S tronic voor dwarse in-
bouw, met zeven versnellingen op
drie assen. Nog steeds met één olie-
voorraad voor tandwielen, koppelin-
gen en mechatronisch stuurapparaat.

Ter vergelijking de tandwiel-
sets van de zesversnellings 
S tronic, ook bekend als DSG.
De details tonen dat de
nieuwe zevenversnellingsbak
echt in veel onderdelen een
andere constructie is, en niet
alleen maar één tandwielset
erbij kreeg.
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