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Voor de TT RS wilde Audi een motor met 250 kW
die als quattro toch dwarsgeplaatst voorin moest
staan. In de VS levert VW al een Jetta met een 2.5
liter vrijaanzuigende vijfcilinder. Die wordt goed
verkocht, dus is het kenmerkende vijfcilinderge-
luid blijkbaar geen probleem.
Het motorconcept gaat uit van een cilinderhartaf-
stand van 88 mm en boring/slagmaten van
82,5x92,8 mm. De Jetta-motor heeft al een bij-
zondere distributie en aandrijving van de hulp-

apparatuur. Voeg daar een turbocompressor en
een inlaatspruitstuk met luchtkoeler aan toe en de
nieuwe TFSI-turbomotor is klaar.
Door bij de vijfcilinder turbomotor de drijfstangen
smaller te maken en de lagerbreedtes te verklei-
nen, konden de twee buitenste hoofdlagers naar
binnen worden verzet. Daardoor is het motorblok
slechts 494 mm lang en is er ruimte voor een 6 MT
of 7 DSG-versnellingsbak naast de motor.

Bijzondere zuiger
Audi gebruikt vermiculair gietijzer (met wormvor-
mig grafiet) en een gesloten bovendek om een
stevig motorblok te maken. Het is de eerste keer
dat het voor een lijnmotor met 6800 t/min en 250
kW is toegepast.
De smeedstalen krukas is zesmaal gelagerd. De
hoofdlagerdiameter bedraagt 58 mm, 4 mm meer
dan die van de viercilinder TFSI. Een viscodemper
zorgt voor een lagere torsiebelasting van de kruk-
as, dat heeft als nuttig bij-effect dat de poly-V-snaar
de levensduur mee gaat.
De nieuwe zuigers zijn gegoten in een hoogtem-
peratuur legering, voorzien van een mini ringdra-
ger en asymmetrisch gevormde zuigerpenborin-
gen. Zo blijft de zuiger in model als de 22 mm zui-
gerpen onder de hoge drukken iets afplat en
doorbuigt. Het Mahle-zuigermodel is nieuw en
heeft een verschillend gevormde druk- en lijzijde.
Daardoor is niet alleen het hemd voor en achter
anders, maar ook het inwendige. Op deze manier
blijft de zuigerspeling op alle plaatsen binnen
nauwe toleranties. De topveer heeft een asymme-
trische bolle vorm. Het is een genitreerde stalen
ring met een slijtvaste looplaag. De tweede veer 
is een ‘neusminutenveer’ die dienstdoet als com-
pressieveer en als olieschraapveer. De olie-
schraapveer is uit één geheel gegoten met twee
verchroomde conisch gevormde ‘schraapdam-
men’ en een slangvormige veer erachter. Zo’n mo-
derne zuiger is een knap stukje ‘high tech’.
De gesmede 144 mm lange drijfstangen met ge-
broken grote ogen zijn eveneens nieuw. Het in
lengterichting geboorde oliekanaal is vervallen,
de smering van de loodvrije lagerbus in het kleine
oog gebeurt nu door spatsmering. Ze moeten het
geweldige koppel van 450 Nm en een geschatte
topdruk van 120 bar goed kunnen verwerken.

Korte krachtpatser
Nieuwe Audi turbo-vijfpitter spaart ruimte

Audi AG en quattro GmbH hebben de technische koppen bij elkaar gestoken en een nieuwe

turbo vijfcilinder ontwikkeld. Voorlopig voor de TT RS, maar wie weet zien we deze benzine-

motor ook in andere modellen terug. Het vijfcilinder TFSI-concept heeft namelijk veel 

voordelen.
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Dat is wat op zijn Duits een ‘Kraftpaket’ heet. De halve meter lange en 183 kg zware 
vijfcilinder levert 250 kW en 450 Nm als dat nodig is. Sleutels tot deze geweldige krachts-
ontwikkeling zijn de van Audi bekende turbotechniek met directe benzine-inspuiting.
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Verstelbare nokkenassen
Voor voldoende thermische en mechanische be-
trouwbaarheid is de cilinderkop in een hoogwaar-
dige aluminium-silicium-magnesium-koperlege-
ring gegoten. Het koelwater kan dieper om de
bougies komen, de uitlaatklepzittingen zijn van
een slijtvaster materiaal. De hogedrukpomp is
rechtstreeks op de nokkenaslagerbrug bevestigd.
De uitlaatnokkenas heeft een aangepaste klep-
lichtkromme en is bovendien voorzien van een
versteller. De kleplichthoogte bedraagt 10,7 mm
voor de inlaatkleppen en 10,0 mm voor die aan de
uitlaatkant. Beide nokkenassen zijn 42 krukgraden
om hun lengte-as verstelbaar. Er zijn alleen aan de
inlaatkant twee kleine klepuitsparingen in de zui-
gerbodem gemaakt.
De distributie maakt gebruik van een 3/8” (steek
van 9,5 mm) tandketting voor de eerste trap. Die
zorgt ook voor de aandrijving van de langzamer
lopende oliepomp. Het tussentandwiel drijft de
vacuümpomp en de nokkenassen aan via een 3/8”
rollenketting.
Beide kettingen worden gesmeerd door de olie
die uit de verstellers en uit een olieboring van de
soepel afgestelde secundaire spanschoen stroomt.

>>>

Vanaf de versnellingsbakaansluiting tot de torsiedemper met 
V-snaar poelie is de 2,5 liter motor nog geen 50 cm lang. 
Let op de dunne, gemeenschappelijke wand tussen de cilinders en
de fraai weggebouwde distributie bij het vliegwiel.

TEKST: PAUL KLAVER / BEELD: AUDI

R5 TFSI 250kW (Audi)
R5 TDI 128kW (VW)

R5 JTD 154kW (Fiat/Alfa)
R5 T 225kW (Audi)

R5 169kW (Volvo/Ford) 

Een vergelijk met andere vijfcilinders toont aan dat de sterkste motor
ook de kortste is. Bovendien is heel goed te zien hoe alle 

hulpapparatuur tegen de zijkant van het motorblok is geplaatst. 
Een opvallend voorbeeld van passen en meten.

De meest opvallende zaken in beeld: de distributie aan vliegwielzijde, de verstellers van beide
nokkenassen en het compacte drijfwerk. Er is nog net genoeg ruimte voor de zuigers om hun slag
te maken.

De aandrijving van de hulpapparatuur blijft binnen de lengte van het motorblok. 
Dat maakt de motor zo compact. De grote inlaatluchtkoeler kan 1000 kg lucht per uur
verwerken met een gering drukverlies.
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Uitgekiende carterontluchting
De kanalen voor de carterdampen (blow-by) zijn
gescheiden van die waarlangs de olie naar het
carter terugloopt. De dampen gaan rechtstreeks
naar de cilinderkop, de olieterugvoer vindt plaats
onder het oliepeil. Er is een oliespatplaat onder de
krukas aangebracht als afscherming naar de olie-
pan toe. Daarmee wordt het opslingeren van de
olie door de contragewichten van de krukas voor-
komen.
De met olie-, benzine- en waterdamp gevulde
gassen komen in een ‘polyswirl’ afscheider terecht
die, zoals de naam zegt, uit vele wervelkanalen
bestaat. In het kleppendeksel zit een carterdruk-
regelklep. In het bovendeel van de carterpan be-
vindt zich een terugslagklep die het ontluchtings-
systeem beschermt tegen een te hoge druk. Dat
kan bijvoorbeeld gebeuren bij ijsvorming.
Afhankelijk van de druk voor de compressor en na
de gasklep zorgt een verschildrukregeling met te-
rugslagkleppen ervoor dat de schone carterdam-
pen naar de motor worden teruggevoerd. Bij deel-
last wordt er gefilterde buitenlucht naar de cilin-
derkop geleid. Dat kan omdat er geen rechtstreek-
se verbinding is tussen de blow-by kanalen, het
kleppendeksel en het vrijwel drukloze oliecarter.
Door deze Positieve Carter Ventilatie (PCV) kan er
geen ijsvorming in de oliepan optreden. Condens-
water wordt namelijk veel beter afgevoerd en kan
zich dus niet meer op de bodem van het carter
verzamelen en de olie-aanzuigzeef blokkeren als
het water bevriest.
De olie-aanzuigleiding heeft een dusdanige vorm

dat de olie ook onder moeilijke condities altijd
wordt aangezogen. Een thermische olieniveau-
sensor bewaakt het oliepeil. Alle nieuwe onderde-
len, dus de turbocompressor, de uitlaatnokkenas-
versteller en de oliesproeiers voor de rollenstoter
van de hogedruk benzinepomp, worden door de
standaard oliepomp gesmeerd.

Veel vermogen door veel lucht
Volgens Audi gaat er bij het maximumvermogen
van 250 kW (340 pk) 1000 kg lucht per uur door
de motor. Dat betekent dat de motor ongeveer
1,7 maal zijn slagvolume verpompt, ofwel dat de
compressor zorgt voor een overdruk (vuldruk) van
ongeveer 0,7 bar. Een tweede grove benadering
volgt uit het delen van de hoogste gemiddelde ef-
fectieve druk door de te verwachten druk van de
vrijaanzuigende motor. Een koppel van 450 Nm
uit 2480 cm3 komt overeen met een effectieve
druk van 22,9 bar. Vrijaanzuigend is ongeveer 13,5
bar te verwachten. De inlaatdruk veroorzaakt door
de turbo bedraagt: 22,9/13,5=1,7 bar. Daaruit
volgt de vuldruk, want die is 1,7-1,0=0,7 bar.
Om alle lucht zonder teveel weerstand te kunnen
verpompen, zijn de leidingen ruim bemeten en

van niet te scherpe bochten voorzien. De inlaat-
luchtkoeler ligt optimaal in de rijwindstuwdruk.
Zelfs bij de hoogste luchthoeveelheid is het druk-
verlies slechts 135 mbar ofwel iets meer dan 0,1
bar. Het koelrendement bedraagt meer dan 80%
bij vollast.
Van groot belang is een gelijkmatige aanstroming
van het compressiewiel. Tussen het gasklephuis
en de aanzuigleiding naar de compressor is een
omloopleiding geplaatst. Die zorgt ervoor dat de
turbine zoveel mogelijk op toeren blijft als er op
de motor wordt afgeremd. Het tweedelige inlaat-
spruitstuk bevat de aparte inlaatkanalen met de
door onderdruk bediende koprolkleppen in het
onderdeel en de gemeenschappelijke inlaatbuis
in het bovendeel.

Ingewikkeld uitlaatspruitstuk
Het bleek nog heel wat werk te zijn om een opti-
male vorm te vinden voor het uitlaatspruitstuk.
Direct achter de turbine zit de keramische voor-
katalysator. Vervolgens splitst de uitlaatbocht zich
in twee pijpen die links en rechts van de cardanas
lopen. Daarin bevindt zich een flexibel deel, een
metalen onderbodemkatalysator en een geluid-
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Hier is te zien hoe het gietijzeren motorblok de compacte bouwwijze mogelijk maakt. Door het 
naar binnen verzetten van de buitenste lagers wordt er ruimte gemaakt voor de V-snaarpoelie en 
de distributie. De smalle dam tussen de cilinders wordt gekoeld. Het blok vervormt vooral tijdens 
de verbranding met alle kans op het ontstaan van (haar)scheuren. Vandaar de ontlastgroef bij de
hoofdlagers.

Distributie in twee trappen. De eerste met een tandketting die ook de oliepomp aandrijft. 
De tweede met een rollenketting die de verstelbare nokkenassen aandrijft. Let op de lange 
glijschoenen die hydraulisch gedempt worden.

Damkoeling

Verzette hoofdlagers 1 en 6 Ontlastgroef hoofdlagers
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demper. Boven het differentieel voegen de pijpen
zich weer samen om uit te monden in een dwars-
geplaatste einddemper met twee eindpijpen. Als
in de linker eindpijp een klep opent, klinkt de vijf-
cilinder als de Urquattro.
Het uitlaatspruitstuk is met een klemflensverbin-
ding aan de cilinderkop bevestigd. Daardoor ont-
staan er bij een goede gasafdichting toch weinig
druk- en krimpspanningen.
De watergekoelde K16 turbo is van BorgWarner
Systems, deze heeft een hoog rendement over
een breed toerengebied. Bovendien kan het turbi-
newiel 980°C aan, een te hoge waarde wordt met
behulp van een temperatuursensor voorkomen.
De lage uitlaatgastegendruk wordt niet alleen
door het splitsen in twee pijpen bereikt, maar ook
door de grote diameter ervan. >

Aan de carterontluchting is veel aandacht besteed. Niet alleen de
olieafscheider, maar ook de ontluchtings- en olieterugvoerkanalen
zijn nieuw ontworpen.

Het oliecircuit is zorgvuldig opgebouwd, met de nodige aandacht voor de turbocompressor, 
de distributie, de nokkenasverstellers, de hogedrukpomp en de zuigerkoeling. 
Een warmtewisselaar zorgt voor een snelle opwarming van de olie en voldoende koeling bij 
een hoge thermische belasting.

Het inlaatspruitstuk bestaat uit een tweedelig zandgietstuk.
Daarin zijn tal van onderdelen verenigd om er een compact 
geheel van te maken.

De luchttoevoer maakt een volledige spiraal om de motor. Het systeem wijst de weg vanzelf als we
weten dat linksachter de compressor zit. Let op de omloopluchtleiding tussen het gasklephuis en
de inlaatbuis naar de compressor. Die zorgt ervoor dat de turbo op toeren blijft als de gasklep
wordt gesloten bij afremmen op de motor.

Gereinigde ontluchting,
schone damp

Afgescheiden olie

Wervel

Toevoer carterventilatie-
damp met olie

Olieterugvoer

Carterventilatiekanalen

Gasklep

Carterventilatietoevoer

Bovendeel spruitstuk

Inlaatbuizen

Koprolkleppen

6 gats hogedrukverstuivers

Brandstofrail

Omloopklep bij gas loslaten
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Toekomst voor 
vijfcilinders?
Komt in deze ‘crisistijd’ een fabrikant met een
nieuwe motor die alleen in een (super) sportauto
als de Audi TT RS zit? Of is er een nieuwe trend ge-
start: de herleving van de vijfcilindermotoren? 
Het idee is niet zo gek. Een vijf in lijn is korter dan
een zes in lijn. De 2.5 liter Audi-vijfcilinder kan met
een turbo zeer hogere prestaties leveren. Als de
vijfcilinder zo’n 30° gekanteld wordt, past hij ook
in lengterichting onder een motorkap waar nu
een vrijaanzuigende V8 zit. Een V6 vervangen lukt
misschien ook nog. Dankzij de kwaliteiten van de
‘sound engineers’ is het tegenwoordig mogelijk
een aantrekkelijk geluid uit een vijfpitter te krij-
gen.
We zijn benieuwd in welke modellen VW deze
nieuwe vijfpitter gaat plaatsen. Zeker nu er ook
een 7 DSG-bak achter kan, houdt niets de verdere
invoering tegen.

Emissiebeperking
Er is uiteraard een speciale inspuit- en katalysator-
opwarmstrategie die een secundaire luchtinjectie
overbodig maakt. Dat de motor aan Euro 5 vol-
doet, is niet verbazingwekkend. Audi houdt im-
mers vast aan een lambda=1 regeling in het ge-
bied waar de emissie-uitworp wordt gemeten. Dat
is bij zo’n krachtige motor in het lage toerental en
lage belastinggebied geen groot probleem.
Wat de CO2-uitworp betreft, is een waarde van
213 g/km bij een verbruik van 9,2 l/100 km hoog.
Kijken we naar de resultaten bij dagelijks gebruik
dan is minder dan 9 l/100 km mogelijk zolang
maar niet het maximum uit de TT RS wordt ge-
haald! Per slot van rekening liggen de prestaties
met de 6 MT-transmissie zeer hoog: 0-100 in 4,6 s;
0-200 in 15,9 s; 80-120 in ‘vijf’ 5,1 s; 80-120 in ‘zes’
5,9 s. Aan sportiviteit dus geen gebrek!

Audi TT RS R52,5l 250 kW / 450 Nm
Audi R5 20V 2,2I 162 kW / 308 Nm
Audi R4 2,0l 200 kW / 350 Nm
Audi R5 2,13l 20V 220 kW / 350 Nm
Strooibereik productiemotoren met 
drukvulling

Toerental in t/min
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Het uitlaatspruitstuk is uitermate compact gebouwd en vormt één
geheel met het turbinehuis. De middelste cilinder mondt uit tussen
de beide spruitstukken van de andere vier cilinders. Een sensor is
nodig om de uitlaatgastemperatuur te bewaken.

Het uitlaatsysteem is over een grote lengte tweedelig uitgevoerd, links en rechts
van de cardanas. Daardoor is de tegendruk laag. In de linker eindpijp zit een klep
die bij het openen zorgt voor een kenmerkend ‘Urquattro’-geluid.

Voorkatalysator

Flexibel deel

Gastoevoer middelste cilinder

Compressorluchttoevoerkanaal

Temperatuursensor

Katalysatoren onder
de bodemplaat

Geluiddemper

Einddemper

Eindpijpen

Voor de nieuwe vijfcilinder is de inspuiting gewijzigd. De zui-
gerbodem is vrijwel vlak en de stralen uit de zesgatverstuivers
zijn aangepast. Stap voor stap bereikt het TFSI-systeem het op-
timale resultaat.
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Hoog koppel over breed gebied
Het inspuitsysteem werkt met één van de twee
éénplunjerpompen van de V10 TFSI-motor die
voor maximaal 120 bar druk zorgt. Op de uitlaat-
nokkenas zit een drievoudige nok die samen met
de zorgvuldige afstemming van alle volumina in
het systeem en een juiste drukregeling ervoor
zorgt dat de inspuitdruk zich zo snel opbouwt dat
de motor nog bij min 26°C aanslaat.
De zesgatsverstuivers hebben een 25% grotere
opbrengst dan die van de 2 liter TFSI-motor. Dat is
te begrijpen, want als we de 250 kW van de vijfpit-
ter delen door de 196 kW van de viercilinder krij-
gen we 1,28. Hetzelfde getal verschijnt als we 450
Nm delen door 350 Nm.
Elk van de drie toerengebieden heeft een aange-
past verbrandingsproces. Het lagetoerengebied
loopt tot 2000 t/min en kenmerkt zich door rest-
gasvermindering. Dat is bereikt door de scheiding
van de cilinderspoeling met lucht en de mengsel-
vorming. Grote invloed hierop hebben de klep-
pentijden en de klepoverlap. De uitlaatgaspulsa-
ties zijn optimaal benut om het turbinetoerental
snel om hoog te krijgen.
Als de motor op RON 98 benzine draait, kan de
hoge compressieverhouding (10,0:1) volledig
worden gebruikt. Omdat er weinig (heet) restgas
is en de mengselvorming goed is, is de klopnei-
ging gering.
Het middentoerengebied loopt van 2000 tot 5300
t/min en kenmerkt zich door een constant hoge
gemiddelde effectieve druk. Dat vindt zijn oor-
sprong in de hoge compressieverhouding, de
goede mengselvorming en de turbocompressor
met een hoog rendement. Het is echter ook dui-
delijk dat het maximum koppel door de transmis-
sies (6 MT of 7 DSG) tot 450 Nm wordt beperkt.
Zo’n 50 Nm meer moet geen probleem zijn voor
de motor zelf.
Het hoogtoerengebied loopt van 5300 tot 6800
t/min. Hier geven de relatief geringe inlaat- en uit-
laatstromingsverliezen, met als gevolg minimale
drukverliezen, de doorslag. Dat het topvermogen
bijna over dit hele gebied op 250 kW blijft, wordt
mede verklaard uit de turbinedoorlaat van slechts
30 mm. Over het hele toerengebied spelen de 
koprolwervelkleppen, zesgatsverstuivers en vlak-
ke zuigerbodem een belangrijke rol.

De turbobenzinemotor krijgt een koppelverloop als van zijn
turbodieselcollega met één groot verschil: het toerenbereik.
Er is geen dieselmotor die al bij 1600 t/min zijn hoogste kop-
pel haalt en dat tot 5300 t/min vasthoudt.
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