
AMT | 2010 www.amt.nl
66 www.amt.nl/maart2011AMT | 2011

T E C H N I E K  > Aandrijving & Motor > Dieselmotor

90 mm. Daaruit volgt dat de dam tussen de cilin-
ders 7 mm breed is, dat geeft een goede steun
aan de koppakking. De motor is slechts 437 mm
lang, gemeten vanaf de transmissieflens tot de
voorkant van de trillingsdemper.

Lichter en stiller
De Audi-technici blijven gietijzer met vermiculair-
grafiet gebruiken voor het motorblok. Het worm-
vormige grafiet zorgt voor zoveel sterkte dat er 
8 kg bespaard is. Bovendien is de geluiddemping
hoog en dat is bij een diesel mooi meegenomen.
De gewichtsbesparing is vooral bereikt door de
wanddikten te verminderen. Het lagerhuis is van

nodulair gietijzer (met bolvormig grafiet) omdat
dat sterker is waar het om doorbuiging gaat. De
hoge topdrukken belasten de hoofdlagerkappen
fors, vandaar deze keus. In verband met de ruimte
zijn alle waterleidingen nu in het blok opgeno-
men. Het waterpomphuis zit niet meer in het mo-
torblok, maar bestaat uit een aluminium huis dat
als afdichtflens dienst doet. Dat scheelt gewicht.
Nog meer gewicht (1,8 kg) verloor de carterpan
die nu van magnesium is in plaats van aluminium.
Audi past bij deze motor de zogenaamde ‘bril-
methode’ toe, bestaande uit een brilvormige plaat
die met de kopbouten voorgespannen wordt op
het motorblok.
Het nahonen vindt, net als bij de vorige motor,
plaats met een ultraviolette fotonenlaserstraal.
Dankzij de geringe onrondheid en tapsheid van de
cilinders kan de veervoorspanning laag worden
gehouden. Daardoor neemt de wrijving af zonder
het olieverbruik en de ‘blow-by’ te verhogen. Het
bijzondere nahonen maakt inlopen vrijwel overbo-
dig en garandeert een laag olieverbruik.

Kranig drijfwerk
Een gesmede, stalen krukas met 30° ‘Split-Pins’
zorgt voor een gelijke verbrandingsafstand. De
hoofd- en drijfstangen zijn inductiegehard om ze
sterker te maken en de slijtage te beperken. Door
het wegvallen van de middelste contragewichten
en het aanbrengen van boringen in de kruktappen
is de nieuwe krukas twee kg lichter dan zijn voor-
ganger. De gesmede drijfstangen hebben een
schuine deling om ze door de boring te kunnen
de- en monteren. Het grote oog is opengebroken
om een uiterst nauwkeurige bevestiging van de 
lagerkap te garanderen. De zuigers hebben een
koelkanaal dat door middel van een zoutkern is
aangebracht achter de zuigerveergroeven en de
komrand. Dat zorgt voor de nodige koeling, net als
de oliesproeiers. De compressieverhouding is van
17,0:1 teruggebracht naar 16,8:1. De loodvrije 
lagers kunnen een topdruk van 185 bar aan.
Net als bij de vorige motor worden de vier boven-
liggende nokkenassen vanaf de vliegwielkant
aangedreven. In plaats van vier zijn er nu twee
kettingen. De langste ketting heeft 206 schakels,

Dieselen met verhoogd rendement
Tweede generatie Audi 3.0 V6 TDI

In 2003 verscheen de eerste generatie van de Audi 3.0 liter V6 TDI-motor. Onlangs is de tweede

generatie uitgebracht, waaraan veel is gewijzigd. Audi boekte vooruitgang op alle fronten. Het

gewicht is verlaagd, evenals het verbruik en de emissies, terwijl de prestaties gestegen zijn.

Hoe heeft Audi dat klaargespeeld?

Dit is de 3.0 liter V6 TDI-motor
in de 176 kW (240 pk) en 550
Nm uitvoering, zoals gemon-
teerd in de Audi Q7. De turbo-
compressor is in de V ge-
bouwd. Er zijn piëzoverstui-
vers en vier kleppen per cilin-
der toegepast.

De eerste V6 TDI verscheen in 1997. Het was een
2.5 liter met vier kleppen per cilinder en een ver-
delerinspuitpomp. In 2003 verscheen de common
rail 3.0 liter V6. Een jaar later leverde Audi een 2.7
liter uitvoering die vooral bedoeld was om zo zui-
nig mogelijk te presteren. Vorig jaar vierde Audi
de 1,6 miljoenste V6 TDI met de introductie van
de tweede generatie van de 3.0 liter. Vier verschil-
lende vermogens- en koppelkrommen en ge-
schikt voor inbouw in lengte- en dwarsrichting
maken deze motor ‘universeel’ bruikbaar.
Gebleven is de 90 graden V-hoek die een centrale
balansas nodig maakt. De boring is 83 mm, de
slag 91,4 mm en de cilinderhartafstand bedraagt
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de kortste zorgt voor de aandrijving van de olie-
en vacuümpomp en van de hogedrukpomp. Het
zijn hulzenkettingen die extreem slijtvast zijn
dankzij een Chroomcarbide-laag op de pennen.
Niet alleen het aantal kettingen is gehalveerd, ook
het aantal spanners en tussenwielen. Het nieuwe
ontwerp zorgt voor een lager wrijvingsverlies en
bespaart maar liefst 4 kg. Omdat de hogedruk-
pomp geen aparte tandriemaandrijving meer
heeft, is de montage vereenvoudigd.

Aangepaste cilinderkoppen
Audi gebruikt nog steeds één wervelkanaal en één
tangentiaal ‘vulkanaal’ om de werveling van de
lucht te beheersen. De klepzittingen zijn nauwkeu-
riger bewerkt om de stroming in de cilinders
 onderling gelijk te krijgen. Om de hoge materiaal-
spanningen tussen de uitlaatklepzittingen te verla-
gen, is de hartafstand vergroot en de klepdiameter
verkleind tot 26 mm. Bovendien is de dwars-
stroomwaterkoeling intensiever door hogere
 watersnelheden op de heetste plekken: de uitlaat-
klepzittingen en de centraal geplaatste verstuiver.
Het resultaat mag er zijn: een 10°C lagere wand-
temperatuur bij een toegenomen topvermogen!
De holle nokkenassen met opgeperste nokken wor-

kracht te verlagen, is de pomp zodanig gemon-
teerd dat het maximale aandrijfkoppel niet 
samenvalt met dat van de nokkenassen.
Bosch levert ook het CP44-motormanagement
met EDC17-software. Het thermomanagement
van de interieurverwarming, de transmissie en de
motor houdt rekening met de binnentempera-
tuur, de olietemperatuur en de motortempera-
tuur. Het start-stopsysteem moet onder alle om-
standigheden de airco, het thermomanagement,
het remsysteem, de transmissie en de motor naar
behoren laten werken.
Bij de 180 kW uitvoering zorgt het motormanage-
ment ervoor dat in de efficiënte modus een lager
vermogen en koppel ontstaat om het brandstof-
verbruik te verlagen.
Net als bij de vorige motor werkt de oliepomp
met twee drukniveaus. Wat nieuw is, is dat de olie-
pomp in hetzelfde huis zit als de vacuümpomp.
De pompen hebben dezelfde aandrijfas, die door
een hulzenketting vanaf de krukas wordt aange-
dreven.

Gemeenschappelijk inlaatsysteem
Vanaf het gasklephuis is het complete inlaat-
spruitstuk voor alle typen motoren gelijk en vast
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Het motorblok is van vermiculair gietijzer, het hoofdlagerhuis van nodulair gietijzer. De deling ligt in
het hart van hoofdlagers. De balansas is nodig omdat de V-hoek 90° is.

De distributie is nieuw, er zijn nu slechts twee in plaats van vier kettingen. De langste ketting ligt
voor (eigenlijk achter) de aandrijving van de hogedrukpomp en de olie- en vacuümpomp.
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Het drijfwerk is volledig herzien, het is aanzienlijk lichter. De krukas heeft 30° verzette kruktappen
om de verbrandingsafstand op 120° te krijgen. Let op de stand van de gewichten op de balansas.
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De nokkenassen hebben nu losse lagerkappen die een kleine lagerdiameter mogelijk maken. Let op
de uitgekiende carterventilatie met olie-afscheider.
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den bij de nieuwe motor met dubbele lagerkappen
rechtstreeks op de koppen gemonteerd. Daardoor
is de plaats van de kopbouten ‘vrij’ te kiezen en de
lagerdiameter is van 32 naar 24 mm gegaan, zodat
het wrijvingsverlies afneemt. De nokkenassen zijn
aan het vrije eind gekoppeld door middel van ‘voor-
gespannen’ tandwielen met een kleine diameter
om de motor laag te houden. Dat is nodig in ver-
band met de voetgangersbescherming die ruimte
vraagt tussen de motorkap en de motor. De kunst-
stof kleppendeksels zijn elk voorzien van een druk-
geregelde carterontluchting met een olie-afschei-
der die ook de fijnste druppeltjes doet neerslaan.

Up-to-date inspuiting
De motoren hebben een maximale inspuitdruk
van 1800 of 2000 bar, afhankelijk van de uitvoe-
ring. De common rails zijn extreem kort, hetgeen
gewicht bespaart. De nieuwe tweeplunjer hoge-
drukpomp komt van Bosch (type CP4.2) en heeft
een aluminium huis. De pomp zit in de V onder de
turbocompressor, dus aan de transmissiekant. Om
de drukopbouw synchroon te laten lopen met de
inspuiting is de overbrenging 1:0,75. Dat wil zeg-
gen dat de pomp met driekwart van het krukas-
toerental draait. Om de ‘pieken’ in de aandrijf-
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met de motor verbonden. Na de gasklep is er een
kunststof deel waarin de EGR uitmondt. Een RVS
geleideplaat is thermisch ontkoppeld van het
kunststof. Daardoor ontstaat er geen neerslag op
de wanden, want alle condens verdampt op de
hete plaat. Bovendien mengt het uitlaatgas zo
goed met de aangezogen lucht dat de verdeling
over de cilinders vrijwel gelijk is.
Voorheen werden er zes vlinderkleppen gebruikt
om de luchtwerveling in elke cilinder te regelen.
Deze ‘swirlkleppen’ zijn nu vervangen door één
centrale regelklep. Dat is mogelijk door het ge-
bruik van twee gescheiden luchtstromen die
boven elkaar liggen. Daartoe is het kunststof 
inlaatspruitstuk dubbeldeks uitgevoerd.

Nieuwe EGR-module
Het uitlaatgas wordt vóór de turbine afgetakt en
naar de EGR-module gevoerd. De module bestaat
uit een klep, een koeler en een omloop- of ‘by-pass’
klep. De nieuwe EGR-klep heeft een diameter van
30 in plaats van 27 mm om het drukverlies over de
klep te verkleinen. De EGR-koeler heeft een grotere

capaciteit. Om het gewicht te beperken, zijn de
RVS-buizen, waar het uitlaatgas doorheen stroomt,
in het aluminium huis geplaatst. De omloopklep
van de koeler is geen scharnierklep meer, maar een
rechtstandig bewegende klep die pneumatisch be-
diend wordt. Dit type klep is altijd dicht, terwijl een
scharnierende klep altijd iets lekt. Hoewel de
nieuwe klep een grotere stromingsweerstand
heeft, is de stromingsweerstand van de toe- en af-
voerleidingen gunstiger. Het totale resultaat is een
10% lagere weerstand dan voorheen.
De vorige motor had een apart koelsysteem voor
de EGR-koeler. Dat systeem is ingewikkeld en
zwaarder dan het nu toegepaste koelsysteem dat
in het gewone koelsysteem is opgenomen. Het na-
deel daarvan is een hogere temperatuur, vandaar
dat de EGR koelcapaciteit met 1 kW is toegeno-
men. Een bijkomend voordeel van de nieuwe mo-
dule is dat de CO-uitworp tijdens het opwarmen is
afgenomen. De temperatuursensor na de EGR klep
regelt de uitlaatgastemperatuur op de laagste
waarde die zonder condensvorming mogelijk is.
Het resultaat is een maximale NOx-reductie.

Ten slotte is het bruikbare EGR-kenveld groter 
geworden en kan er, zonder de gasklep iets te hoe-
ven sluiten, meer uitlaatgas worden gerecirculeerd.
Dat leidt tot lagere emissies en een lager verbruik.

Aangepaste turbocompressoren
De dubbelwandige uitlaatspruitstukken hebben
een luchtlaagisolatie om de turbine zo snel moge-
lijk op temperatuur te krijgen. Flexibele verbindin-
gen houden materiaalspanningen en trillingen
weg van het turbinehuis. Er worden voor de vier
typen motoren twee typen turbocompressoren
gebruikt met aangepaste compressor- en turbine-
wielen. Alle turbo’s hebben nieuwe lagers die min-
der weerstand hebben. Vooral bij koude motor is
het verschil groot, de nieuwe turbine-assen komen
veel sneller op toeren dan voorheen het geval was.
Vóór de compressor zit een pulsatiedemper om
ongewenste geluiden te voorkomen.

Innovatief thermomanagement
Audi heeft gekozen voor een ‘Split-Cooling’, wat
wil zeggen dat het motorblok en de cilinderkop-

Het kunststof inlaatsysteem is geheel nieuw. Bij elke cilinderkop wordt de lucht gescheiden toege-
voerd naar het wervel- en het vermogenskanaal. Er is nu één wervelklep in plaats van zes stuks. Het
uitlaatgas wordt via een RVS-stromingsgeleider toegevoerd aan de inlaatlucht.

De beide uitlaatspruitstukken monden uit in één turbinehuis. Er zijn flexibele verbindingen gebruikt
om trillingen en spanningen binnen de perken te houden. De turbine is voorzien van elektrisch ver-
stelbare leidschoepen.

Het koelsysteem van de Audi 3.0 V6 TDI-motor maakt gebruik van gescheiden waterstromen naar
het motorblok en de cilinderkoppen. Een uitgebreid thermomanagement zorgt voor de regeling.

De EGR-module verenigt een aantal onderdelen die samen voor de juiste hoeveelheid en tempera-
tuur van het teruggevoerde uitlaatgas zorgen.
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ting neemt af, dus wordt het dynamisch rijgedrag
aangenamer.

Verder verlaagde emissies
De oxikat heeft een volume van 1,0 liter, het roet-
filter haalt 3,7 liter. Er is een nieuw materiaal in ge-
bruik genomen: aluminiumtitanaat. Audi heeft
uitgevonden dat er veel minder vaak een regene-
ratie nodig is als dit materiaal wordt toegepast.
Tijdens de regeneratie wordt er bij deellast, dus bij
lage uitlaattemperaturen, drievoudige na-inspui-
ting toegepast. Twee ervan vinden vlak na elkaar
plaats, de derde veel later en met een kleinere hoe-
veelheid, genoeg om de oxikat op temperatuur te
houden. Het systeem werkt ook goed tijdens stads-
en fileverkeer, er treedt een geringere olieverdun-
ning op en de oxikat veroudert langzamer.

Opmerkelijk zuinig
Audi betitelt de nieuwe motor als ‘Rendementsmo-
tor’. Met een maximale inspuitdruk van 2000 bar,
een optimale straalvorming bij vollast, kortere uit-
laatkleppentijden en een beperkt vermogen en
koppel is er inderdaad een zeer zuinige motor ont-
staan. Bij deellast wordt de centrale wervelklep
nauwelijks gebruikt omdat er geen sterke werve-
ling van de inlaatlucht nodig is. Daardoor verbetert
de ademhaling en neemt het rendement toe.
Met de tweede generatie heeft Audi een zeer com-
pacte en lichte serie dieselmotoren in huis die uit-
stekende prestaties leveren en een laag brandstof-
verbruik hebben. De ‘sound’ is optimaal, de trillin-
gen zijn minimaal. En de motoren zijn klaar voor
de toekomstige emissie- en verbruikseisen. Zelfs
hogere prestaties behoren tot de mogelijkheden!

Turbocompressor

Gasklephuis

Inlaatluchtkoeler

Luchttoevoer 
naar luchtfilter

Luchtfilter

De Audi 3.0 liter V6 TDI die
in de A7 Sportback quattro
zit, levert een vermogen
van 180 kW (245 pk) en een
koppel van 500 Nm.

De voorganger 
In 2003 verscheen de eerste generatie van de Audi 3.0 liter V6 TDI-motor. 
Deze motor werd destijds uitgebreid in AMT behandeld. Nog eens nalezen? Kijk in het
maanddossier www.amt.nl/maart2011.
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pen een gescheiden koelsysteem hebben. De
waterpomp draait continu, de volumestroom
wordt dus niet geregeld. De kenveldgestuurde
wasthermostaat opent bij 90°C de stroming naar
de radiateur. Indien nodig gaat er warm water
naar de transmissie en de verwarming. De rege-
ling van de koelvloeistoftemperatuur is afhanke-
lijk van de materiaaltemperatuur van de cilinder-
koppen, de maximale EGR-koeling en de trans-
missiekoeling. Vanaf de waterpomp gaat er een
tweede koelvloeistofstroom naar de buitenkan-
ten van het motorblok. Een terugslagklep voor-
komt een verkeerde stromingsrichting. Aan de
afvoerkant zit een onderdrukgeregelde kogel-
klep die pas bij 105°C opent. Zo blijven de cilin-
derwanden op de optimale temperatuur om de
wrijvingsverliezen zo laag mogelijk te houden.
Zowel de olieviscositeit als de lager- en zuiger-
spelingen zijn dan optimaal.
Het kostte de Audi-technici nog heel wat inspan-
ning om de overgang van stilstaand naar stro-
mend water in het motorblok probleemloos te
laten verlopen. Een ontluchtingssysteem met een
speciale klep bleek het systeem dampbelvrij te
kunnen houden. Tot de olietemperatuur 103°C is,
wordt de olie om de oliekoeler geleid. De cilinder-
koppen worden ook tijdens het opwarmen door
het koelwater doorstroomd.
De poly-V-snaar voor de dynamo, aircocompres-
sor, waterpomp, en stuurbekrachtigingspomp
wordt via een torsietrillingsdemper vanaf de kruk-
aspoelie aangedreven. Vanwege het start-stopsys-
teem worden er extra hoge eisen aan het rubber-
mengsel gesteld. Het lukte om de snaarspanning
te verlagen. Daardoor nemen de krachten op de
geleide- en spanrollen af, er ontstaat minder wrij-
ving en de levensduur neemt toe. Om de torsie-
trillingen bij het starten te beperken, is de dy-
namo voorzien van een vrijloopkoppeling.

Een forse inlaatluchtkoeler
brengt de samengeperste
lucht weer op een lage tem-
peratuur.

Lagere mechanische verliezen
Er is een pakket maatregelen getroffen om de
wrijvingsverliezen te beperken. De 35% lagere
zuigerveervoorspanning en de nauwkeurig gere-
gelde cilinderwandtemperatuur zorgen voor een
aanzienlijke verlaging van de wrijvingsverliezen
van het drijfwerk.
De nieuwe distributie met lagere aandrijfkrachten
vermindert eveneens het verlies. Ook de nokken-
aslagers met een kleinere diameter  helpen mee.
De regelbare oliepomp met volumestroomrege-
ling en twee drukniveau’s laat zich makkelijker
aandrijven dan een  ‘gewone’ oliepomp.
Het nieuwe inlaatsysteem heeft minder stro-
mingsweerstand en dat telt sterk mee bij hogere
vermogens. Dan stroomt de lucht immers gemak-
kelijker door de motor.
Ook het gewichtsverlies mag er zijn! Er is maar liefst
25 kg gewicht bespaard, de motor weegt nog
‘maar’ 193 kg. Bijna alle onderdelen zijn lichter,
vooral het motorblok, de cilinderkoppen en de 
krukas hebben gewicht verloren. Er zijn meerdere
voordelen verbonden aan deze gewichtsverminde-
ring. Als de motor lichter is, is de hele auto lichter,
dus de acceleratie beter. Maar ook de voorasbelas-
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