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AUTO
Alfa Romeo 156 2.5 V6 technisch bekeken

Motor en onderstel gebouwd op sportiviteit

Dynamiek in hart en nieren

De Alfa 156 heeft als topmotor een 2.5 liter V6, die

bijzondere prestaties verricht. Ondanks het hoge

gewicht op de voorwielen stuurt de auto als een

rasechte Alfa Romeo. Dat is te danken aan een

uitgekiend onderstel. We nemen u mee op een

technische ontdekkingsreis.

De aluminium V6 is een ingewik-
kelde brok motortechniek. Dat
komt omdat er losse, gietijzeren ci-
lindervoeringen worden gebruikt,
cilinderkoppen met twee bovenlig-
gende nokkenassen, vier kleppen
per cilinder, een krukas met verzet-
te kruktappen en tandriemaandrij-
ving naar de nokkenassen. Dankzij
een automatische spanner op de
poly-V-snaar van de hulpappara-
tuur, het ontbreken van een
stroomverdeler, platina bougie-
elektroden en hydraulische klep-
stoters is het Alfa Romeo gelukt
om het onderhoud te beperken tot
inspecties en het vervangen van fil-
ters en dergelijke om de 20.000
km. De bougies worden pas na
100.000 km vervangen.

De prestaties van deze 2.5 liter
motor dwingen respect af. Met een
boring van 88 mm en een slag van
68,3 mm is de motor duidelijk
‘overvierkant’, anders gezegd: het
is een korteslag-motor. Bij 6300

t/min wordt er 140 kW geleverd.
De hoogste gemiddelde effectieve
druk van 11,2 bar wordt bij 5000
t/min geleverd. Ondanks een com-
pressieverhouding van 10,3:1
draait de motor met 95 Octaan
benzine, Euro Loodvrij dus. Er zijn
overigens twee klopsensoren aan-
gebracht, één voor elke cilinderrij.

De Alfa Romeo technici hebben
gekozen voor een stijgend koppel
met toenemend toerental. Dat
zorgt voor een met de snelheid toe-
nemende acceleratie. Een zes ver-
snellingsbak maakt het mogelijk in
een beperkt toerengebied te blij-
ven.

Motormanagement met E-gas
Zowel het ontstekings- als het in-
spuitsysteem wordt elektronisch
geregeld, dat is niets bijzonders.
Maar het Bosch Motronic ME 2.1
management gebruikt maar liefst
22 sensoren en onderdelen die
door signalen met elkaar  zijn ver-
bonden. Daar horen ook de venti-
latoren, de airco en de tankont-

luchting bij. Bijzonder is het elek-
tronische gaspedaal, het zoge-
noemde E-gas. In het gaspedaal
zijn twee potentiometers geplaatst
die elkaar controleren. Via een
stappenmotor wordt de gasklep be-
diend. In de ECU zijn kenvelden
opgenomen die rekening houden
met het motortoerental, de gaspe-
daalstand, de motortemperatuur en
de ingeschakelde versnelling.

De bestuurder(ster) bepaalt de
gewenste rijstijl; via de kenvelden
worden de benodigde signalen uit-
gestuurd. Dat betekent dat er soms
al aanpassingen aan de inspuiting
en/of de ontsteking plaatsvinden,
voordat de gasklep wordt bewo-
gen. Op deze manier wordt een op-
timaal rijgedrag tijdens file rijden
en bij snel optrekken bereikt. Bo-
vendien warmt de katalysator snel-
ler op en worden het brandstofver-
bruik en de emissies verlaagd.

Binnen tien seconden na het star-
ten van de motor werkt de lambda-
regelkring al.

Uitgebreid smeerschema
Op het vrije einde van de krukas
zit een tandwiel dat met een kleine
tandketting het tandwiel van de
laaggeplaatste tandwieloliepomp
aandrijft. De tandwielen van de
oliepomp hebben een schuine ver-
tanding om een zo hoog mogelijk
rendement te halen en geruisloos
hun werk te doen.
De overdrukklep is zodanig ge-

De 2.5 liter V6 motor heeft een blokhoek
van 60°.Door de kruktappen te verzet-
ten,ontstaat een regelmatige verbran-
dingsafstand.Dankzij vier kleppen per
cilinder en een klephoek van 37° wordt
er een compacte verbrandingskamer
gevormd.Een iets bolvormige zuiger-
bodem zorgt voor een compressiever-
houding van 10,3:1.Tussen de kleppen
zit de bougie met bobine,hetgeen bete-
kent dat de stroomverdeler ontbreekt.
Let ook op de cilindervoering met losse
‘bussen’

Bij de Alfa Romeo 156 zit de mo-
tor rechts en de transmissie
links,gezien in de rijrichting. In de
motorruimte past een groot aan-
tal motoren,van vier in lijn tot zes
in V aan toe.Alfa Romeo heeft de
156 voorzien van de meest ge-
avanceerde wielophanging van
alle binnen de Fiat groep gepro-
duceerde auto’s
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plaatst dat de olie terugstroomt
naar het carter. Vanaf de oliepomp
stroomt de olie door een warmte-
wisselaar naar het ‘full-flow’ op-
schroeffilter. Dit betekent dat de
6,4 liter olie redelijk snel wordt
opgewarmd door de koelvloeistof
en niet te heet wordt tijdens het le-
veren van de maximale motorpres-
taties.

Stevige transmissie
De V6 motor deelt de nieuwe 31
kgm transmissie met de turbodie-
selmotor, maar heeft zes in plaats
van vijf overbrengingen vooruit.
De eerste en tweede versnelling
hebben een drievoudige synchro-
mesh om de schakelkracht te be-
perken. Deze zijn op de secundaire
as aangebracht. Op de primaire as
(‘prise-as’) zitten de synchromes-
hes voor de overige vier versnellin-
gen. Daarbij heeft de derde ver-
snelling een dubbele conus, de
overige zijn enkelvoudig uitge-
voerd. Er is veel aandacht besteed
aan het schakelmechanisme, de
smering en het voorkomen van on-
gewenste geluiden. De speciale

synthetische transmissie-olie hoeft
niet vervangen te worden.

Bijzonder onderstel
Alfa Romeo heeft, zeker ook met
het oog op de race-versie van de
156, de wielophanging onafhanke-
lijk uitgevoerd met zowel voor als
achter stabilisatorstangen.
De voorwielophanging maakt ge-
bruik van twee ongelijke wiel-
draagarmen die een zogenoemde
‘Double Wishbone’ vormen. Inte-
ressant is de positie van de boven-
ste draagarm. De bedoeling van de
Alfa Romeo-constructeurs is het
zoveel mogelijk constant houden
van de schuurstraal en het caster
(fuseepen-langshelling) te beper-
ken tot 6 à 7°. Vroegere uitvoerin-
gen van dit type voorwielophan-
ging (bij onder andere Honda)
hadden vrijwel dezelfde opstelling,
maar hebben inmiddels de schar-
nierlijn vrijwel evenwijdig aan die
van de onderste draagarm en de
lengterichting van de auto. De Alfa
Romeo-constructie maakt het mo-
gelijk de ‘gewone’ MacPherson
ophanging voor andere (Fiat) mo-
dellen te blijven gebruiken die de
‘C-bodemplaat’ ook toepassen.

Alfa Romeo zegt dat dit type
wielophanging voor meer wielgrip
zorgt, nauwkeurig sturen mogelijk
maakt, anti-duik en anti-lift eigen-
schappen heeft en een soepele re-
actie geeft op kleine wegoneffen-
heden. Dat laatste komt door het
ontbreken van buigende momenten
op de veerpoten.

Achter wordt er een aangepaste
MacPherson wielophanging ge-
bruikt. De uitbreiding zit in een ex-
tra draagarm in dwarsrichting. Dit
type achterwielophanging was ‘al-
tijd’ Lancia’s terrein, maar vindt
nu navolging bij Alfa Romeo.

Terecht wijst Alfa Romeo op het
belang van het samenspel tussen

de voor- en achterwielophanging.
Per slot van rekening varieert de
belasting van de achterwielen bij-
zonder sterk, die van de voorwie-
len veel minder. Zowel de stabili-
teit bij het rechtuit rijden als bij het
nemen van bochten wordt sterk
beïnvloed door de standen van de
achterwielen. 

Veel aandacht is ook besteed aan
de besturing. Met in totaal 2,1 om-
wentelingen van aanslag tot aan-
slag bij een draaicirkel van 11,6 m,
is de besturing direct. De hydrauli-
sche stuurbekrachtiging is zodanig
bemeten dat er een koppel van 4
Nm nodig is bij het verdraaien van
het stuur in stilstand. Bij hoge
bochtsnelheden en bij het rijden
van S-bochten zorgt de tandheu-
gelbesturing voor een zodanig
nauwkeurige besturing dat de ge-
dragingen van de auto precies zijn
aan te voelen.

Paul Klaver

Alfa Romeo gebruikt achter een
aangepaste MacPherson wielop-
hanging.De achterste wieldraag-
arm (rechts op de tekening) heeft
een andere lengte dan de voor-
ste en stuurt daardoor het wiel
bij het in- en uitveren.Let op de
bevestiging van de stabilisator-
stang

Voor de beide Common-Rail turbo-dieselmotoren moest er een bijzon-
der sterke transmissie komen,omdat het motorkoppel van de 5-cilinder
zo enorm hoog is.Voor de 2.5 liter V6 is deze transmissie voorzien van
zes overbrengingen vooruit om de motor steeds in het juiste toerenge-
bied te laten draaien.De schakelvorken worden door middel van twee ka-
bels vanaf de versnellingspook bediend

We kijken hier vanaf achter (dus
in de rijrichting) naar de linker
voorwielophanging.Het ‘double
wishbone’systeem werkt met
een opvallend geplaatste boven-
ste draagarm.Let op de stabilisa-
torstang met trekstang naar de
veerpoot
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