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AUTO
Volvo S80 technisch bekeken

Volvo geeft concurrentie het nakijken

Lesje autotechniek uit Zweden
Wie is geïnteresseerd in techniek, komt in de S80

volledig aan zijn trekken. Bijzonder zijn de dwars-

geplaatste vijf- en zescilinders met ultra korte

transmissies. Voorts doet in Volvo’s vlaggenschip

de multiplex-techniek zijn (algemene) intrede en

is de passieve veiligheid doorgevoerd tot een

extreem niveau.

Volvo bouwt vier- vijf- en zescilin-
der lijnmotoren volgens een be-
paalde formule: blok en kop zijn
geheel van aluminium en er wor-
den vier kleppen per cilinder toe-
gepast met twee bovenliggende
nokkenassen. In de S80 worden de
vijf- en zescilindermotoren ge-
monteerd. De zespitter is voor 90
procent nieuw, want de motor
moest worden geconstrueerd van
een lengte- naar een dwarsinbouw.
Deze operatie werd aangegrepen
om de hele motorserie aan te pas-
sen. Zo is ook de vijfcilinder (die
altijd al dwars ingebouwd was), af-

hankelijk van de uitvoering, voor
50 tot 90 procent vernieuwd.

Dwarsgeplaatste zes-in-lijn
In de uitgebreide Volvo documen-
tatie wordt duidelijk gesteld dat het
gaat om de eerste dwarsgeplaatste
zes-in-lijn met aangebouwde trans-
missie. In andere documentatie is
Volvo niet zo duidelijk en wordt er
gesuggereerd dat een dwarsge-
plaatste zes-in-lijn uniek is. Voor
de historici onder de lezers hoeven
we maar twintig jaar terug te gaan.
Toen leverde British Leyland de
Princess met een 2.2 liter 6 cilinder

in lijn die dwars voorin stond. De
voorwielen werden aangedreven
via een onder de motor geplaatste
transmissie à la Mini.

Het blok was voorzien van twee
SU-carburateurs en leverde 82 kW
bij 5000 t/min. De gemiddelde ef-
fectieve druk bedroeg 9,5 bar bij
3500 t/min; dat is 79 procent van
de zelfaanzuigende Volvo zes-in-
lijn. Het is interessant te lezen dat
de BL Princess 1 liter op 9,5 km
verbruikte, het zou best kunnen dat
de Volvo S80 hetzelfde of zelfs
nog een lager verbruik haalt, als de
auto’s achter elkaar zouden rijden.

De speciale Volvo-transmissies
(MT en AT) maken de dwarsin-
bouw mogelijk, straks meer hier-
over. Er zijn twee uitvoeringen van
de zescilinder: één zonder en één
met twee turbocompressoren. De
zelfaanzuigende 2.9 liter motor le-
vert 150 kW bij 6000 t/min en
komt bij 4300 t/min op een koppel
van 280 Nm, hetgeen overeenkomt
met een gemiddelde effectieve
druk van 12,1 bar. De 2.8 liter twin
turbo-uitvoering (één turbo per
drie cilinders) doet het met een
vermogen van 200 kW bij 5400

t/min en een koppel van 380 Nm
(overeenkomend met een gemid-
delde druk van 17,2 bar) tussen
2000 en 5000 t/min. Deze waarde
laat zich omrekenen naar een cilin-
derinhoud van 17,2/12,1 x 2,8 =
4.0 liter. Dat wil zeggen dat een
zelfaanzuigende 4 liter motor on-
geveer dezelfde prestaties zou le-
veren als deze turbomotor.

Modern van opbouw
De hele motor is van aluminium,
de gietijzeren cilindervoeringen
zijn ingegoten. Er zijn gleuven ge-
freesd tussen de cilinders om de
hete bovenkant van de met elkaar
verbonden voeringen vrij te laten
bewegen. Zo wordt ovaaltrekken
voorkomen. De klephoek bedraagt
58°, dat is een ongewoon hoge
waarde voor een moderne motor.
Er zijn twee inlaatkleppen van 32
mm (31 bij de turbomotor) en twee
uitlaatkleppen van 27 mm, de bou-
gie zit centraal.

Er wordt een Continuously
Variable Valve Timing (CVVT)
toegepast die de nokkenas om de
lengteas vroeger of later verdraait.
Interessant is dat de CVVT op de

De Volvo S80 is voorzien van dwarsge-
plaatste vijf- of zescilinder motoren.Het in-
laatspruitstuk zit aan de voorkant,het uit-
laatspruitstuk (al dan niet voorzien van één
of twee turbocompressoren) aan de achter-
kant.De McPherson voorwielophanging en
de meerstangen achterwielbevestigingen
zorgen voor een optimaal compromis tus-
sen comfort en rijgedrag.
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letsel. De Volvo-veiligheidsexperts
hebben een Whiplash Protection
System (Whips) ontwikkeld dat
vooral effectief werkt bij een bot-
sing, waarbij het snelheidsverschil
15 tot 30 km/uur bedraagt. Eerst
beweegt de stoel achteruit, vervol-
gens kantelt de rugleuning maxi-
maal 15° achterover. Het resultaat
van beide maatregelen is dat de
kracht op het lichaam met 50 pro-
cent afneemt en over een zo groot
mogelijk oppervlak wordt opgeno-
men. Speciale veren in de rugleu-
ning en de hoofdsteun moeten een
whiplash voorkomen.

Om het hoofd op te vangen bij
een zijwaartse botsing, heeft Volvo
een opblaasbaar gordijn ontwik-
keld. In 25 milliseconden wordt
het gordijn neergelaten en opge-
blazen, zelfs met een open zijruit
wordt het hoofd opgevangen. Het
IC, Inflatable Curtain, werkt sa-
men met de zij-airbags die op
heupniveau zijn geplaatst. Zo lang-
zamerhand wordt het Michelin Bi-
bendum mannetje realiteit, dat wil
zeggen na afloop van de klap(pen).

Paul Klaver

AUTO
Volvo S80 technisch bekeken

De schokdemper en de schroef-
veer zijn geplaatst op de stevige
onderste draagarm.Er loopt een
schuingeplaatste reactiestang
naar voren, terwijl een derde stang
evenwijdig aan de grote draagarm
is geplaatst en de rol van spoor-
stang vervult.Het lagerhuis (fu-
seestuk) is ook aan de bovenkant
aan een draagarm bevestigd.Er is
een torsiestabilisatorstang,het
geheel is bevestigd aan een alumi-
nium subframe.

Bij een aanrijding van achteren schuift eerst de stoel achteruit om vervol-
gens 15° achterover te kantelen.Op deze manier wordt de druk op de
wervelkolom beperkt.Speciale veren in de rugleuning zorgen voor een
gelijkmatige belasting, terwijl de hoofdsteun voorkomt dat de nek onge-
wenste bewegingen uitvoert.

Volvo heeft alles uit de kast ge-
haald om de inzittenden te be-
schermen in geval van een bot-
sing.Bijzondere aandacht kreeg
de hoofdbescherming bij een zij-
delingse aanrijding.Een soort op-
blaasbaar gordijn vangt de hoof-
den op van degenen die aan de
kant van de klap zitten,zowel voor-
als achterin.Dit gordijn vormt een
aanvulling op de zij-airbags.

uitlaatnokkenas zit van de turbo-
motor om er voor te zorgen dat er
tijdens het opwarmen minder HC
in de uitlaat terechtkomt. Bij de
zelfaanzuigende motor zit de
CVVT ‘gewoon’ op de inlaatnok-
kenas, Volvo zegt dat hierdoor het
koppel bij lage toerentallen, en dus
ook het rijgedrag, wordt verbeterd.

Ongewone transmissies
Net als Honda bij de AT gebruikt
Volvo een drie-assen systeem bij
de handgeschakelde transmissie
(MT) achter de vijfcilinder moto-
ren. Voor de zescilinders is er een
speciale vijfversnellingsbak ont-
wikkeld die maar liefst vier assen
heeft. Deze transmissie is 297 mm
lang, 56 mm korter dan de bak met
drie assen.

De viertraps AT achter de zes-
cilinder is speciaal ontwikkeld
door GM. Daarbij is (voor zover
uit de afbeeldingen valt op te ma-
ken) de koppelomvormer tegen de
motor gebouwd, maar de bak zelf
evenwijdig achter de motor ge-
plaatst. Dat is geen ongewone
bouwwijze, want deze komt ook
voor bij in lengterichting geplaats-
te motoren. De turbo-uitvoering is
voorzien van een sequentiële scha-
keling en een viscokoppeling in de
voorwielaandrijving.

Multiplex kabelsysteem
In 1927 had de eerste Volvo vier
zekeringen en 30 m bedrading aan
boord. Vijftig jaar later waren dit
54 zekeringen, 1200 m bedrading

en een 6 MB computer. De S80
werkt met 18 computers met cen-
trale eenheden en 24 modelus voor
de elektrische functies. Het Multi-
plex-systeem bestaat uit twee ka-
bels: één voor de signalen en één
voor de stroomtoevoer. De signa-
len worden digitaal verstuurd via
een databus. Er is een high-speed
databus voor de motor en de trans-
missie en een low-speed uitvoering
voor de overige modules.

Veiligheid ten top
Volvo stelt, niet als enige, dat on-
gelukken zo veel mogelijk moeten
worden vermeden. Dat betekent
dat het rij-, stuur- en remgedrag
optimaal moeten zijn. Er is een dy-
namische stabiliteitsregeling lever-
baar die verder gaat dan een rege-
ling die het doorslaan van de wiel-
en bij optrekken en remmen voor-
komt.

Een hoge torsiestijfheid van de
carrosserie zorgt er voor dat de
wielophanging nauwkeurig blijft
werken. Volvo maakt de hoge tor-
siestijfheid van de S80 duidelijk
met het volgende beeld: als er aan
één van de voorwielen een com-
plete S80 van 1500 kg wordt ge-
hangen, verdraait de voorkant
slechts 1° om zijn lengteas.

De McPherson voorwielophan-
ging is aan de onderkant voorzien
van een draagarm die aan de voor-
kant om een rubberen bus schar-
niert met een horizontale as. Aan
de achterkant scharniert de bus om
een verticale as. Dankzij deze op-

stelling kan het wiel de gewenste
bewegingen, ook in het horizontale
vlak, uitvoeren.

Een meerstangensysteem (mul-
tilink) zorgt voor de juiste wiel-
bewegingen van de achterwielen.
Het gaat in feite om een dubbele
draagarmconstructie met een extra
reactiestang om de remkrachten op
te vangen. Leverbaar is een Nivo-
mat-systeem dat de rijhoogte con-
stant houdt.

Alle vijf de zitplaatsen zijn
voorzien van automatische drie-
puntgordels met gordelspanners en
(alleen voorin) krachtbegrenzers.
De passagiersairbag is via een sen-
sor gekoppeld aan de gordel en
komt pas in werking als de gordel
gedragen wordt.

Zweepslag is bij aanrijdingen
van achteren een veel voorkomend
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