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MOTOREN
Techniek van de Rover KV6 motor

Rover ontwerpt en bouwt al bijna
tien jaar eigen motoren. Het begon
in 1989 met de 1.1 en 1.4 liter K-
serie en inmiddels is er ook een DI
turbodiesel. In 1995 kwamen de
1.6 en 1.8 liter viercilinders uit. Bij
de 1.8 liter MGF-motor is er bo-
vendien een innovatieve verstelling
van de inlaatkleppentijden toege-
past.

In het begin van de jaren negen-
tig bleek dat de Honda Legend mo-
tor moest worden vervangen. De
3.2 liter versie paste niet in de
Rover 800 en het aanpassen van de
bestaande 2.7 liter aan de op han-
den zijnde verbruiks- en emissie-
eisen zou veel geld gaan kosten.

De Rover-ingenieurs kregen tot
taak een nieuwe motor te ontwer-
pen, die zoveel mogelijk onderde-
len en fabricagetechnieken van de
K-motoren moest bevatten. Boven-
dien diende hij compact en licht
zijn, te voldoen aan de strengste
emissie-eisen en te passen bij een
nieuwe transmissie. De Honda-au-
tomaat is niet los leverbaar, dus
werd Jatco (Japanese Automatic
Transmission Company) gevraagd
een viertrapsautomaat te leveren.

Uiteraard moest de motor ook met
een handgeschakelde vijfbak kun-
nen worden gecombineerd. De in-
bouwpositie dwars voorin bleef
gehandhaafd.

Aan de slag
Het was de technici spoedig duide-
lijk dat enkele Honda-kenmerken
zo overgenomen konden worden.
Zo werd ook de Rover motor een
90° V6 met vier kleppen per cilin-
der. In het voorjaar van 1992 was
er een twaalftal motoren gebouwd
op basis van de onderdelen uit de
viercilinders. De definitieve versie
van de KV6 kwam in 1996 op de
markt.

Geheel nieuw was de halfdroge
cilindervoering. Toen bleek dat het
idee uitstekend werkte, is het later
bij alle K-motoren toegepast. De

80 mm voeringen zijn precies de-
zelfde als die van de 1.6 en 1.8 liter
motoren.

De cilinderkoppen van de KV6
zijn vrijwel gelijk aan die van de
viercilinders, het grote verschil is

dat ze driekwart van de lengte heb-
ben. Omdat de nokkenaslagerkap-
pen in een apart deksel zitten, kon-
den de uitlaatnokkenassen worden
opgesloten. Boven de inlaatnok-
kenassen zit een apart deksel met

Krachtpatser met goed figuur

Light Weight
by Rover
Met de komst van de Rover 800-serie werd de ver-

trouwde Honda V6 afgelost door de splinternieuwe

KV6 uit eigen keuken. Deze 2.5 liter V6 brengt het tot

129 kW, maar is desondanks opvallend compact, licht

en zuinig. We keren deze slanke zescilinder binnen-

ste buiten en beschrijven de meest opmerkelijke

technische details.

Dit is de achterste cilinderkop.Bij
de inlaatnokkenas is duidelijk
zichtbaar dat de nokken aan
weerszijden van het lager zitten.
Het nokkenaslagerhuis wordt met
twintig bouten bevestigd op de ci-
linderkop.
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Met afgenomen deksel zijn meer
details te zien.Tussen de cilinder-
banken is ruimte gevonden voor
de bobines.

de carterontluchting en olie-
afscheider. De hydraulische stoters
wegen slechts 49 gram, deze wor-
den ook gebruikt bij de 1.8 liter
VVC (Variable Valve Control)
motoren.

Bijzondere distributie
Een tamelijk lange tandriem drijft
de beide inlaatnokkenassen aan.
De hydraulisch gedempte spanner
zorgt voor een lange levensduur
(150.000 km) omdat de tandriem
niet te strak of te los komt te staan.
De gladde achterkant van de tand-
riem drijft de waterpomp aan. De
uitlaatnokkenassen worden elk
door een korte tandriem vanaf de
inlaatnokkenassen aangedreven.

Omdat de toerentallen van de nok-
kenassen gelijk zijn, is er een klei-
ne poeliediameter toegepast om zo
veel mogelijk ruimte te sparen.

Stevig carter
Een V-motor moet een stijf carter
hebben, want er treden zowel in
het horizontale als in het verticale
vlak grote krachten en momenten
op. Gelukkig is de krukas van zo’n
motor kort, zodat deze torsie- en
buigstijf is. Aan de grote lagerdia-
meters (hoofdlagers 67,75 mm en
krukpenlagers 54,0 mm diameter)
valt op te maken dat er bewust is
gekozen voor een sterke krukas.
De verzette kruktappen hebben wij
voor het eerst gezien bij een Cater-
pillar dieselmotor. Daarbij waren
de tappen gewoon tegen elkaar ge-
zet, dus zonder een krukwang er-
tussen. Smeertechnisch gezien is
de Rover-constructie fraaier, om-
dat de olie aan beide zijden van het
drijfstanglager dezelfde uitstroom-
weerstand heeft.

De krukas zelf is gegoten van
nodulair gietijzer. Omdat daarbij
het grafiet (de koolstof) in bolle-
tjesvorm voorkomt, heeft het mate-
riaal een hogere treksterkte dan la-
mellair gietijzer. Alle radii zijn
koud gerold, zodat het materiaal
onder een hoge drukspanning
staat.

Omdat het grote drijfstangoog
niet door de boring kan, worden de
cilindervoering, de zuiger en de
drijfstang als geheel gemonteerd.
De 18 mm zuigerpen is in het klei-
ne oog van de gesmede drijfstang
geperst.

Moderne cilinderkoppen
Dankzij een klephoek van 45° is er
ruimte voor twee inlaatkleppen
van 31,5 mm en twee uitlaatklep-
pen van 27,3 mm diameter. De
bougie is iets in de richting van de
uitlaatkleppen geplaatst. De com-
pressieverhouding bedraagt 10.5:1,
een hoge waarde voor een motor
die op 95 RON benzine mag draai-
en. De nokkenassen zijn van hol
gegoten gietijzer, tussen elk paar
nokken zit een lager. De kleppen-
tijden zijn tam, er is nauwelijks
sprake van enige klepoverlap, want
de inlaatkleppen gaan 2° voor het
BDP open, terwijl de uitlaatklep-
pen 14° er na sluiten. De inlaat-
kleppen gaan maximaal 8,2 mm
open, de uitlaatkleppen 8,8 mm.
Dat is ongewoon, want meestal is
het omgekeerde het geval. De uit-
laatkleppen openen immers tegen
de gasdruk in de cilinder in, het-
geen de druk tussen de nokken en
de stoters vergroot.

Hoewel het materiaal van de ci-
linderkop en het motorblok het-
zelfde is, worden deze onderdelen
anders gegoten. De cilinderkoppen
worden onder lage druk gegoten,
het blok onder zwaartekracht.

Interessant uitlaatsysteem
Over het ingenieuze inlaatsysteem
van de Rover KV6 leest u alle de-
tails in het kader elders op deze pa-
gina’s. Maar ook het uitlaatsys-
teem is interessant. Het is van
roestvast staal en bestaat uit twee
spruitstukken die overgaan in twee
uitlaatpijpen. In elke pijp zit een
verwarmde lambdasensor. Het sa-

menvoegen van de twee uitlaat-
pijpen gebeurt in een broekstuk dat
zodanig is ontworpen dat er vrij-
wel geen onderlinge beïnvloeding
is. Zowel de gasstroming als de
gaspulsaties (drukwisselingen)
worden gescheiden gehouden.
Omdat de uitlaatpijpen dezelfde
lengte hebben is het volumetrisch

De beide cilinderkoppen zijn gebaseerd
op één gietstuk.Let op de wegpers
(squish) vlakken bij de kleppen en het
koelkanaal tussen de beide uitlaatklep-
zittingen.

De gegoten krukas heeft vier hoofd-
lagers en zes aparte kruktappen.Deze
zijn 30° verzet om een gelijke verbran-
dingsafstand te krijgen.Opvallend is de
smalle ‘wang’tussen de kruktappen.

De zuiger heeft een vrijwel vlakke bo-
dem met twee groeven die dienst doen
als klepuitsparingen.De opgebouwde
olieschraapveer en de twee compres-
sieveren hebben een geringe hoogte.
De zuigerpen wordt in het kleine oog ge-
perst.De drijfstang is gesmeed.

Het uitlaatspruitstuk is samengesteld
uit een groot aantal buizen.Opvallend is
de manier waarop de twee drie-in-één
buizen worden samengevoegd en over-
gaan in één dikke uitlaatpijp.Elk spruit-
stuk heeft een eigen lambdasensor.

FOTO’S:ROVER

De motor zit verborgen onder
kunststof deksels.We kijken hier
naar de voorkant,dus tegen de rij-
richting in.Let op de plaats van het
oliefilter en de airco-compressor
naast het uitlaatspruitstuk.De
poly-V-snaar heeft een automati-
sche spanner.
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rendement van de twee cilinder-
banken hetzelfde. Dat betekent dat
de beide driecilinders (gelet op het
gescheiden inlaatsysteem, zie ka-
der) dezelfde prestaties leveren.
Dat is van belang voor het tril-
lingsgedrag en het geluidsniveau.

Smering en koeling
Op het vrije eind van de krukas zit
de trochoïde oliepomp. Het huis

van de pomp bevat de aansluitin-
gen voor het opschroefoliefilter, de
overdrukklep en sensoren voor de
oliedruk en olietemperatuur. Van-
uit het 5 liter carter wordt de olie
via de pomp en het filter naar het
hoofdoliekanaal in de punt van de
V geperst. Vanuit dit kanaal wor-
den de vier hoofdlagers gevoed en
gaat de olie via de twee paspennen
naar elke cilinderkop. De paspen-

nen zijn voorzien van gekalibreer-
de boringen om een te hoge olie-
stroom en daarmee een te hoge
oliedruk naar de hydraulische sto-
ters te voorkomen. De olie uit de
cilinderkoppen kan via de gaten
waarin de tapeinden zitten, terug-
stromen naar het carter. Deze gaten
doen tevens dienst als carterventi-
latie-openingen. Daardoor worden
de drukpulsaties in het blok op een
laag niveau gehouden.

Niet alleen de olie zorgt voor de
nodige koeling, het koelsysteem
met water voert nog meer warmte
af. Onder geen enkele omstandig-
heid mag het koelwater gaan ko-
ken, dus moet het koelsysteem
voor de hoogste buitentemperatuur
worden ontwikkeld. Dat staat
haaks op de eis dat de motor zo
snel mogelijk op bedrijfstempera-
tuur moet komen na de koude start.
De waterpomp krijgt het water toe-
gevoerd vanuit het thermostaathuis
aan het andere eind van de V. Als
de motor koud is, sluit de thermo-
staat de onderste slang van de ra-
diateur af en opent het kanaal van
het cilinderblok. Via de kachelra-
diateur wordt er een geringe hoe-
veelheid water door het motorblok
gecirculeerd. Omdat de bovenste
waterslang naar de radiateur in
open verbinding staat met de cilin-
derkoppen wordt er een beetje
warmte doorgeleid tijdens het op-
warmen. De thermostaat opent bij
82 °C zodat er koud water uit de
onderste radiateurslang wordt ge-
mengd bij het hete water uit het
motorblok. Bij 92 °C komt al het
koelwater rechtstreeks via de ra-
diateur, de thermostaat heeft dan
de omloopleiding via het motor-
blok afgesloten.

Zoals bij meer moderne moto-
ren het geval is, stroomt het koel-
water dwars door de cilinderkop-
pen. Bij de Rover is de stromings-
richting van inlaat- naar uitlaatzij-
de, kennelijk om een zo gelijk mo-
gelijk temperatuurverschil aan te
houden om materiaalspanningen te
vermijden.

De dwarsstroomradiateur heeft
een elektrische ventilator die op
twee snelheden kan draaien, als er
een airco is, wordt er een tweede
ventilator toegepast.
De 7,5 liter koelvloeistof bestaat

voor 50 procent uit water en wordt
tot ruim 1 bar overdruk onder druk
gezet. Deze overdruk zorgt voor
een hogere kooktemperatuur dan
100 °C met als voordeel dat het
koelsysteem met een kleinere ra-
diateur kan volstaan. Dat scheelt
ruimte en gewicht.

Wat ook belangrijk is, is dat er
geen dampbelvorming op hete
plekken, zoals op de cilindervoe-
ring, kan optreden. Deze dampbel-
letjes veroorzaken ongewenste ma-
teriaalbeschadigingen. Er ontstaan
namelijk diepe kratertjes tijdens
het in elkaar klappen (imploderen)

Het aluminium motorblok met waterpomphuis en waterafvoerkanalen
van elke bank.Het betreft hier een ‘opendek’constructie met vrijstaande
cilindervoeringen.De ‘halfdroge’cilindervoeringen worden centrifugaal
gegoten.Het hete bovendeel wordt door het koelwater omspoeld.Het
koudere benedendeel voert de warmte rechtstreeks af naar het motor-
blok.

Het motorblok eindigt op het deelvlak van de hoofdlagers.De zestien
draadgangen voor de hoofdlagerkapbouten zijn duidelijk zichtbaar,nog
eens acht bouten zorgen voor de bevestiging van het deelvlak.Let op de
bewerkte zijkanten van de hoofdlagers,daardoor wordt het wrijvings-
verlies verminderd.De krukwangen draaien er immers vlak langs.

De vier hoofdlagerkappen zijn in
één stijf geheel opgenomen.

Over de ‘hoofdlagerbrug’wordt
het ondercarter geplaatst.Specia-
le gevormde openingen zorgen er-
voor dat de olie kan terugstromen
naar de oliepan.

De oliepan is ook een aluminium
gietstuk.Hij is niet diep,maar wel
breed.Daardoor is de bodemvrij-
heid toereikend en kan er toch 5
liter olie worden meegenomen.
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van de dampbelletjes.
De Rover-ingenieurs bestudeer-

den de koelvloeistofstroming aan
de hand van een doorzichtig hars-
model van de complete motor. Een
speciale vloeistof bevat fijne alu-
minium deeltjes die met een spe-
ciale laserstraal zichtbaar worden
gemaakt. Door het toerental van de
waterpomp en de stand van de
thermostaatkleppen te variëren,
kan precies worden vastgesteld
hoe de koelvloeistof door de motor
stroomt.

Opmerkelijk resultaat
De Rover KV6 is niet alleen één
van de sterkste ‘kleine’V6-moto-
ren, hij heeft ook een hoog koppel
over een breed toerengebied. Bo-
vendien is het gewicht met 152 kg
voor de complete motor laag, het
scheelt 28 kg met de 2.7 liter V6
van Honda. Het brandstofverbruik
ligt ruim 15 procent lager dan dat
van de auto met de Honda V6-
motor.

Zoals u weet is BMW de nieuwe
eigenaar van Rover. Het zal ons
benieuwen of BMW de bijzondere
KV6-motor ook in haar eigen mo-
dellen gaat toepassen. Zeker is dat
de KV6 ook onder de kap van een
BMW geen slecht figuur zal slaan!

Paul Klaver

Ingenieus Variabel Inlaat Systeem (VIS)
Rover heeft een eigen variant ontwik-
keld van de bekende inlaatsystemen
met variabele inlaatlengte.Elke bank
van drie cilinders bezit een eigen
spruitstuk, waar de drie inlaatkana-
len op aansluiten.Er zijn dus ook
twee gelijktijdig werkende gasklep-
pen.Er worden twee extra kleppen
gebruikt om de spruitstukken met el-
kaar te verbinden.De verbindings-
klep zit vóór de gaskleppen, de ba-
lansklep zit achter de gaskleppen
aan het gesloten eind van de spruit-
stukken.Speciale borstelloze draai-
ende stelmotoren bedienen deze

twee extra kleppen.
Bij vol open gaskleppen zijn beide
extra kleppen gesloten tot ongeveer
2750 t/min.De motor loopt met twee
aparte driecilinderblokken en lange
inlaatbuizen voor een hoog koppel.
Als het toerental stijgt, gaat de ver-
bindingsklep open.Daardoor neemt
de effectieve inlaatlengte af en ont-
staat er voor de tweede maal een
hoog koppel.
Vanaf ongeveer 3500 t/min gaat ook
de balansklep open met als gevolg
dat de twee spruitstukken onderling
voor een extra gastrilling zorgen.

Doorsnede van het inlaatspruit-
stuk waarop de ‘balansklep’is te
zien.Deze klep zit aan het geslo-
ten eind van het spruitstuk.

Elke bank van drie cilinders heeft een eigen spruitstuk.Er zijn dus ook
twee gelijktijdig werkende gaskleppen.Met twee extra kleppen kunnen
de spruitstukken met elkaar worden verbonden.

Dankzij het ingenieuze inlaatsysteem met de twee extra kleppen kan
onder vrijwel alle condities een hoog koppel worden verkregen.

Deze doorsnede toont de gescheiden luchttoevoer naar elke
bank van drie cilinders.Linksonder bevindt zich de verbin-
dingsklep,rechts de balansklep.

De dunwandige cilindervoeringen
staan alleen aan de bovenkant in
het koelwater.Let op het zeer stij-
ve ondercarter dat met vier bouten
per hoofdlagerkap wordt vastge-
zet.Op de bodem van het carter
zitten ‘windhappers’die de olie
terugvoeren naar de oliepan.

Daardoor ontstaat er bij 4000 t/min
het hoogste koppel van 240 Nm, wat
overeenkomt met een gemiddelde
effectieve druk van 12,1 bar.Dat is
een hoge waarde die er op wijst dat
de ‘ademhaling’van de motor in goe-
de conditie is.
Vanaf ongeveer 5000 t/min sluiten de
twee extra kleppen en loopt de V6
weer met twee gescheiden inlaatsys-
temen.Pas bij 6500 t/min wordt het
hoogste vermogen van 129 kW (175
pk) bereikt.De rode lijn staat bij 6800
t/min.
Uiteraard regelt de Electronic Con-
trol Unit (ECU) het openen en sluiten
van de twee extra kleppen.Dat ge-
beurt op intelligente wijze, want bij
deellast worden de beide kleppen
bewust gesloten gehouden.Daar-
door neemt het volumetrisch rende-
ment af.De gaskleppen moeten dus
verder open om hetzelfde vermogen
te halen.Omdat de gaskleppen ver-
der openstaan, nemen de pompver-
liezen af.Het kost dus minder moeite
(brandstof) om het gewenste vermo-
gen te leveren.

Hier is de ‘verbindingsklep’te zien.Deze klep
zit aan het open einde van het spruitstuk.
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