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dan dat van de VR6 en geschikt om
zowel in dwars- als in lengterich-
ting te worden ingebouwd. Hoe
kort de VR5 is, blijkt als we hem
met de kleinere vier-in-lijn verge-
lijken, die 379 mm lang is. De
VR5 meet 407 mm en dat is veel
korter dan de oude L5 die 475 mm
lang was. Zelfs de VR6 is korter.
Drie rijen van zes kopbouten zor-
gen voor een stijve verbinding tus-
sen de aluminium kop en het giet-
ijzeren motorblok.

Overigens gebruikt Volkswagen
twee benamingen voor de VR5. In
de Passat heet die VR5, maar in de
Golf noemt men de motor V5. Het
is maar dat u het weet, in ieder ge-
val gaat het om dezelfde motor.

Bijzondere krukas
Eigenlijk zijn de VR-motoren geen
echte V-motoren omdat de

Bij een lijnmotor loopt de cilinderhartlijn
door het hart van de krukas.De slag s is ge-
lijk aan tweemaal de krukstraal r.De dode
punten liggen 180° van elkaar.Zo’n motor is
smal,heeft één cilinderkop,maar bouwt
lang als er meer dan vier cilinders zijn. Midden van krukas Vliegwiel
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De hoofdgedachte achter de VR-
motoren met een V-hoek van
slechts 15° is dat ze compact bou-
wen, dus kort en niet te breed. Ge-
wone V-motoren hebben boven-
dien twee aparte cilinderkoppen,
de VR motoren hebben één cilin-
derkop. VR staat voor Vau en
Reihe wat respectievelijk V en lijn
betekent. VW duidt hiermee aan
wat hen voor ogen staat. Een punt
dat ook belangrijk is, is dat de kru-
kas net zoveel hoofdlagers en
kruktappen heeft als een lijnmotor.
Subaru en Porsche delen kennelijk
deze mening, want zij voorzien
hun vier- en zescilinderboxermoto-
ren van vijf en zeven hoofdlagers.

VW heeft nog een reden om op
dit punt te wijzen. Er bestaan al V-
VR 10 en V-VR 12 motoren. Door
de VR5 en VR6 motorblokken in V
vorm op één krukas te plaatsen,
ontstaan er 10- en 12-cilinder uit-

voeringen. Vermoedelijk komen er
ook VR4 en V-VR8 motoren zodat
er een skala aan motoren mogelijk
is. Deze kunnen grotendeels met
dezelfde productiemachines wor-
den bewerkt. Dat verlaagt de kost-
prijs aanzienlijk want een lijn en
een V-motor maken twee produc-
tielijnen noodzakelijk. Niet voor
niets worden L6 motoren vervan-
gen door V6 exemplaren. Bij vele
fabrikanten spelen de fabricage-
kosten de hoofdrol, soms is het
argument de korte inbouw die een
grotere kreukelzone mogelijk

maakt. Dat geldt als de
motor in lengterichting is
ingebouwd, dwarsgeplaatste
V-motoren zitten gewoon klem
in de motorruimte.

Slimme bouwwijze
Omdat de distributie bij het vlieg-
wiel zit, kan er ‘zomaar’ één cilin-
der van de VR6 worden geampu-
teerd. De prototype VR5 motoren
hadden een nieuwe krukas met een
loze cilinder in het VR6 blok. Het
echte VR5 motorblok, met een in-
houd van 2.3 liter, is 51 mm korter

VW kruist lijn- en V-motor

Oneven in
-vorm

Behalve de bekende VR6 motor bouwt VW nu ook een

VR5. Opmerkelijk is het oneven cilinderaantal dat in

V-vorm is gerangschikt. Dat vraagt om problemen zou

je zeggen. Toch heeft VW de nadelen van dit concept

verrassend ondervangen.
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betekent niet dat de cilinders aan
de onderkanten elkaar niet snijden.
VW heeft de cilinders daarom elk
12,5 mm naar buiten verzet zodat
er voldoende ruimte is ontstaan.
Nu klopten de BDP’s en ODP’s

niet meer dus zijn de krukken van
cilinders 2 en 4 met 21°50’ ver-
draait. Nu is de verbrandingsaf-
stand gelijk dus 720°:5=144°.
Door de verbrandingsvolgorde 
1-2-4-5-3 te kiezen werd er een
gunstig compromis bereikt tussen
een aantal tegenstrijdige eisen.

Er bleek ook onvoldoende ruim-
te bij alle krukwangen om de rote-
rende massa’s voor 100 procent te
balanceren. De vier krukwangen in
het midden komen slechts aan 73
procent. Daar komt nog bij dat bij
de vierde cilinder het hoogste, bui-
gende moment optreedt in de over-
gang (radius) van de krukpen naar
de krukwang. Vandaar dat alle
overgangen door rollen zijn ver-
sterkt. De lagertappen zijn induc-
tief gehard. Dankzij een twee-
massa vliegwiel blijven de torsie-
en buigbelastingen van de krukas
laag genoeg om een gegoten exem-
plaar te gebruiken.

Kop en klepbediening
Op een stukje na is de VR5 kop ge-
lijk aan die van de VR6. Nu moest
er alleen ook naar inbouw in de
lengte worden gekeken. Dan zijn
niet alleen de spruitstukken anders,
maar ook de koelwaterstroom door
de kop.

De 2.3 liter VW VR5 motor in de uit-
voering voor inbouw in langsrich-
ting in de Passat.De kleine V-hoek
van 15° is goed te zien. Dezelfde
motor wordt nu ook gemonteerd in
de nieuwe Golf,en heet dan ‘ge-
woon’V5.
De VR5 is uit de VR6 ontstaan door
het weglaten van de eerste cilin-
der.Dat kan vrij eenvoudig omdat
de distributie bij het vliegwiel zit.
Let op de klepbediening door mid-
del van twee bovenliggende nok-
kenassen,hydraulische stoters en
verticaal hangende kleppen.Hoe-
wel de zuigers een symmetrische
squishkant lijken te hebben, is dat
in werkelijkheid niet zo.Bijzonder
zijn ook de complexe krukas en de
lange drijfstangen.

De motor heeft een gunstig kop-
pelverloop en een fiks vermogen
voor een tweeklepper.

Bij een V-motor staan de twee cilinder-
rijen onder een bepaalde hoek (hier
90°).Ook hierbij is de slag gelijk aan
tweemaal de krukstraal.Zo’n motor
bouwt breed en heeft twee aparte cilin-
derkoppen,de krukas is kort.

Bij een kleine V-hoek snijden de cilinders elkaar aan de onderkant.Alleen
met een grotere cilinderhartafstand,zeer kleine boring en zeer lange
drijfstangen is dat te voorkomen.VW gebruikt een cilinderhartafstand
van 65 mm tussen de opeenvolgende cilinders,dat is 23 mm minder dan
de L5 motor.

Door de cilinders 2x12,5 mm te verzetten,ontstond de benodigde ruimte.Nu
snijden echter de cilinderhartlijnen elkaar niet meer in het hart van de krukas.
Het gevolg is dat er een merkwaardige zuigerbeweging ontstaat met ongewone,
dode punten.Door de kruktappen van de twee cilinderrijen 21°50’ten opzichte
van elkaar te verdraaien, is de verbrandingsafstand met 144° weer normaal.

�

1000 3000 5000 7000

Motortoerental (t/min)

Ve
rm

og
en

 (k
W

)

Ko
pp

el
 (N

m
)

140

100

80

60

40

20

0

220
200
180
160

120
140

120
Vermogen
Koppel

Midden van krukas

90°

BDP

s

ODP

Cilin
de

r-

ha
rtli

jn

r

Krukashartlijn

Krukashartlijn
Krukashartlijn

Cilinder hartlijn

Verzet cilinderrij 1, 12,5 mm Verzet cilinderrij 2

Verzet cilinderrij 1

Cilinderhartlijn

© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional 2

cilinderhartlij-
nen elkaar niet snijden in het hart
van de krukas. Met 81,0 mm bo-
ring en 90,2 mm slag is de VR-mo-
tor een langeslag-motor, maar dat



De VR6 motor had een duplex
rollenketting van de krukas naar de
hulpas en een simplex rollenket-
ting van de hulpas naar de twee bo-
venliggende nokkenassen. Dankzij
het werk aan de kleppentrein van
de VR5 bleek dat een simplex rol-
lenketting de duplex kon vervan-
gen. Nu worden alle VR-motoren
zo gebouwd. De nokkenassen be-
dienen de verticaal hangende klep-
pen via hydraulische stoters.

Om de spruitstukken eenvoudig
te houden, koos VW voor een
links-rechts of voor-achter plaat-
sing. Dat betekent dat de kanalen
ongelijke lengten hebben, er zijn
cilinders met korte inlaatkanalen
en lange uitlaatkanalen en anders-
om.

De Lancia V-motoren, met 14°
V hoek, kenden dit probleem ook.
Heel bekend waren de Fulvia-
rallymotoren die, ondanks deze
handicap, fikse vermogens haal-
den. De Italiaanse tuner Dagrada
bouwde een dubbele Weber-carbu-
rateur aan elke kant van de cilin-
derkop en liet ook aan elke kant
twee uitlaatpijpen uit de kop ko-
men. Het maakt zo’n motor wel in-
gewikkeld, maar de kanalen zijn
tenminste even lang.

VW heeft veel aandacht besteed
aan het verbrandingsverloop. Want
door de 15° V hoek hebben de ver-
brandingskamers een wigvorm. De
bougies staan er schuin van boven-
af in aan de buitenkanten van de
kop.

Door een uitgekiende samen-
werking tussen de compressiever-
houding, de squishspleet, de
lucht/brandstofverhouding en het
ontstekingstijdstip lukte het hoge
prestaties te koppelen aan een
acceptabel verbruik en lage emis-
sies. De zuigers zijn asymmetrisch.
Boven de bovenste zuigerveer va-
rieert de hoogte van 9,78 mm tot
5,57 mm om een zo goed mogelij-
ke aanpassing van de squishvlak-
ken te krijgen. Zelfs de nokken-
assen van cilinders 1-3-5 en 2-4
zijn iets verschillend.

De gemiddelde effectieve druk van
11,1 bar is hoog voor een motor
met twee kleppen per cilinder. De
compressieverhouding bedraagt
10,1:1 en het motormanagement
heeft kenvelden voor 91 en 95
RON benzine.

Ingewikkeld spruitstuk
Er is veel ervaring met vijfcilinder
motoren bij VW, dus het wekt geen
verbazing dat het uitlaatspruitstuk
eerst cilinders 1 en 4 en 2-3-5 bij
elkaar voegt om pas daarna met
tweepijpsvoorbochten verder te
gaan. Het gaat om gelaste RVS
pijpen die een grotere vrijheid bie-
den in de vormgeving dan een ge-
goten spruitstuk.

Dankzij de Computer Aided
Design (CAD), was het mogelijk
om al in een vroeg stadium het in-
laatsysteem te ontwerpen. Dat is
niet eenvoudig, want de inlaatka-
naallengten in de kop voor cilin-
ders 1-3-5 is 94 mm en die voor ci-
linders 2-4 178 mm. Door de
uitwendige lengten aan te passen,
lukte het om de korte ‘vermogens’-
kanalen op 347 en 376 mm en de
lange ‘koppel’kanalen op 644 en
732 mm te houden. Dankzij een
diameteraanpassing werden de nog
aanwezige lengteverschillen vrij-
wel volledig opgeheven.

Toch wil VW nog dit jaar met
VR5 en VR6 motoren met vier

kleppen per cilinder en misschien
zelfs met aluminium blok komen.
Dat zal een hele klus worden, want
hoeveel nokkenassen zijn er nodig
om die kleppen te bedienen? De
vraag is ook of de wigvormige ver-
brandingskamer vervalt of dat VW
de al bestaande vierkleppenkoppen
met verticale uitlaatkleppen als uit-
gangsbasis zal gebruiken.

Balancering
Over de balancering maken alle fa-
brikanten zich zorgen, omdat zo-
wel trillingen als geluiden door on-
balans worden opgewekt. Vandaar
de secundaire onbalansassen bij
vier-in-lijnmotoren en primaire
balansassen bij drie- en vijf-in-lijn
en sommige V6 motoren.

Wat de vrije massakrachten en
–momenten betreft is de VR5 on-
gunstiger dan een vier-in-lijn zon-
der balansassen. Eigenlijk is er
niets volledig gebalanceerd, maar
de orde van grootte blijft klein. Al-
leen met een primaire en twee
secundaire balansassen is de motor
trillingsvrij te maken. Gelukkig
zorgen de moderne ‘zachte’ motor-
lagers er voor dat er weinig trillin-
gen aan de carrosserie worden
doorgegeven. Dankzij de ervaring
met de L5 motoren weten de tech-
nici hoe ze met deze problemen
moeten omgaan.

Al met al een hoogst interes-

sante motor die dankzij de moder-
ne rekentechnieken mogelijk is ge-
worden. Ook in de praktijk blijkt
dat VW z’n huiswerk goed heeft
gedaan. De zojuist geïntroduceer-
de Golf V5 overtuigt zonder meer.
De motor doet trillingsvrij z’n
werk en beschikt over een impo-
sante trekkracht. Ook rustig rijden
met lage toerentallen zijn voor de
V5 geen probleem. Het brandstof-
verbruik ligt zelfs bij een forse
rijstijl boven de 1 op 10 en dat is
een mooie prestatie.

Paul Klaver
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De hulpas die met 3/4 van het krukastoeren-
tal draait,drijft de oliepomp aan.Er zijn een
kunststof oliefilterelement en een warmte-
wisselaar aangebracht.

Het tweemassa vliegwiel dempt
torsietrillingen.Een deel van het
vliegwiel kan om een kogellager
draaien ten opzichte van het deel
van het vliegwiel dat aan de kruk-
as is bevestigd.Speciale veren en
wrijvingsdempers zorgen voor het
opvangen van hoekverdraaiing-
spieken.
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