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MOTORFIETSEN
Motortechniek van de nieuwe Honda VFR800 VTEC

In 1983 bracht Honda de CBR
400F uit met een bijzonder klepbe-
dieningssysteem, REV genoemd.
REV staat voor Revolution Modu-
lated Valve Control System, ofte-
wel een toerental geregeld klep-
openingssysteem. Het gaat om een
viercilinder lijnmotor met vier
kleppen per cilinder. De kleppen
worden door slepers bediend. Bo-
ven de 8.500 t/min gaan alle vier
de kleppen twee aan twee open.
Beneden de 8.500 t/min gaan er
slechts twee kleppen per cilinder
open, één inlaatklep en één uitlaat-
klep. Honda maakte gebruik van
de oliedruk om een pen te ver-
schuiven die vervolgens twee sle-
pers van de in- of uitlaatkleppen
star met elkaar verbindt. Bij lage
toerentallen drukt een veer de pen
terug en bedient de nokkenas
slechts één van de twee tuimelaars.

Het resultaat van dit REV sys-
teem is dat de motor bij toerental-
len onder de 8.500 t/min als een
tweeklepper loopt. Het benzine-
luchtmengsel komt via de enkele
inlaatklep binnen en maakt daarbij
een kurkentrekkervormige bewe-
ging. Deze wervel zorgt voor een
goede menging van de brandstof
en de lucht. Zo’n goed gemengd
gas is goed te ontsteken en ver-
brandt snel. Dat is gunstig voor de
prestaties en het verbruik.

Beter koppelvermogen
Hoogtoerige motoren werken
dankzij pulsaties van de gassen in
het in- en uitlaatsysteem. Deze
pulsaties zorgen voor over- of on-
derdruk in de cilinder en die druk-
verschillen hebben invloed op het
‘vullen’ van de cilinders. Wil je

veel vermogen dan moet je dus
accepteren dat er in het lage of
middentoerengebied relatief min-
der vermogen wordt ontwikkeld.
In het volgas koppelverloop zien

we dat het meest duidelijk. Als de
motor met twee kleppen werkt in
plaats van met vier, verlopen de
pulsaties anders en wordt de cilin-
der juist in dat moeilijke gebied
‘onderin’ goed gevuld. De ‘deuk’
in de koppelkromme verdwijnt, de
motor levert meer trekkracht. Bo-
ven de 8.500 t/min zorgen de ge-
bruikelijke twee inlaatkleppen en
twee uitlaatkleppen voor voldoen-
de luchtverplaatsing.

De Honda CBR400F met het

REV systeem werd van 1983 tot
1989 geproduceerd en er zijn on-
geveer 50.000 motoren (uitsluitend
voor de Japanse markt) gebouwd.
Honda richtte daarna de aandacht
op de automotoren en ontwikkelde
het VTEC systeem dat in 1990 op
de markt kwam.

VTEC bij auto’s
VTEC staat voor Variable Valve
Timing and Lift Electronic Control
System. Het gaat hierbij om een
mechanisch systeem waarbij de
kleppentijden én de kleplichthoog-

Variabele klepbediening voor motorfietsen

Kunstmatige ademhaling
Op de nieuwe VFR800 introduceert Honda een opmerkelijke technische noviteit, genaamd HYPER VTEC.

Dit variabele klepbedieningssysteem biedt legio voordelen, zoals lager verbruik, minder geluid, betere

prestaties en geringere emissies. Waar een optimale ademhaling al niet goed voor is.

De nieuwe VFR is voorzien van
speciale iridium bougies en direc-
te ontsteking,dus met bobines op
de bougies.Speciale verstuivers
met 12 gaatjes vernevelen de ben-
zine optimaal.Let op de kleppen
met het HYPER VTEC systeem.
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te door de elektronica worden ge-
regeld. Anders gezegd: de elektro-
nische regeleenheid bepaalt wan-
neer er van tamme kleppentijden
naar wilde openingstijden wordt
overgeschakeld. ‘Tam’ wil zeggen:
klep laat open en vroeg dicht,
‘wild’ betekent: klep vroeg open
en laat dicht.

Van het VTEC systeem zijn in-
middels tal van uitvoeringen be-
kend. Het systeem kan werken met
één of met twee bovenliggende
nokkenas(sen). Soms worden zo-
wel de in- als de uitlaatkleppen ge-
schakeld, dan weer alleen de in-
laatkleppen. Er zijn uitvoeringen
die als armmengselmotor, als spor-
tieve motor of als zeer schone mo-
tor werken. Sommige VTEC syste-
men schakelen één keer, andere
twee keer, afhankelijk van het toe-
rental en de belasting. Bij de
nieuwste automotoren wordt ook
nog de nokkenas om de lengte-as
verdraaid. Kortom: bij de automo-
toren van Honda is het VTEC sys-
teem volledig ingeburgerd. Bij de
motorfietsen is echter na 1989
geen variabel klepbedieningssys-
teem meer toegepast.

Aandacht voor emissies
Wat bezielt Honda om op de nieu-
we VFR800 toch een variabele
klepbediening toe te passen? Daar
zijn enkele redenen voor te noe-
men waarvan de voornaamste
emissies en geluid zijn. Alle maat-
regelen die de verbranding verbe-

teren, helpen mee om de uitlaat-
gassen schoner te maken. Een
tweeklepskop met een sterke wer-
vel zorgt ervoor dat alle benzine-
druppeltjes goed mengen met de
lucht. Een stevige vonk (vandaar
de directe ontsteking en de iridium
bougie) geeft een goede start van
de verbranding. Omdat het meng-
sel zo goed gemengd is, brandt het
snel dus is er weinig onverbrande
brandstof over als de uitlaatklep
opent. Honda heeft de koppakking
30 procent dunner gemaakt, dat
verkleint de kans dat het branden-
de mengsel uitdooft. Dit uitdoven
(quench genoemd) zorgt voor een
hoge concentratie van koolwater-
stoffen, aangeduid met HC.

De ingegoten cilindervoering
loopt niet helemaal tot de boven-
kant van de cilinder, maar stopt 3

mm onder de rand. Dat betekent
dat de warmte die tijdens de ver-
branding ontstaat, goed kan weg-
vloeien naar het koelwater.

Belangrijk is verder ook dat er
voldoende katalysatoroppervlak is
om de drie schadelijke gassen,
stikstofoxiden NOx, koolwater-
stoffen HC en koolmonoxide CO,
om te zetten in waterdamp H2O en
kooldioxide CO2. Daartoe werd
het katalysatorbed voorzien van
veel meer gaatjes per vierkante
centimeter. Om de uitlaatgastegen-
druk laag te houden, zijn de meta-
len wandjes tussen de ‘cellen’ nog
dunner geworden.

Zuinig en stil
Aan de inlaatkant zijn nieuwe ver-
stuivers toegepast met 12 gaatjes in
plaats van 1 gat. Daardoor verstuift
de benzine in kleinere druppeltjes
die makkelijker verdampen en dan
sneller mengen met de lucht. Om-

De Honda VFR800 VTEC in leven-
de lijve.Het basisrecept van de V
vier is gelijk gebleven.Veranderd
zijn de uitlaten die niet in één dem-
per naast het achterwiel,maar in
twee dempers hoog achter uit-
monden.

De kleppen worden
rechtstreeks be-
diend.Daardoor
moest het in- en uit-
schakelmechanis-
me in de stoter wor-
den ondergebracht.
Knappe miniatuurtechniek!

Naast het VTEC systeem is de nokkenasaandrijving de tweede opvallen-
de wijziging.Lange glij- en spanschoenen voorkomen ongewenste be-
wegingen van de tandkettingen.

HYPER VTEC in onderdelen
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dat de kleppen nog steiler staan
dan voorheen (klephoek is 1,5°
kleiner) en de zuigerbodem een
aangepaste vorm heeft, is de ver-
brandingskamer gunstiger van
vorm. Al deze maatregelen samen
zorgen voor een vermindering van
de uitstoot van schadelijke emis-
sies en lager brandstofverbruik.
Wat dat laatste betreft, noemt Hon-
da een waarde van 20 procent. Dat
zal dan vermoedelijk gemeten zijn
over de Europese rijcyclus en dus
geldt dat voor stadsverkeer plus
een stukje buitenweg en een mini-
stukje snelweg.

Wat het geluid betreft, heeft
Honda vastgesteld dat de motor
stiller is wanneer er slechts twee
kleppen per cilinder opengaan. Dat
is mooi meegenomen, want ook de
geluidseisen worden tegenwoordig
steeds zwaarder.

Al met al alleen maar voordelen
dankzij het HYPER VTEC sys-

teem: een lager verbruik, minder
geluid, betere prestaties en gerin-
gere emissies.

Technisch vernuft
Bij de VFR800 worden de kleppen
rechtstreeks, dus zonder sleper of
tuimelaar, bediend. Dat betekent
dat er een in- en uitschakelmecha-
nisme moest worden bedacht dat in
de stoter past. Horlogemakerswerk
zogezegd en dan van het ouderwet-
se mechanische soort. Na tal van
VTEC systemen te hebben ge-
bouwd voor automotoren (er zijn
inmiddels zo stuk of vijf verschil-
lende) werd opnieuw gekozen voor
de schuivende pen. Deze pen
wordt door een veer één kant opge-
drukt. Als de motor start, drukt de
nok de stoter wel naar beneden
maar de klep blijft stilstaan. Als de
motor is opgewarmd en meer dan
7.000 t/min draait, wordt er olie
onder druk in een groef rondom de
stoter toegelaten. Zodra de nok op
de grondcirkel loopt, komt de olie-
druk tegen de pen te staan. Daar-
door wordt de pen, of beter gezegd
het pennetje, tegen de veerdruk in
verschoven. Zodra de nok de stoter
indrukt, gaat ook de klep omlaag
omdat er nu geen vrije slag meer is
onder de stoter. Vanaf 7.000 t/min
tot het hoogste toerental draait de
motor met vier kleppen per cilin-
der. Honda zegt dat de kleppen-
trein 13.000 t/min overleeft, maar
zo’n hoog toerental draait de motor
niet. Het maximum vermogen van
109 pk (80 kW) wordt geleverd bij
10.500 t/min.

Op het moment dat het toerental
zakt tot 6.500 t/min, wordt de olie-
druktoevoer naar de stoter afgeslo-
ten. Zodra de nok op de grondcir-
kel draait, drukt de veer het
pennetje weer terug. Als de nok de
stoter nu indrukt, blijft de klep op
de zitting, de motor draait op dat
moment weer met twee kleppen
per cilinder.

Via de elektronische regeleen-
heid wordt het moment van olie-
toevoer naar de stoters bepaald,
een elektromagneet opent of sluit
de toevoerklep. Eigenlijk is het
systeem gelijk aan dat van de mo-
tor uit 1983, alleen ging het toen
om meer trekkracht in het lage en
middentoerengebied.

Van tandwiel naar ketting
De tandwieltrein naar de vier bo-
venliggende nokkenassen is ver-
vangen door twee tandkettingen.
Mede hierdoor is het blok drie kg
lichter geworden en ook stiller. De
boring en slagmaten (72 x 48 mm)
zijn gelijk aan die van de huidige
motor, ook de klepmaten zijn het-
zelfde gebleven. Het topvermogen
en het maximale koppel van 80
Nm bij 8.750 t/min verschillen ook
niet, maar tot 7.000 t/min is het
koppel toegenomen. De eerste drie
versnellingen liggen dichter bij el-
kaar en het voorkettingwiel heeft
één tand minder. Dat doet vermoe-
den dat de hele ‘gearing’ korter is,
maar weten we pas zeker als alle
technische gegevens bekend zijn.

Paul Klaver

Dankzij het Hyper VTEC systeem
is het koppel in het lage en midden
toerengebied toegenomen.De
deuk in de koppelkromme is ver-
dwenen.

Dankzij de tandkettingen konden de nokkenassen dichter bij elkaar wor-
den geplaatst.Daardoor is de klephoek nog kleiner geworden.

De werking van het HYPER VTEC sys-
teem in beeld.Bij hoge toerentallen
wordt het pennetje door oliedruk tegen
de veerdruk in verschoven waardoor de
klep wordt opengedrukt.

De vier bovenliggende nokkenas-
sen worden aangedreven door
twee tandkettingen die hydrau-
lisch worden gespannen.

Zo werkt de variabele klepbediening
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