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MOTOREN
Techniek en achtergronden W en VV motoren

Om maar met de deur in huis te
vallen: er zijn verschillen in opvat-
tingen tussen de technici van VW
en Audi. Zo wil Audi de motoren
in lengterichting inbouwen, VW
liever dwars. Audi heeft gewone V
motoren in zes- en achtcilinder uit-
voering, VW heeft sinds 1991 een
eigen V6 die als VR6 in de wereld
kwam. Audi ontwikkelde een ‘ech-
te’W12 motor en VW komt met
een dubbele V motor die ook met
VV12 wordt aangeduid.

Verwarring alom, maar naar het
zich laat aanzien heeft het VW
concept de voorkeur gekregen.
Daarom beginnen we met het be-
spreken van deze motor.

VR6 of V6?
Er worden al meer dan honderd
jaar motoren gebouwd. In het mo-
torenvak wordt een technische taal,
het vakjargon, gebruikt. Hoewel
bepaalde woorden anders zijn van-
wege taalverschillen, spreken de
motortechnici over de hele wereld
één taal. Motoren met een grotere
cilinderboring dan slag heten
‘overvierkant’ of worden ‘korte
slag’ motoren genoemd. Zo is er
ook overeenstemming over de
naamgeving van de verschillende

cilinderopstellingen. Staan ze ach-
ter elkaar op één rij dan is er spra-
ke van een ‘lijn motor’, meestal
vier in lijn of zes in lijn. Maken de
cilinders een hoek met elkaar dan
wordt dat een V motor genoemd.
Zo’n motor heeft twee cilinderrijen
of cilinderbanken.

Bekend zijn de V6, V8 of V12
motoren die bij tal van automerken
worden gebouwd. De hoek tussen
de cilinderbanken wordt V hoek
genoemd en is meestal 60° of 90°.
Bij veel V10 motoren, die in de
Formule 1 worden gebruikt, is de
V hoek 72°. Deze V hoeken zijn
meestal zo gekozen dat de verbran-
dingen op gelijke afstanden plaats-
vinden. Het was Lancia die V4 en

V6 motoren bouwde met een zó
kleine V hoek dat er volstaan kon
worden met één cilinderkop. Dat
zorgt bovendien voor een korte,
compacte motor die weinig plaats
inneemt. Volkswagen heeft dit
vooroorlogse Lancia ontwerp in
een moderne versie in productie
genomen. Dat was in 1991. De V
hoek is slechts 15° en er is één ci-
linderkop met twee bovenliggende
nokkenassen. Het is een compacte
motor die ook dwarsgeplaatst kan
worden ingebouwd.

VW’s visie
Nu pas blijkt dat er achter deze V6
motor een visie zit van een com-
plete motorengeneratie. Genoemde

V6 heeft net zoveel hoofdlagers
van de krukas als een zes in lijn
motor: zeven stuks. Daarom noem-
de VW de V6 aanvankelijk ook een
VR6 motor, Vau Reihe Sechs of-
wel een V-lijn-zescilinder. Dit is
dermate verwarrend dat de moto-
ren van dit type nu gewoon weer V
motoren worden genoemd.

Terug naar de constructie, want
we weten nu pas waarom elke
drijfstang een eigen kruktap heeft.
Bij de Lancia motoren zaten de
drijfstangen, net als bij de meeste
V motoren, twee aan twee naast el-
kaar op een kruktap. Zo had de
Lancia V4 slechts twee hoofdla-
gers, want de krukas was heel kort.

Nu de visie: als de V6 werkt,
bouwen we er een V5 versie van,
vervolgens maken we dubbele mo-
toren en tenslotte produceren we
een V4 uitvoering van dit concept.
Nu al bestaat de reeks uit een V5,
V6, VV8 en een VV12.

W12 of VV12?
Een ‘echte’W12 is een motor met
drie cilinderbanken waarbij er drie
drijfstangen naast elkaar op één
kruktap zitten en er zijn vijf hoofd-
lagers. Audi heeft in 1991 zo’n
motor gebouwd, met drie aparte
cilinderkoppen. De VW VV12
heeft echter vier cilinderbanken
met twee cilinderkoppen. De drijf-
stangen staan twee aan twee naast

VW en Audi roemen de compacte bouw

Van W tot dubbel-V
Op het gebied van motorenbouw blijven Volkswagen en Audi vriend en vijand

telkens weer verbazen. De nieuwste creatie is een VV8 en VV12 motorconcept.

Gekker kan het niet worden zou je zo denken. Maar toch gaat er achter deze

nieuwe motorengeneratie een weldoordachte visie schuil.

Bij alle dubbele V motoren worden cilin-
derkoppen met twee bovenliggende
nokkenassen gebruikt die vier kleppen
per cilinder bedienen.Bijzondere de-
tails zijn onder andere de dichtbij de
motor geplaatste katalysatoren en de
nokken- asaandrijving bij het vliegwiel.
FOTO:AUDI
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elkaar op zes kruktappen, er zijn
zeven hoofdlagers. De VW motor
bouwt compacter, heeft de inlaat-
kanalen allemaal in het midden en
de uitlaten aan weerszijden. Bij
een ‘echte’W12 vormen de in- en
uitlaatspruitstukken een probleem.
De inlaten zitten tussen twee cilin-
derbanken met de uitlaatpijpen aan
de buitenkant. Bij de derde cilin-
derbank komt het inlaatspruitstuk
dan naast een uitlaatspruitstuk te
zitten. De motor bouwt ook heel
breed omdat de V hoek tussen de
buitenste cilinderrijen 2x60°=120°
bedraagt.

Nadelig bij de Lancia en VW V
motoren is dat in- en uitlaatkanalen
een verschillende lengte hebben.
Dat komt omdat het inlaatspruit-

stuk aan één kant van de cilinder-
kop zit en het uitlaatspruitstuk aan
de andere kant, net als bij een lijn-
motor. Knap lastig, al deze motor-
constructies. Iets perfects is er niet,
want volgens de wet van behoud
van ellende is er geen voordeel
zonder nadeel.

Passat met VV8
In Genève stond naast de Audi A8
met VV12 motor ook een VW Pas-
sat met een VV8 motor. Dat is dus
een motor met 8 cilinders in een
dubbele V opstelling. Er zijn vier
cilinderrijen elk met slechts twee
cilinders. Deze cilinders maken,
zoals al deze V motoren van VW
een hoek van 15° met elkaar. De
twee motorblokken staan onder
een hoek van 72°, dat is dezelfde
blokhoek als die van de Audi
VV12. Dat betekent dat alle mo-
torblokken op dezelfde machines
kunnen worden bewerkt. De kruk-
as is gelijk van vorm aan die van
een vier in lijn motor dus met vijf
hoofdlagers en vier kruktappen die
in één vlak liggen. Dat is niet opti-

maal wat de trillingen betreft, van-
daar dat er twee balansassen zijn.

Constructie VV8 en 12
Naast deze VV8 verdient ook de
Audi A8 met VV12 motor de aan-
dacht. Deze motorengeneratie
komt op den duur te bestaan uit V
motoren met vier, vijf, zes en acht-
cilinders en VV motoren met acht,
twaalf en zestien cilinders.

De V hoek bedraagt bij al deze
motoren 15°. Bij de 8 en 12 cilin-
der motoren gaat het om twee V4
dan wel V6 motorblokken die on-
der een hoek van 72° zijn ge-
plaatst. Het carter is horizontaal
gedeeld, de onderkant met de
hoofdlagerschalen vormt een stijf
gietstuk. Evenals het uiterst com-
plexe bovendeel wordt de ‘bedpla-
te’ bij Kolbenschmidt gegoten. Er
zijn geen aparte cilindervoeringen,
de Alusil cilinderwanden zorgen
voor een slijtvast, siliciumhoudend
oppervlak. De lagerschalen in het
ondercarter worden in ingegoten
gietijzeren hoofdlagerbokken ge-
plaatst. Het carter heeft van binnen

de vorm van een tweetaktcarter,
maar dan wel met openingen die
de rondspattende olie afvoeren. Dit
vrijwel gesloten carter voorkomt
dat de olie gaat schuimen.

Opvallend zijn de geringe
breedte (17 mm) van de hoofdla-
gers en de zeer smalle drijfstangen
(13 mm) die samen voor een uiter-
mate compacte krukas zorgen. Een
fiks probleem leverde het bewer-
ken en honen van de cilinderwan-
den op omdat de naast elkaar ge-
plaatste cilinders van elke bank
aan de onderkant tegen de hoofd-
lagerstoel aan komen. Dat maakte
een speciale zuigervorm nodig,
langere drijfstangen dan bij de V
motoren en een uitloop voor de
hoon van slechts 4,5 mm. Gaspul-
saties in het carter worden door in
totaal vijf boringen parallel aan de
krukas voorkomen. Die openingen
zorgen er ook voor dat spannings-
pieken bij de vier M8 hoofdlager-
kapbouten worden verminderd. Bij
elk hoofdlager zorgen twee extra
M8 bouten voor een verdere ver-
stijving van het carter.

De VV12 is buitengewoon gecom-
pliceerd opgebouwd.De krukas is
zeven maal gelagerd,op de kruk-
tappen zitten twee drijfstangen
naast elkaar.Let vooral op de klep-
bediening en het lengteverschil
tussen de in- en uitlaatkleppen.
TEKENING:AUDI

Hier is goed te zien dat de V hoek 15° en
de blokhoek 72° bedraagt.De cilinder-
hartlijnen snijden elkaar onder het hart
van de krukas.De kruktappen zijn 12°
verzet met als doel een gelijke verbran-
dingsafstand te krijgen.Let speciaal op
de schuine zuigerbodem.
TEKENING:AUDI
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Compact drijfwerk
De krukas met vijf dan wel zeven
hoofdlagers heeft tappen met een
diameter van 65 mm die 15,8 mm
breed zijn. De krukpennen hebben
een diameter van 54 mm en zijn
slechts 11,6 mm breed. De pennen
zijn bij de 8 cilinder 18° verzet, bij
de 12 cilinder 12° om de verbran-
dingsafstand gelijk te krijgen. Bij
de VV8 gaat het om 72° blokhoek
+ 18° verzet = 90°x8=720°, bij de
VV12 om 72°-12°=60°x12=720°.

Via een tandriem wordt de bo-
venste balansas met het dubbele
krukastoerental aangedreven, de
onderste as is met een schuinver-
tand tandwiel aan de bovenste ge-
koppeld. Ofschoon de zuigers net
als bij de V6 84 mm boring heb-
ben, zijn ze korter en voorzien van
een uitsparing onderaan het hemd.
Voordeel hiervan is dat ze 33 g
lichter zijn geworden. Door stren-
ge selectie van zuigerdiameter- en
boringmaten wordt de zuigerspe-
ling tussen de 20 en 40µm gehou-
den. De zuigers zijn voorzien van
een laagje ijzer (Ferrostan) omdat
aluminium nu eenmaal niet goed

loopt op aluminium. De bovenste
zuigerveer is 1,5 mm hoog en ge-
fabriceerd uit genitreerd staal. De
tweede, gegoten veer is 1,75 mm
hoog en gefosfateerd. De 3 mm
hoge olieschraapveer heeft een ge-
nitreerd oppervlak. De 168,5 mm

lange drijfstangen wegen 695 g en
zijn gesmeed uit chroom-molyb-
deen staal. Omdat het grote oog zo
smal is (13 mm) is de lagerschaal-
voorspanning kritisch. Eerst wor-
den de bouten tweemaal vastgezet.
Vervolgens wordt het oog aan de
maat bewerkt. Dan worden de bou-
ten opnieuw tweemaal vastgezet
en losgedraaid. Pas daarna vinden
de eindbewerking en het honen
plaats. Het resultaat is dat de voor-
spanning en de lagerspeling binnen
nauwe grenzen blijven.

Bekende cilinderkoppen
De cilinderkoppen van de VV12
zijn grotendeels gelijk aan die van
de V6, die van de VV8 vormen de
basis voor de nog te verschijnen
V4 voor de Polo. Het gaat aller-
eerst om een verandering die met
de inbouw te maken heeft. Om de
olie uit de koppen beter te doen
weglopen, zijn extra terugvoerga-
ten aan de uitlaatkant aangebracht.
Verder is een deel van het distribu-
tiehuis in de kop opgenomen en is
de koeling in een dwarsstroom- in
plaats van een langsstroom-sys-
teem gewijzigd.

De vier kleppen per cilinder
worden door twee nokkenassen via
slepers met naaldgelagerde rollen
bediend. Het draaipunt van elke
sleper is voorzien van een hydrau-
lische stelplunjer. De cilinderkop-
pen worden als complete eenheden
op een eigen montagelijn opge-
bouwd en getest, dat is dezelfde
lijn waar ook de V5 en V6 koppen
worden geproduceerd.

MOTOREN
Techniek en achtergronden W en VV motoren

Audi ontwikkelde deze W12 motor in
1991.Elke cilinderrij bestaat uit vier
cilinders met vijf kleppen.Er zitten drie
drijfstangen naast elkaar op één kruk-
pen en de motor is voorzien van een
balansas.Heel problematisch is de
plaatsing van de in- en uitlaatspruit-
stukken.De motor bouwt heel breed.De
eerste W18 motor van de Bugatti was
precies zo opgebouwd,maar dan met
drie rijen van zes cilinders.
TEKENING:AUDI

De VV8 motor uit de VW Passat is
vrijwel net zo opgebouwd als de
VV12,alleen de krukas is anders
en er zijn twee balansassen die
met het dubbele krukastoerental
draaien.Kijk naar de in- en uitlaat-
kanalen,die hebben per cilinderrij
een verschillende lengte.
FOTO:VW

Hiermee zijn de ontwikkelingen begon-
nen:de VR6 2.8 liter uit 1991 met twee
kleppen per cilinder.De krukas is zeven-
maal gelagerd,de krukpennen zijn 22°
verzet om ervoor te zorgen dat de ver-
brandingen om de 120° plaatsvinden.
TEKENING:VW
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Bijzonder distributie
Om te beginnen is het ongewoon
dat de nokkenasaandrijving plaats-
vindt tussen het achterste hoofdla-
ger en het vliegwiel. Dat was al het
geval bij de eerste VR6 motor en
geeft de constructeurs vrijheid bij
het kiezen van het aantal cilinders.
Een duplexketting met een over-
brengingsverhouding van 9:8 loopt
naar een centraal geplaatste tussen-
as. Vanaf deze as gaat een simplex-
ketting naar elk paar nokkenassen
met een overbrengingsverhouding
van 16:9. Alle drie de kettingen
worden hydraulisch gespannen en
zijn voorzien van een nauwkeurig
geregelde olietoevoer om de wrij-
ving en de slijtage zoveel mogelijk
te beperken.

Op alle vier nokkenassen zit een
hydraulische stelinrichting die de
nokkenassen om hun lengte-as ver-
draait. De inlaatnokkenassen ver-
draaien traploos maximaal 52 kruk-
graden, de uitlaatnokkenassen 22°.

Ingewikkelde spruitstukken
Omdat de in- en uitlaatkanalen naar
de cilinders van de binnenste en
buitenste cilinderrijen een verschil-
lende lengte hebben, is het van
groot belang om een verschil in ci-
lindervulling te vermijden. Dankzij
een conisch verloop van de inlaat-
kanalen is het gelukt om alle cilin-
ders een vrijwel gelijke bijdrage
aan het vermogen te laten leveren.

Aan de uitlaatkant van de VV8
zijn de vier pijpen samengevoegd
tot twee en vervolgens tot één die
in een voorkatalysator uitmondt.
Bij de VV12 zijn er telkens drie
uitlaten samengevoegd en aange-
sloten op een voorkatalysator. On-
der de bodemplaat zitten bij beide
motoren nog eens twee hoofdkata-
lysatoren. De spruitstukken zijn
dubbelwandig uitgevoerd om de
katalysatoren zo snel mogelijk op
te warmen. Uiteraard voldoen de
beide motoren reeds aan de Euro 4
emissie-eisen.

Hoe smeer je dat?
Omdat de VV12 geen ruimte heeft
voor een gewone carterpan, is de
motor voorzien van ‘dry-sump’
smering, dus met een aparte olie-
tank. In de toekomstige VW D1 en
de Passat B5 zullen goedkopere

‘wet-sump’ smeersystemen wor-
den toegepast.

Bij de kettingaangedreven olie-
pomp wordt de tandbreedte aange-
past aan het aantal cilinders om de
benodigde oliehoeveelheid te be-
reiken. De oliedruk wordt geregeld
op het hoofdoliekanaal, dat bete-
kent dus na het oliefilter en de
warmtewisselaar. Drukverliezen
worden op deze wijze voorkomen
en de druk op de olie naar de la-
gers in de motor blijft dus steeds

tussen de 4 en 5 bar. Als de olie-
druk bij de koude start te hoog op-
loopt, zorgt een extra overdrukklep
in de oliepomp ervoor dat de aan-
drijving niet overbelast wordt. Een
warmtewisselaar zorgt ervoor dat
de olie snel wordt opgewarmd of
wordt afgekoeld als de tempera-
tuur te hoog wordt.

Buitengewoon compact
Dat de VV8 en de VV12 motoren
uitermate compact bouwen is dui-

delijk, ze zijn aanzienlijk korter
dan de gebruikelijke V8 en V12
motoren, zo bouwt de VV12 2 mm
langer dan de 4.2 liter Audi V8
motor. De gewichten bedragen 190
en 239 kg. Dat zijn niet de laagste
waarden, er bestaat echter maar
één V8 van 175 kg en één V12 van
220 kg dus mogen de motorcon-
structeurs best trots zijn op het be-
haalde resultaat.

Paul Klaver

Tot 16 cilinders aan toe
In 1969 verscheen er een tekening
van een Formule 1 racemotor met 16
cilinders.Die zijn al vaker gebouwd,
maar niet zoals deze motor van Al-
berto Massimino die bij Fiat, Ferrari
en Maserati had gewerkt.Massimino
ontwierp een 16-cilinder met vier rij-
en van vier cilinders en één krukas.
Dat was dus een dubbele V motor en

wel een hele echte omdat de inlaat-
kanalen van elke V8 in het midden
van de V zaten.Massimino noemde
zijn motor:316 VV.
Voor de Bugatti en de Bentley sport-
wagen wordt ook een VV16 motor
gebruikt, maar die is zo opgebouwd
als de VV8 en de VV12 motor.Er is
dus één inlaatspruitstuk en er zijn
twee uitlaatspruitstukken, één aan
elke kant van de motor.De Bugatti
motor krijgt vier turbocompressoren
en moet daarmee 1.001 pk leveren
of, als de concurrentie ook zoiets
gaat leveren, desnoods 1.000 kW.Zo
wil dr.Piëch bij zijn afscheid zowel de
zuinigste als de sterkste auto(motor)
ter wereld op zijn naam hebben
staan.Deze VV16 motor drijft via een
tiptoets geschakelde zesbak de vier
wielen aan en zou in 9,8 seconden
de 200 km/h moeten bereiken.Dan
komen de 1.000 pk tot hun recht,
want pas bij 400 km/h wordt de top-
snelheid bereikt.
Deze motor komt in de plaats van de
oorspronkelijk toegepaste 18-cilin-
der.Een nog niet eerder bij auto’s ge-
bruikt aantal cilinders dat tot stand
kwam door drie rijen van zes cilinders
als W motor uit te voeren.Dat was de-
zelfde opstelling als het oorspronke-

Voor de Bugatti wordt een VV16 motor
gebruikt met vier turbocompres-
soren.Daardoor levert deze motor als
eerste ter wereld 1.000 pk! Later wil
VW één cilinderbank van deze motor
als V8 toepassen voor de Golf/Bora
van het jaar 2004.De Bugatti motor
heeft een blokhoek van 90° en heeft
geen verzette kruktappen,maar kruk-
pennen om de 45°,16x45°=720°.
FOTO’S:BUGATTI

lijke concept van de Audi Avus uit
1991 en Audi W12 met Space Frame
ASF uit 1993.De W18 motor bouwde
overigens aanzienlijk langer dan de
maar  710 mm lange VV16 en ook
breder en hoger door de 120° hoek
tussen de buitenste cilinders en de
hoge inlaatspruitstukken.

Overzicht huidige en komende V en VV motoren Audi/VW
........................................................V5 ..............................V6 ................................V6 ................................VV8 ..............................VV12 ....................VV16 ........
Cilinderinhoud (l) ..........................2,3 ..............................2,8 ................................3,2 ................................4,0................................6,0........................8,0 ............
Boring x slag (mm) ........................81,0 x 90,2 ..................81,0 x 90,2 ....................84,0 x 95,9 ....................84,0 x 90,2 ..................84,0 x 90,2 ..........86,0 x 86,0
Vermogen (kW) ..............................125 ............................150 ..............................165 ..............................202 ..............................309 ......................736 ............
Toerental (t/min)..............................6.200 ..........................6.200 ............................6.200 ............................6.000............................6.000....................6.000 ........
Koppel (Nm)....................................220 ............................270 ..............................320 ..............................370 ..............................550 ......................1.250 ........
Gemiddelde effectieve druk (bar) ..12,1 ............................12,1 ..............................12,6 ..............................11,7..............................11,5......................19,7 ..........
Toerental (t/min)..............................3.200 ..........................3.200 ............................3.200 ............................2.750............................3.500....................2.200 ........
Drukvulling ......................................................................................................................................................................................................................ja ..............
Blokhoek........................................................................................................................................................72° ..............................72° ......................90° ............
Lengte (mm) ..................................645 ............................662 ..............................662 ..............................420 ..............................513 ......................710 ............
Breedte (mm) ..................................642 ............................657 ..............................657 ..............................710 ..............................710 ......................771 ............
Hoogte (mm) ..................................670 ............................701 ..............................701 ..............................683 ..............................715 ......................771 ............
Automodel......................................VW Golf/Bora..............VW Golf/Bora................VW New Beetle ............VW Passat ..................Audi A8 ................Bugatti ......
........................................................VW New Beetle ..........VW Sharon ..................VW D1 ..........................VW D1..........................VW D1 ................Bentley ......
........................................................VW Passat ..................VW Multivan ......................................................VW Colorado................VW Colorado ..........................
........................................................Seat Toledo ................Seat Leon ..........................................................Porsche Cayenne ........Bentley ..................................
..........................................................................................Seat Alhambra ........................................................................................................................................
..........................................................................................Ford Galaxy ............................................................................................................................................
..........................................................................................Mercedes V-klasse ..................................................................................................................................

Gepland zijn nog:V4 voor de Polo vanaf 2002 en een V8 voor de Golf/Bora vanaf 2004.

Voor de Bugatti Limousine is deze
voorin geplaatste W 18 motor ont-
wikkeld.Twee cilinderrijen ston-
den rechtop,één lag horizontaal.
Het vermogen werd in het midden
afgetakt,zodat de motor als twee
W 9’s was opgebouwd.Rechts op
de afbeelding is de aandrijfflens te
zien voor het linkervoorwiel,de
auto had vierwielaandrijving.
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