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MOTOREN 
Techniek Bugatti VV16-motor

Een motor met zestien cilinders is op zich geen
nieuws. Al in 1929 bracht Bugatti het Typ 45
model uit, een racewagen met een 16 cilinder-
motor. De U16-opstelling bestond uit twee naast
elkaar geplaatste achtcilinders die uit 3,8 liter
slagvolume 270 pk persten. Het was de eerste
zestiencilinder automotor, al waren er twee kru-
kassen voor nodig.
Na Bugatti’s U16 bouwden Cadillac, Lincoln en
Marmon zestiencilinders (met één krukas) in de
dertiger jaren. Ferdinand Porsche ontwierp in
die tijd de V16 Auto Union-racewagen.
Toen Volkswagen in 1998 Bugatti kocht, werd de
ontwikkeling van een supermotor weer kordaat
opgepakt. Eerst experimenteerde men met een
W18-motor, maar de torsietrillingen bleken voor
grote problemen te zorgen. Daarom haalde VW-
voorman Piëch de dubbele V-motor van stal. In
maart 2001 werd besloten de Veyron 16.4 in pro-
ductie te nemen met de uiterst complexe VV16
motor.
Bugatti Automobiles SAS had dit voorjaar de
eerste van de ongeveer 1,16 miljoen euro dure
auto moeten afleveren. Maar de laatste techni-
sche problemen hebben voor enig oponthoud
gezorgd.

Opvallend compact
De 8.0 liter VV16 is bij Bugatti Engineering
GmbH volledig nieuw ontwikkeld. De motor

levert zijn 1000 pk via een nieuwe dubbelkoppe-
lingstransmissie met zeven versnellingen aan de
vier permanent aangedreven wielen. De 1000 pk
motor is goed voor een magistraal koppel van
1250 Nm en geeft de Veyron een top van 406

km/uur. Daar is dan wel een circuit voor nodig
én speciale banden. In 2,9 seconden raast de su-
persportwagen naar de 100 km/h en in 14 secon-
den staat er al een snelheid van 300 km/h op de
klok.
Omdat de motor voor de achteras staat, is deze
zo kort mogelijk gebouwd. De VV16-motor is
slechts 710 mm lang, daardoor kon de transmis-
sie voor de motor worden geplaatst. Met 767
mm is de breedte eveneens beperkt, de vier tur-
bocompressoren hebben daardoor een plaats
aan weerszijden van de motor. Dankzij de ui-
terst compacte bouwwijze is de Bugatti-motor
ongeveer even lang als een V12. Alle randappa-
ratuur, zoals de water- en oliepompen, zijn in
het motorblok opgenomen en vullen loze ruim-
tes. Zelfs het achterasdifferentieel en het huis
van de aandrijfas ervan zijn aan het motorblok

Dankzij de ongewone bouwwijze is de zestiencilin-
der slechts 710 mm lang en 767 mm breed, het is
bijna een kubus. Dankzij vier turbo’s levert het
blok 736 kW, een hoog vermogen uit ‘slechts’ 8
liter cilinderinhoud.

1000 pk onder de motorkap

Uiterst potent
Prestige telt zwaar in de wereld van de supersportwa-

gens. Om de concurrentie af te troeven bouwde Bugatti

een opmerkelijke VV16-motor voor de kostbare Veyron

16.4. Acht liter inhoud, 1000 pk vermogen, 1250 Nm kop-

pel en een top van 406 km/uur. Ongelofelijke cijfers die

een technische verkenning meer dan rechtvaardigen.
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sen zijn continu verstelbaar door verdraaiing
om hun lengte-assen.
Het enorme vermogen van 736 kW en de in-
bouwpositie maken het koelen van de 16-cilin-
der er niet eenvoudiger op. In de V is een koel-
waterpomp geplaatst die een hoge capaciteit
heeft. Vanuit het motorblok stroomt het water
door gekalibreerde boringen naar de beide cilin-
derkoppen. De koppen worden dwars door-
stroomd. Een speciale thermostaat in het mid-
den van de V zorgt voor een juiste koelvloeistof-
temperatuur en een snelle opwarming.

Forse prestaties
De hartafstand tussen de cilinders bedraagt 73,0
mm, het verzet tussen de cilinders van de beide
banken slechts 14,5 mm. Het is dus woekeren
met ruimte, vandaar een boring van 86,00 mm
en een slag van 86,05 mm. Daarmee komt de
cilinderinhoud op 7993 cm3. De beide cilinder-
banken maken een hoek van 90° met elkaar,
terwijl de V-hoek tussen de cilinders van elke
bank 15° is.
De hoogste gemiddelde effectieve druk bedraagt
bij de VV16 19,7 bar tussen 2200 en 5600 t/min.
De compressieverhouding kan daarbij op 9,0:1
worden gehouden. Deze hoge druk resulteert in
een koppel van 1250 Nm en dat is erg veel. Het
specifiek vermogen bedraagt 125 pk/l, vergelijk-
baar met dat van de BMW M en de Honda
S2000-modellen zonder turbo. Zelfs Audi gaat
met de RS turbomotoren niet zo ver als Bugatti,
de V8 in de RS6 plus haalt ‘slechts’ 353 kW uit
4172 cm3.

Stijf motorblok
Eén van de grote problemen van motoren met
veel cilinders is de stijfheid, beter gezegd: de
slapheid, van het motorblok. Zes in lijn gaat
nog, acht in lijn is problematisch. Dus lukt een
V12 nog wel, een V16 wordt moeilijk. Dat heeft
ook Cadillac ontdekt met zijn V16 1000 pk mo-
tor. Die is bijna één meter lang en dat is wel een
heel stuk meer dan de VV16 van de Bugatti!
Bugatti gebruikt een speciale aluminiumlege-
ring die niet alleen silicium maar ook magnesi-
um bevat. Een warmtebehandeling zorgt voor
de benodigde sterkte en hardheid van het mate-
riaal. De cilinderboringen worden fijngeboord,
op een speciale manier geruwd en zeer goed
gereinigd. Dan volgt een plasmabestraling in
meerdere lagen. Het gaat om een ijzer-molyb-
deen legering die in een 100 µm dikke laag
wordt aangebracht. Een meertraps hoonproces
zorgt voor de juiste structuur van het loopvlak.
Het motorblok is ook nog voorzien van twee 46
mm boringen in de lengterichting. Deze gaten

bevestigd. Er is een ‘dry-sump’ smeersysteem
om de krukas zo laag mogelijk te kunnen plaat-
sen. Twee druk- en zes zuigpompen verzorgen
de oliecirculatie. Er is zowel een olie-water- als
een olie-luchtwarmtewisselaar aangebracht om
de motor thermisch gezond te houden. Elke

groep van vier cilinders heeft z’n eigen turbo-
compressor. Bovenop de motor zitten aan beide
kanten forse inlaatluchtkoelers die met water-
koeling werken. Dit koelsysteem werkt apart
van het motorkoelsysteem, er is een eigen me-
chanisch aangedreven waterpomp.
De vier bovenliggende nokkenassen worden
door kettingen aangedreven. Slepers met rollen
bedienen de 64 kleppen, hydraulische stelplun-
jers houden de speling constant. Alle nokkenas-

We kijken hier tegen de motor aan alsof we achter
de auto staan. De aandrijfas naar de achterwielen
loopt rechts pal naast het blok. Het achterdiffe-
rentieel zit onder de motor. Let op de inlaatlucht-
koelers bovenop de kleppendeksels.

Aan tapeinden en bou-
ten geen gebrek. Het
aluminium onderblok is
met vier tapeinden per
hoofdlager vastgezet
aan het aluminium
motorblok. Er worden
negen ingegoten gietij-
zeren lagerkappen
gebruikt.
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zitten boven de hoofdlagers en zorgen voor
drukvereffeningen tussen de cilinders. Er zijn
immers 16 zuigers die voortdurend op en neer
bewegen.

Uniek drijfwerk
De krukas van de VV16-motor heeft negen
hoofdlagers van 65 mm met een dragende lager-
breedte van 17,8 mm. De krukas is gesmeed van
een chroom–molybdeen–vanadium staal dat na
warmtebehandeling een treksterkte van 1250
N/mm2 heeft. 
De kruktappen hebben een diameter van 54
mm, er zitten telkens twee drijfstangen naast
elkaar op één tap. Dankzij de 90° bankhoek
hoefden de tappen niet verzet te worden en
bedraagt de verbrandingsafstand 720°/16=45°.
De 170,6 mm lange drijfstangen zijn gesmeed in
een titaniumlegering. Bij het grote oog zijn ze
slechts 15,5 mm breed. De topdruk van 120 bar
zorgde aanvankelijk voor problemen. Omdat de
drijfstangen zo smal zijn, is de materiaalspan-
ning hoog en de knikkans groot. Erg smal is de
effectieve lagerbreedte: slechts 13,6 mm!
De gesmede zuigers zijn op het hemd voorzien
van een grafiet looplaag. Oliesproeiers houden
de zuigerbodemtemperatuur vooral onder de
hete uitlaatkleppen op een aanvaardbare waar-
de. Al met al een bijzonder uitgevoerd drijf-
werk.

Geen trillingen
Uit de gegevens blijkt dat de cilinderhartlijnen
niet door de krukashartlijn lopen, maar deze op
12,5 mm afstand kruisen. Dat is nodig om vol-
doende ruimte te maken voor de onderkant van
de cilindervoeringen. Het betekent ook dat de
cilinderhartlijnen verzet zijn en de zuigers dus
een andere slag hebben dan tweemaal de kruk-
straal. Nog een complicatie bij een toch al niet
eenvoudig drijfwerk.
De gekozen ontstekingsvolgorde 1-14-9-4-7-12-15-
6-13-8-3-16-11-2-5-10 is het resultaat van overwe-
gingen die de hoofdlagerbelasting, torsietrillin-
gen en motormanagement betroffen. Er is voor
comfort gekozen, dat wil zeggen dat er geen
vrije krachten en momenten zijn van de eerste
en tweede orde.
Zoals we dat van de VR- en VV-motoren kennen,
is het kettingwiel van de distributie vlak voor
het vliegwiel op de krukas aangebracht. De
enkelvoudige ketting drijft een centrale tussen-
as in de V aan met een overbrenging van 8:9.
Vanaf de tussenas gaat er een ketting naar de
beide cilinderkoppen, de overbrengingsverhou-
ding is 9:16. Het verstelbereik van de inlaatnok-
kenassen is 52 krukgraden, die van de uitlaat-
nokkenassen 22 krukgraden.

Luchthuishouding
De maximale luchthoeveelheid door de motor
bedraagt 3040 kg/h. Per seconde wordt ruim 0,8
kg lucht ofwel 0,6 m3 verpompt. De maximale
inlaatdruk is 2,4 bar, dus 1,4 bar overdruk. De
vier compressoren leveren hun lucht aan twee
forse inlaatluchtkoelers. Aan het eind ervan
maakt de lucht een bocht van 180° om naar het
inlaatspruitstuk te stromen.
De massatraagheid van de kleine turbines is een
factor 3,3 lager dan die van de grotere turbines
als er slechts twee turbocompressors waren toe-
gepast. De vier kleine exemplaren reageren ra-
zendsnel op veranderingen, dat bevordert gaspe-
daalreacties dus het dynamisch rijgedrag. De
turbohuizen zijn watergekoeld en worden door
eigen olieleidingen van smering voorzien. Het
materiaal van het turbinehuis is in een staalle-
gering gegoten en kan meer dan 950°C verdra-
gen. Ook de vier uitlaatspruitstukken zijn in dit
materiaal gegoten.

Na elke turbine is er een voorkatalysator ge-
plaatst en worden de uitlaatpijpen vervolgens
samengevoegd. Daarna stromen de uitlaatgas-
sen door een hoofdkatalysator. De twee hoofd-
katalysatoren leveren de uitlaatgassen af aan
een 62 liter grote uitlaatdemper met vier uit-
laatpijpen. Daarvan zijn er twee van kleppen
voorzien die bij hogere vermogens openen.

Computer netwerk
Zoals uit het voorgaande blijkt, bestaat de mo-
tor eigenlijk uit vier viercilinders die links en
rechts tot twee achtcilinders zijn samenge-
voegd. Er is voor elke bank een eigen computer,
één fungeert daarbij als ‘meester’, de andere als
‘slaaf’. De zaak is zo opgebouwd dat elke turbo-
compressor apart geregeld kan worden. Er zijn
drie manieren om de vuldruk te regelen: Via de
twee gaskleppen, een omloopklep tussen de
compressor aanzuig- en afvoerbuis naar de mo-
tor en een bypassklep (wastegate) tussen de tur-
bine-ingang en –uitgang. De compressor om-
loopklep werkt als de gaskleppen worden geslo-
ten. De ‘wastegate’ regelt de inlaatdruk als de
motor overbelast dreigt te worden.

Uitvoerig getest
De complete motor is door Bugatti uitvoerig ge-
test, om latere praktijkproblemen zo veel moge-
lijk uit te kunnen sluiten. Het verbrandingsver-
loop in elke cilinder is niet alleen met druksen-
soren bepaald, maar ook via bougies die voor-
zien waren van lichtgeleidende glasvezelkabels.
Omdat de auto zeker tot 1,3 g wordt belast, is
ook de motor onder deze condities getest. Dat
betekende dat er op een kantelproefstand onder
hoeken van ongeveer 55° gedraaid moest wor-
den. Dat stelt hoge eisen aan het oliecircuit.
Zowel de motor als de olietank werden voorzien
van tal van transparante ‘vensters’. Bedenk dat
de motor zowel linksom als rechtsom, voorover
als achterover moet worden gekanteld om alle
praktijksituaties te kunnen simuleren. Bugatti
heeft dus niets aan het toeval overgelaten! ●

Paul Klaver

De twee achtcilinder banken staan onder een hoek
van 90° ten opzichte van elkaar. De V-hoek per
bank bedraagt 15°. De hartlijnen van de cilinders
kruisen elkaar niet in de hartlijn van de krukas,
maar op een afstand van 2x12,5=25 mm. Op die
manier ontstaat er ruimte aan de onderkant van
de cilindervoeringen.

De krukas van de VV16
ziet er ‘normaal’ uit.
Bugatti heeft de maten
ervan moeten wijzigen
ten opzichte van de
VV12 en er zijn geen
verzette kruktappen
gebruikt. Voor de puz-
zelaars: de ontstekings-
volgorde is: 1-14-9-4-7-
12-15-6-13-8-3-16-11-
2-5-10.
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