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MOTOREN 
Constructie nieuwe Volvo achtcilinder

Het meest opvallend aan de Volvo V8 is de V-
hoek van 60° in plaats van de gebruikelijke 90°.
Ook bijzonder is dat de cilinderbanken onge-
woon ver verzet zijn ten opzichte van elkaar.
Gewoonlijk zitten de drijfstangen bij een V
motor pal naast elkaar en is het verzet dus
gelijk aan de hartafstand tussen de drijfstangen.
Die hartafstand is meestal gelijk aan de drijf-
stangvoetbreedte. De Volvo V8 heeft verzette
kruktappen en dat zal niemand verbazen, want
met 30° verzet is de verbrandingsafstand dezelf-
de als bij een 90° V8. Maar bij deze 60° V8 is
elke drijfstangvoet opgesloten tussen een kruk-
wang en een ‘kraag’ op de kruktap. Het verzet
tussen de cilinderbanken is dus gelijk aan de
hartafstand tussen de twee drijfstangen plus de
breedte van de ‘kraag’. Het is niet onmogelijk
dat het grote verzet tussen de cilinderbanken
nodig is om ruimte te maken voor de onderkant
van de cilindervoeringen.
Er is nog een reden voor de beide opvallende
constructiedetails: het behoud van de kreukel-
zone. De langsbalken van de bodemplaat zijn
dezelfde als bij de huidige XC90-modellen.
De stuurbekrachtigingspomp, de aircocompres-
sor en de dynamo zijn om ruimte te winnen
rechtstreeks aan het motorblok bevestigd. De
startmotor heeft een plek boven de transmissie
gekregen. Om de distributie smal te houden, is
het nodig de diameter van de kettingwielen van
de buitenste nokkenassen klein te houden. Dus
drijft één ketting de beide inlaatnokkenassen
en de balansas aan. De uitlaatnokkenassen wor-
den elk door een eigen ketting aangedreven
door de betreffende inlaatnokkenas. Zo is er een
V8 ontstaan met een cilinderinhoud van 4,4
liter die slechts 75 cm lang, 64 cm breed is en

190 kg weegt. De wet van behoud van ellende
gaat helaas ook hier op: er is geen voordeel zon-
der nadeel. De krukas is gecompliceerd, zwaar
en duur, terwijl de benodigde balansas eveneens
het gewicht verhoogt.

Geschiedenis herhaalt zich
Volvo’s motorconstructeur Jörgen Carlsson
maakt er geen geheim van dat Yamaha mede
verantwoordelijk is voor deze nieuwe V8. Daar
zal menigeen van opkijken, maar Yamaha is net
zo’n constructiebureau als Porsche. Al vele jaren
werkt Yamaha voor Toyota, Mazda en Ford. Toen
Ford in 1995 een ‘sport-Taurus’ wilde leveren ,
zorgde Yamaha voor een ongewone V8. Die
motor had ook een blokhoek van 60° en een
balansas, net als de Volvo V8. Zelfs de slag van
beide motoren is met 79,5 mm gelijk. Dat geldt
ook voor de cilinderhartafstand, maar de boring
van de Taurus V8 was maar 82,4 mm tegen 94,0
mm van die van de Volvo. Ford gebruikte de
Yamaha V8 voor de Taurus tot en met 1999.
De Yamaha-constructeurs zullen ongetwijfeld
gekeken hebben naar de Ferrari V8 die dwarsge-
plaatst voorin de Lancia Thema 8.32 stond. Deze
motor is tot 1993 gebruikt en bevatte tal van bij-
zondere kenmerken. Zo was het complete
motorblok uit aluminium gemaakt, waren er
vier bovenliggende nokkenassen en vier kleppen
per cilinder. Omdat kreukelzones toen niet zo
groot hoefden te zijn en de motor slechts een
cilinderinhoud van 3 liter had, was de V-hoek
90°.

Smalle cilinderkoppen
De motor heeft twee 35 mm inlaatkleppen die
8,8 mm lichthoogte hebben. De uitlaatkleppen

zijn 30 mm groot en hebben dezelfde kleplicht-
kromme als die van de inlaatkleppen. De klep-
steeldiameter bedraagt 5,5 mm. Dankzij stelliet,
een hittebestendige legering, slaan de kleppen
nauwelijks in op de zittingen. De motor heeft
dan ook mechanische klepstoters die, als de
klepspeling niet klopt, worden vervangen door
kortere of langere exemplaren. Omdat de klep-
hoek 38° is, is er ruimte voor de bobine van de
directe ontsteking en de NGK M14x19 bougie.
Deze heeft een centrale elektrode van iridium
en een massa-elektrode met platina tip.
De vier holle, gietijzeren nokkenassen elk met
vijf lagers kunnen hydraulisch om hun lengteas
worden verdraaid. De inlaatnokkenassen wor-
den van –8 tot 32,5° dus over 40,5 krukgraad
bewogen, de uitlaatnokkenassen van –10 tot
32,5 dus over 42,5°. Er is een klepopeningshoek
van 232° dus sluiten de inlaatkleppen van 60°
tot 19,5° na het Onderste Dode Punt (ODP), ter-
wijl de uitlaatkleppen openen tussen 62° en
19,5° voor het ODP. Er is totaal geen klepover-
lap in het BDP bij stationair draaien en een
forse overlap van 65° als er vermogen moet
worden geleverd. Dankzij de variabele kleppen-
tijden worden de interne uitlaatgasrecirculatie
en de effectieve compressieverhouding gere-
geld, terwijl de motor mooi blijft lopen en goed
presteert.
De cilinderkoppen zijn elkaars spiegelbeeld en

Erg veel ruimte voor een forse V8 is er niet, maar
dankzij de 60° V-hoek en nog wat technische bij-
zonderheden is het toch gelukt de motor in te
bouwen. Het gasklephuis wordt door het koelwa-
ter verwarmd.

Volvo bouwt opmerkelijk compacte V8

Ruimtelijk vernuft
In een stoere auto als de XC90 hoort een potente V8.

Dat vond ook Volvo. Maar de Zweedse fabrikant heeft

veiligheid hoog in het vaandel staan en dus mocht zo’n

forse motor de kreukelzone niet aantasten. Volvo wilde

een zeer compacte V8, geschikt voor dwarse plaatsing,

en bouwde die zelf.
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een drukregelaar. De carterdamp wordt naar
het inlaatspruitstuk geleid. Om afkoeling en
condensatie van waterdamp te voorkomen,
wordt er koelvloeistof naar de aansluiting
geleid.

Modern draaiend gedeelte
De zuigers zijn voorzien van een grafietlaag op
het hemd om het inlopen te vergemakkelijken.
Bovendien worden vreters voorkomen door het
vele malen starten en kleine stukjes rijden tij-
dens het transport. Ongewoon is dat er gesme-
de drijfstangen zonder opengebroken grote oog
worden toegepast. Paspennen centreren de kap-
pen. De smeedstalen krukas is op de loopvlak-
ken genitreerd om de vermoeiingssterkte in de
overgangen te verhogen en de slijtage te verklei-
nen. Er worden tin-alu lagers gebruikt, zowel
voor de drijfstang- als de hoofdlagers. Dit type
materiaal heeft zich bewezen in tal van moto-
ren, het accepteert redelijk veel vuil en heeft

zijn met een stalen koppakking met drie lagen
op het blok gemonteerd. Een speciale rubber-
laag op de pakking zorgt voor de afdichting van
olie- en waterkanalen.

Opendekmotorblok
Het aluminium (alu) motorblok is voorzien van
ingegoten gietijzeren (GY) cilindervoeringen en
heeft een opendekconstructie, dus met vrij-
staande cilinders. Het alu blok is gedeeld over
de hoofdlagers, de andere helft van de lagers
zijn opgenomen in een onderhelft of ondercar-
ter. Net als bij andere motoren zoals die van
Audi zijn de GY hoofdlagerkappen ingegoten.
Vier bouten houden elke kap op zijn plaats, bij
een V motor ontstaan er immers grote krachten
zowel in verticale als in horizontale richting.
In de V van het blok ligt de balansas van 3,2 kg

die met krukastoerental in tegengestelde rich-
ting draait om de primaire onbalans op te hef-
fen die door de 60° V-hoek is ontstaan. De
balansas is van nodulair gietijzer gegoten. De
oliepan of carter bestaat uit een alu gietstuk
met een lage, brede vorm om de motor laag te
houden. Een onderplaat sluit de oliepan af.
De carterventilatie is zodanig geregeld dat er
steeds een onderdruk van 0,03 bar in het carter
heerst. Daartoe worden de carterdampen naar
de beide kleppendeksels geleid die met een
slang aan elkaar gekoppeld zijn. Een labyrinth
zorgt ervoor dat de oliedruppeltjes neerslaan
en naar het carter worden afgevoerd. Op de
achterkant van een van de kleppendeksels zit

De 4,4 liter V8 is 
slechts 75 cm lang en 
64 cm breed en is goed
voor 315 pk en 440 Nm.
Hier zijn veel interessante
details te zien, zoals de
ruimtesparende ketting-
distributie. Let er op hoe
het verzet van de cilinder-
banken is opgevangen. De
trillingsdemper en de olie-
pomp zitten op het vrije
eind van de krukas.

Foto’s /Tekeningen: Volvo

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



MOTOREN 
Constructie nieuwe Volvo achtcilinder 

een herstellend vermogen als de smering eens
wat krap uitgevallen is.
Omdat de drijfstangen aan weerskanten zijn
opgesloten zal de smeerolie aan weerszijden van
het grote oog van elke drijfstang ontwijken.
Anders dus dan wanneer er twee drijfstangen
pal naast elkaar zitten. Het middelste van de vijf
hoofdlagers fungeert als axiaallager. De gecom-
pliceerde krukas weegt 20,7 kg.
Voor op de krukas zitten de oliepomp en de tor-
sietrillingsdemper. Bij andere nieuwe motoren
zien we daarentegen dat de oliepomp een plaats
krijgt in het carter. Een SAE 0W-30 olie zorgt
ervoor dat de olie toch snel wordt aangezogen.
De trillingsdemper heeft een binnen- en buiten-
ring die aan een naaf zijn gevulkaniseerd om bij
verschillende toerentallen ongewenste trilling-
en te beperken.

Ongebruikelijke koeling
De koeling van de cilinderkop krijgt voorrang,
pas daarna wordt de koelvloeistof naar het
motorblok geleid. De thermostaat zit aan de
inlaatkant van de mechanisch aangedreven
waterpomp. Een borstelloze koelventilatormotor
regelt de luchtdoorvoer door de radiateur in zes
stappen. Er is ook een elektronisch aangedreven
waterpomp die bij lage toerentallen en buiten-
temperatuur de interieurverwarming verzorgt.
Een warmtewisselaar waarborgt een snelle

opwarming of de noodzakelijke koeling van de
smeerolie.

Ingewikkeld inlaatsysteem
Midden in het inlaathuis zitten twee kleppen
die om een as in de lengterichting van de
motor kunnen draaien. De kleppen delen het
inlaathuis in twee delen. Tot 3200 t/min staan
de kleppen dicht en zuigen de cilinders de
lucht aan uit elke helft van het huis. Daardoor
neemt het motorkoppel toe in het gebied tus-
sen 2000 en 3200 t/min. Bij 2500 t/min is er

dankzij het hogere volumetrische rendement
20 Nm winst. Gaan de kleppen open, dan
neemt het koppel toe in het gebied tot 5000
t/min. Bij 3900 t/min is de grootste toename 30
Nm. Daar zit ook het hoogste koppel van 440
Nm, overeenkomend met een hoge gemiddelde
effectieve druk van 12,6 bar.
Er is geen inlaatluchtverwarming, het gasklep-
huis wordt door het koelwater verwarmd. Dat is
gunstig bij lage motorbelasting, want dan
wordt ook de inlaatlucht warm. Bij hoge vermo-
gens wordt de lucht nauwelijks warmer omdat
er zoveel wordt aangezogen.

Schone uitlaatgassen
De nieuwe motor voldoet aan de Ultra Low

Het motorblok toont de opendekconstructie met
de smalle dam tussen de cilinders. In de V draait
de balansas. Let op de vele en zorgvuldig geplaat-
ste versterkingsribben.

De cilinderkoppen zijn elkaars spiegelbeeld. De
nokkenassen draaien rechtstreeks in het materiaal
en worden door losse lagerkappen opgesloten. De
karakteristieke verbrandingskamer met vier klep-
pen, centraal geplaatste bougie en kleine squish-
kanten is duidelijk te zien.

De poly-V-snaar heeft een hydraulische spanner
die met deskundigheid moet worden behandeld.
De hulpapparatuur is direct tegen het blok
bevestigd.

Aircocompressor

Vacuümverstelling klep 
in inlaathuis

Hydrauliekpomp 
stuurbekrachtiging

Dynamo

Waterpomp
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Emission Vehicle (ULEV) II-eisen die in de VS gel-
den. Die eisen zijn zo streng dat ze de Euro IV-
emissie-eisen ruimschoots overtreffen en zo
goed als zeker al de Euro V-grenswaarden bena-
deren. Er is bij ieder spruitstuk een geregelde
keramische drieweg katalysator geplaatst met
een wanddikte van 0,1 mm en 93 cellen per
vierkante centimeter. Deze worden Closed
Coupled Catalysts (CCC’s) genoemd. Er zijn ook
twee Under Floor Catalysts (UFC’s) die van

metaalfolie zijn gemaakt met een dikte van
0,03 mm en een dichtheid van 62 cellen per
cm2. De CCC’s hebben een lineaire of breed-
bandlambdasensor voor en een spronglambda-
sensor na het monoliet. Het is duidelijk dat het
niet moeilijk is om een benzinemotor te laten
voldoen aan de strengste emissie-eisen. De gere-
gelde driewegkatalysator heeft zich na vijftien
jaar ontwikkeld tot een hoogwaardig onderdeel
van de moderne emissietechniek. ●

Paul Klaver

Dwarsgeplaatste V8-motoren
technisch vergeleken
................................................................Lancia ............................Ford ..............................Volvo ....................

Productieperiode ..................................1986-1992......................1995-1999......................2004 ......................

Model ....................................................Thema 8.32 ....................Taurus ............................XC90 ......................

Ontwerp ................................................Ferrari ............................Yamaha ..........................Yamaha ..................

Boring (mm)............................................81 ..................................82,4................................94,0........................

Slag (mm)................................................71 ..................................79,5................................79,5........................

Cilinderinhoud (cm3) ............................2927 ..............................3392 ..............................4414 ......................

Vermogen (kW/t/min) ............................154/6750........................175/6100........................232/5850................

Koppel (Nm/t/min) ..................................268/5000........................312/4800........................440/3900................

V-hoek (graden) ......................................90 ..................................60 ..................................60 ..........................

Compressieverhouding ........................9,5:1 ..............................10,0:1 ............................10,4:1 ....................

Aantal nokkenassen ............................4 ....................................4 ....................................4 ............................

Aantal kleppen per cilinder ................4 ....................................4 ....................................4 ............................

Klephoek ................................................33,5................................onbekend ......................38 ..........................

Gem. effectieve druk (bar) ..................11,5................................11,6................................12,6........................

Nokkenasaandrijving............................2 tandriemen..................tandriem/2 kettingen......3 kettingen ............

De drijfstangen hebben
een eigen kruktap met
een smalle kraag ertus-
sen. De olieboringen in
de krukas zijn aange-
past aan het 30° verzet
van de tappen. De
hoofdlagerkappen zijn
met vier bouten vast-
gezet en worden door
middel van paspennen
gecentreerd.

In de V ligt de balansas
die met krukastoeren-
tal draait. Onderaan is
één van de nokkenas-
sen te zien. De lagers
zitten tussen de nok-
ken die een smal loop-
vlak hebben op de
grondcirkel. De vier
cilinderboringen zijn
aan elkaar gegoten.

Eén van de twee uitlaatspruitstukken met de
dichtbij de motor geplaatste keramische katalysa-
tor. Voor de kat zit een breedbandlambdasensor, er
achter een spronglamdbasensor.

De mechanisch aange-
dreven waterpomp is
aan de inlaatkant van
een thermostaat voor-
zien.

Onder de bodemplaat zitten de twee metaalkats
voorafgegaan door lange flexibele stukken. Direct
na de kats worden de uitlaatpijpen samengevoegd
om in een ruimtebesparende ovale pijp verder te
gaan.

Aan weerszijden van het motorblok zitten aan de
uitlaatkant twee klopsensoren die zo geplaatst
zijn dat ze cilinderselectief werken.

Links komt de lucht van het gasklephuis. In het
huis zitten twee kleppen in het midden. Als deze
kleppen dicht staan is het huis in twee gelijke
delen verdeeld. De motor zuigt dan aan via lange
inlaatbuizen. Staan ze open dan is het een open
ruimte en is er sprake van korte inlaatbuizen.

Via het inlaatspruitstuk
gaat de inlaatlucht

naar de cilinderkop-
flenzen. De middelste

vier buizen zijn kruise-
lings geplaatst om de

aanzuiging in de juiste
volgorde te doen

plaatsvinden.
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