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MOTOREN
Nieuwe Volvo 3.2 liter zescilinder benzinemotor

De trend naar de distributie bij het vliegwiel
heeft er weer een supporter bij. Bij de zes-in-lijn
heeft Volvo een variant bedacht die héél com-
pact bouwt: het krukastandwiel zit namelijk op
de achterste krukwang.
Om de inbouwlengtemaat tot een zo gering
mogelijke waarde terug te brengen, hebben de
Volvo technici voor een gladde voorkant van de
motor gezorgd. Dat kennen we van de motor-
fietsmotoren, bij automotoren komt het niet
vaak voor. Wat zo te binnen schiet, zijn de in
lengterichting achterstevoren geplaatste
Citroën en Renault motoren. Daarbij zat de
distributie echter nog wel op het vrije eind, bij
de Volvo is dat niet zo.
Het resultaat van de door Volvo genomen maat-
regelen is een 3.2 liter L6 met een motorblok-
lengte van 600,5 mm. De zes zuigers zorgen
samen al voor een lengte van 6x84=504 mm, er
blijft dus weinig materiaal over voor de dam-
men tussen de cilinders. Die zijn ook tegen
elkaar geplaatst en als gietijzeren bussen inge-
goten in het aluminium blok. Dat de nieuwe
zespitter echt kort bouwt, blijkt wel uit een ver-
gelijk met de bestaande L5 Low Pressure
Turbomotor. Die heeft één cilinder minder én
vijf cilinders met een boring van 83 mm. Toch
is de L6 maar 5 mm langer!
Maar waar is de aandrijving van alle hulpappa-
ratuur gebleven? Die is boven het vliegwiel
geplaatst en wel zodanig doordacht dat alles
naast de motor of boven de transmissie een
plaatsje heeft gevonden. Omdat er tegenwoor-
dig heel wat aan te drijven valt, heeft het Volvo-
systeem een apart distributiehuis, dat maar 25

mm aan de bloklengte toevoegt, met aandrijvin-
gen die naar ‘voren’ en ‘achteren’ lopen. Ook de
startmotor heeft een eigen ‘schuilplaats’: onder
het motorblok, vlakbij de aluminium carter-
pan. Het hele systeem heeft een naam gekre-
gen: READ (Rear End Ancillary Drive).
Het resultaat van alle maatregelen mag er zijn,

want de L6 past tussen de veiligheidskoker-
balken van de S80 en XC90. Daar zal het wel
niet bij blijven, Ford wil deze motor graag in
zoveel mogelijk auto’s van het concern inbou-
wen. Zolang dat dwars gebeurt of in een model
met een hoge motorkap, gaat dat uitstekend. In
lengterichting bouwt de verticaal staande

Volvo behoort tot de weinige merken die een dwarsgeplaatste vijfcilinder in

het ‘vooronder’ hebben. Daar is vorig jaar een V8 bijgekomen en nu zelfs een

L6. Deze moderne zes-in-lijn is opvallend geconstrueerd en héél kort gebouwd

om dwarse plaatsing mogelijk te maken. Kijk mee naar de interessante details.
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Ultrakorte zes-in-lijn met bijzondere plaatsing

Geboren 
dwarsligger

Links het oliefilter met de warmtewisselaar, in het midden het kunststof inlaatspruitstuk en rechts het
distributiehuis met de aandrijving van de hulpapparatuur boven de automatische bak.

Radiateurkant

Rear End Ancillary
Drive (READ)
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motor nogal hoog, eigenlijk moet hij zo’n 30º
op zijn kant à la BMW. Daarmee raken we een
gevoelig punt: zes-in-lijn motoren worden steeds
vaker door korter bouwende V6 blokken vervan-
gen, denk maar aan Mercedes-Benz en Lexus.
Volvo weet echter heel goed, hoe fraai zo’n L6
draait en hoe Amerikanen eraan gewend zijn!

Niet alleen kort
Terug naar de constructie van de motor. Die is
niet alleen ongewoon vanwege de genoemde
maatregelen om de krukas en het blok zo kort
mogelijk te houden. Het inbouwen in de XC90
betekent immers dat het blok onder ongewone
hoeken moet functioneren. Een daarop aange-
past smeersysteem is dus nodig.
Het grote voordeel van een zes-in-lijn motor is
dat het blok ‘eenvoudig’ is en er maar één cilin-
derkop op zit. Niet voor niets is het (op een uit-
zondering na) dé bedrijfswagenmotor. De spruit-
stukken zitten aan weerszijden en dat is bij
dwarse inbouw gunstiger dan bij een V6, daarbij
zitten de uitlaatspruitstukken immers aan
weerszijden.

Volvo heeft, zoals bij vrijwel alle moderne
dwarsgeplaatste motoren, de inlaat achter de
radiateur geplaatst. De uitlaatkant zit voor het
schutbord dus hoeven er geen uitlaatpijpen
onder of naast het motorblok te lopen. Het
onderbrengen van het uitlaatsysteem is niet zo
moeilijk als dat bij een in lengterichting ge-
plaatste motor het geval is. Vergelijk het Volvo-
systeem maar eens met dat van een BMW.

Variabele klepbediening
De cilinderkop is niet opvallend: vier kleppen
per cilinder met een centraal geplaatste bougie
en twee bovenliggende nokkenassen. Zoals u op
de afbeeldingen kunt zien, is er toch meer
ongewoons dan gebruikelijk. De iridiumbougies
met ultra dunne elektroden en directe ontste-
king (door Volvo Modular Spark Plugs genoemd)
kennen we ook van andere motoren. Zo komt
ook de inlaatnokkenas met klepbediening door
middel van een ‘schakelstoter’ bekend voor.
Jawel, het is hetzelfde systeem dat Porsche kent
als VarioCam. Niet verkeerd om zo’n doordacht
en beproefd systeem te gebruiken. Leuk voor

Honda dat hun VTEC-klepbedieningssysteem
steeds meer aanhangers ziet krijgen. Volvo
combineert het klepbedieningssysteem met een
continu verstelbare aandrijving zodat de nok-
kenas 60 krukgraden om de lengte-as kan draai-
en. De nokken zorgen voor een kleine kleplicht-
hoogte van 3,6 mm en een grote van 10,0 mm.
Variatie genoeg. De inlaatnokkenas drijft ook
nog een vacuümpomp aan omdat er niet onder
alle omstandigheden voldoende inlaatonder-
druk is voor de rembekrachtiger.
De uitlaatklepbediening is daarentegen heel
gewoon: vaste nokken bedienen via mechani-
sche stoters de kleppen. Er is geen enkele ver-
stelling, alleen de torsietrillingsdemper bij het
aandrijftandwiel is het vermelden waard.
De nokkenaslagerkappen vormen één geheel
met het kleppendeksel. Dat verhoogt de stijf-
heid en beperkt het gewicht. De carterventilatie
heeft een onderdrukregeling van 0,03 bar en is
compleet met olieafscheider op het kleppendek-
sel geplaatst. Door de warmteoverdracht wordt
ijsvorming voorkomen. Alle toe- en afvoerkana-
len die bij de carterontluchting horen, zijn in
het motorblok en de cilinderkop aangebracht.
De carterdampen worden uiteindelijk via zes 3
mm gaten naar elk inlaatkanaal geleid.

Stijf met bedplate
Samen met het kleppendeksel en de cilinder-
kop vormen het cilinderblok, de ‘bedplate’ en
de carterpan een torsie- en buigstijf geheel. Dat
is voor een zes-in-lijn motor nog belangrijker
dan bij een V-motor. De gietijzeren cilindervoe-

We kijken tegen het inlaatspruit-
stuk aan dat achter de radiateur is
geplaatst. De inlaatnokkenas heeft

lichthoogte- en kleppentijdenverstel-
ling, de uitlaatnokkenas heeft zoiets

niet. De aandrijving van de nokkenassen,
de oliepomp en de hulpapparatuur is aan de

vliegwielkant geplaatst.

Het inlaatspruitstuk
heeft twee kleppen
die verschillende
inlaatlengtes en/of
volumes mogelijk
maken.
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MOTOREN
Nieuwe Volvo 3.2 liter zescilinder benzinemotor

Dwarse zespitter uit 1970
In het verleden is er zeker één L6
geweest die dwarsgeplaatst was:
de 2.2 liter British Leyland motor.
Omdat de cilinderinhoud be-
scheiden was en de transmissie
onder en naast het motorblok
was geplaatst, bouwde de motor
kort genoeg.
In 1970 draaiden de Tasman- en
Kimberley-modellen met deze
motor, in 1972 volgden in Enge-
land de Austin en Morris 2200,
de Wolseley Six en de Princess
2200 HL.
Twee SU onderdrukcarburateurs

voedden de motor. Die had twee
kleppen per cilinder die via sto-
ters door een kettingaangedre-
ven bovenliggende nokkenas
werden bediend. Op 97 RON
benzine was een 9:1 compressie-
verhouding mogelijk, de beper-
king zat in de ongewone vorm
van de verbrandingskamer. De
twee kleppen stonden in een
omgekeerde V-hoek met een 
ingesloten hoek van ongeveer
20º. Met 82,5 kW bij 5250 t/min
hield het vermogen op, het
hoogste koppel van 168 Nm

ringen zorgen voor een geringe vervorming. Dat
is gunstig om het olieverbruik laag te houden
en een lange levensduur te halen. Ook de ‘door-
blaas’ naar het carter is laag, dus wordt er min-
der gas afgevoerd naar de verbrandingskamers.
Dat houdt het inlaatsysteem, de kleppen, de
verbrandingskamer en de uitlaatgassen schoon.
De hoofdlagerkappen zijn in één gietstuk opge-
nomen, een zogenaamde ‘bedplate’. Zo’n con-
structie kennen we sinds de Japanse motorfiet-
sen met horizontaal gedeeld carter, bij racemo-
toren is zo’n stijve constructie eveneens gebrui-
kelijk. Een ‘bedplate’ wordt ook wel ‘ladderfra-
me’ genoemd.
Aan de onderkant sluit een forse oliepan het
blok af, ook dit onderdeel zorgt voor extra stijf-
heid. Bedenk dat de transmissie ook aan de pan

is bevestigd, vandaar de aandacht voor de tor-
sie- en buigstijfheid.

Drijfwerk met bijzondere krukas
De korte, stevige zuigers hebben een grafiet
looplaag op de hemden om onder kritische om-
standigheden zoals tijdens het opwarmen, de
smering te waarborgen. De pen is kort en net
als bij diesels in een trapeziumvormig klein oog
gelagerd. Er zijn kleine klepuitsparingen bij de
inlaatkleppen. De topveer is van genitreerd
staal, de tweede veer is van gietijzer en fun-
geert als compressie- en olieschraapveer. Er is
een driedelige stalen olieschraapveer, zo’n veer
volgt nauwkeurig alle vormveranderingen van
de cilinders.
De smeedstalen drijfstangen hebben een ‘gebro-

ken’ groot oog. De kappen worden met bouten
vastgezet. Tin-alu lagers voeren de wrijvings-
warmte snel af.
Op een zescilinder krukas hoort een torsietril-
lingsdemper, zeker als er 6750 t/min mee ge-
draaid wordt. Zo’n demper wordt meestal op
het vrije eind geplaatst met de poly-V-snaar poe-
lie er naast. Volvo heeft de demper op de eerste
krukwang dus binnenin de motor geplaatst.
Omdat zo’n demper bij bepaalde toerentallen
nogal wat warmte ontwikkelt, is er een drietal
oliesproeiers die voor koeling moeten zorgen.
Als het in het blok 140ºC is, zorgen de drie
sproeiers voor een temperatuurverlaging van
7ºC. Daar is dan 12 liter olie per minuut voor
nodig!
De trillingsdemper zelf bestaat uit een stalen

werd bij 3500 t/min bereikt. 
De gemiddelde effectieve druk
daarbij bedroeg slechts 9,5 bar.
Het was een rustig en soepel
draaiende motor die niet veel
van hoge toerentallen hield.
Uniek in zijn tijd en lang 
zonder navolging. ●

De opengewerkte tekening laat de twee kleppen in omgekeerde V-hoek zien.
De zuigers met vier veren zijn heel lang, de zuigerpen is in het kleine oog
geperst. Er is geen koelwaterruimte tussen de cilinders. Op de krukas is links
nog het schroefwiel te zien dat de aandrijving van de stroomverdeler en de
oliepomp verzorgt.

Het koppelverloop met de drie ‘schakeltoerentallen’ toont het effect
van de verschillende klepstanden in het inlaatspruitstuk.

Meer koppel door variabel inlaatspruitstuk

320

300

280

260

240

Elk onderdeel heeft zijn specifieke taak en plaats. Dat geldt niet alleen voor
de hulpapparatuur, maar ook voor de carterontluchting. Deze is bovenop het
klepdeksel geplaatst.

Beide kleppen dicht

Onderste klep open

Beide kleppen open

Resulterende koppelkromme

Nm

tpm
1800 3700 4700

Vlakke ‘voorkant’
van de motor

Meedragend
kleppendeksel
met lagerkappen

Rear End Ancillary Drive
(aandrijving van hulpappa-
ratuur vanaf de ‘achter-
kant’ van de motor)

Tandwielover-
brenging naar de
dynamo- en
READ-aandrijving
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ring met vier axiaalproppen aan elke kant en
een kunststof radiaallager. Het tweedelige huis
is gevuld met een siliconenvloeistof waarvan de
viscositeit niet te veel verandert met de tempe-
ratuur.
De gesmede krukas heeft inductief geharde tap-
pen om een slijtvaste looplaag te krijgen, boven-
dien neemt de vermoeiingssterkte toe. Omdat
de voorste en achterste contragewichten door
een torsiedemper en een tandwiel vervangen
zijn, worden de hoofdlagers 1, 4 en 7 hoger
belast. Vandaar dat er geen oliekanaal naar de
drijfstang is. Daardoor ontstaat er extra lager-
breedte, de oliegroef in het midden vervalt
immers.
De hoofdlagers 2, 3, 5 en 6 hebben wel lange
oliegroeven in de lagers om olie naar de drijf-
stanglagers te voeren. Hoofdlager 6 doet dienst
als axiaallager.

Vernuftig smeersysteem
Het zal inmiddels wel duidelijk zijn dat het
smeersysteem ongewoon is. De olie-aanzuiging
zit vrijwel centraal in het blok. De oliepomp
heeft een ontluchtingsklep die sluit vanaf 0,2
bar. Daardoor wordt de olie via de lange aan-
zuigbuis snel en betrouwbaar aangezogen. De
oliedruk wordt bij de pomp op 4,5 bar gehou-
den. Het oliefilter blijft bij stilstand vol omdat
er een 0,2 bar terugslagklep in zit. Bij het ver-
vangen van het filter opent de klep vanzelf.
De olie gaat naar een warmtewisselaar met
zestien schotten. Er zijn nog vier extra schotten
die via een restrictieboring en een 2 bar klep
worden doorstroomd op weg naar de koeling
van de torsietrillingsdemper. De warmtewisse-
laar zelf heeft een overdrukklep van 2 bar in de

omloopleiding. De sproeiers voor de zuigerkoe-
ling openen pas boven de 2,0 bar oliedruk.
Er is een oliepeil- en temperatuursensor die
redelijk centraal zit en een peilstok die helaas
op één van de uiteinden van de oliepan zit.
Bij het ontwerp is er vooral op gelet dat de car-
terventilatie geen olie kan aanzuigen als de
auto scheefstaat en dat de krukwangen niet
door de olie slaan. Hoe langer de motor, hoe
lastiger dat is.

Hoge vullingsgraad
Het in- en uitlaatsysteem is zo ontworpen dat er
niet alleen een hoog vermogen wordt geleverd,
maar ook een fors koppel in het lage en midden
toerengebied. Let op het verloop van het uitlaat-
systeem en laat de afbeeldingen van het inlaat-
systeem op u inwerken. Nieuw is het niet, maar

wel fraai uitgevoerd. Net als de Audi 3.2 liter V6
haalt de Volvo een vullingsgraad van meer dan
1. Zelf geven wij de voorkeur aan het begrip
volumetrisch rendement dat de verhouding tus-
sen de werkelijk verpompte hoeveelheid lucht
ten opzichte van de theoretisch verpompte hoe-
veelheid aangeeft in procenten. Anders gezegd:
het volumetrisch rendement = 100 x de vul-
lingsgraad. De Volvo 6L haalt 103% bij 3400
t/min, een hoge waarde voor een productiemo-
tor.
Het volumetrisch rendement hangt af van de
kleplichthoogte, de inlaatkleppentijden, het
variabele inlaatspruitstuk en de gasklepstand.

Geavanceerd motormanagement
Denso levert naast de bougies ook de verstui-
vers en het motormanagement. De verstuivers

Inwendige torsie-
trillingsdemper

Tandketting voor
nokkenasaandrijving

Poly-V-snaar naar
hulpapparatuur

Flexibele aandrijf-
koppeling dynamo

Tussenas

Krukastandwiel op
krukwang geperst

Oliepomp aangedreven
door krukas

Woekeren met ruimte leverde een zeer korte inbouwlengte op.
Zowel de kleplichthoogten als de kleppentijden worden
gevarieerd. De klepspeling wordt hydraulisch ingesteld.

Nokkenasverdraaiing om lengte-as

Schakelstoter

Kleine lichthoogte

Grote lichthoogte

Omdat de motor ook ‘off-road’ wordt gebruikt, is er extra aandacht besteed aan het oliecircuit. De olie
wordt centraal aangezogen. De olie die van de krukwangen afgeslingerd wordt, wordt door een slinger-
plaat opgevangen om schuimvorming te voorkomen.

Olieleiding naar de
sproeiers die de torsie-
trillingsdemper koelen

Oliepeil- en 
temperatuursensor

Olie-aanzuigzeef

Oliepomp

Gegoten 
aluminium
oliepan

Slingerplaat

Smeedstalen krukas
en drijfstangen
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filter houden het maximaal 30.000 km vol.
Alleen de uitlaatnokkenas moet het zonder
hydraulische stoters doen. De poly-V-snaar heeft
een long-life etiket, de distributie is ontworpen
voor de levensduur en de bougies zijn naar ver-
wachting zeker goed voor 100.000 km, in de VS
wellicht zelfs voor 100.000 mijl, dus 160.000
km. ●

Paul Klaver

Het uitlaatspruitstuk met twee Close
Coupled Catalysts (CCC’s) dichtbij het
spruitstuk en twee UnderFloor Catalysts
(UFC’s). Allemaal zijn ze voorzien van
400 cellen per inch2 ofwel 62 cellen/cm2

en keramisch. Voor de CCC’s zit een
breedband lambdasensor, er na een
sprongsensor.

Om de krukas zo kort mogelijk te houden, is de torsietrillingsdemper op de voorste kruk-
wang geplaatst. Het distributie- en oliepomptandwiel is op de achterste krukwang aange-
bracht. De torsietrillingsdemper wordt door drie oliesproeiers gekoeld.

MOTOREN
Nieuwe Volvo 3.2 liter zescilinder benzinemotor

Kijk voor de knappe klepbediening in de
3.2 motor en andere Volvo S80 techniek
naar de video op www.AMT.nl, rubriek
Video, subrubriek Motoren.
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De motor gezien vanaf de uitlaatkant die voor het schutbord is geplaatst. De
twee drie-in-één spruitstukken monden uit in twee geregelde katalysatoren.
Boven en naast het vliegwiel is alle hulpapparatuur te zien. De inlaatnokke-
nas drijft een vacuümpomp aan, de uitlaatnokkenas is voorzien van een tor-
sietrillingsdemper.

hebben vier gaatjes van 0,29 mm en kunnen
maximaal 250 cm3/min brandstof inspuiten. De
inspuitdruk is normaal 3,8 bar boven de inlaat-
druk, behalve bij het starten. Dan loopt de druk
op tot 4,5 bar om de brandstof beter te verstui-
ven, zeker als het koud is. De ingespoten hoe-
veelheid benzine wordt namelijk niet alleen
door de koelwatertemperatuur, de olietempera-
tuur, de inlaatdruk en de inlaattemperatuur
bepaald, maar ook door de brandstoftempera-
tuur. Volvo wijst er op dat de motor bij min
30°C binnen 1 seconde aanslaat vanwege de
verhoogde inspuitdruk, de speciale SAE 0W-30
olie, de lage kleplichthoogte en de directe ont-
steking met iridiumbougies.
Het inspuiten gebeurt volgens Volvo in nanose-
conden, dat is 1/1000ste van 1/1000ste seconde.
Kennelijk is het systeem in staat om enkele
malen achtereen in te spuiten als dat nodig is.
We moeten bedenken dat er bij 6000 t/min voor
een halve krukasomwenteling slechts 5 ms, dus
5000 ns ter beschikking staat. Dat lijkt veel

maar in die tijd moet er heel veel lucht worden
aangezogen. Daaraan moet ook nog de juiste
hoeveelheid benzine worden toegevoegd.
Om de opwarming van de katalysatoren zo snel
mogelijk te laten plaatsvinden, worden de
stand van de inlaatnokkenas, het ontste-
kingstijdstip en de gasklepstand op elkaar afge-
stemd.
De anti-klopregeling werkt dynamisch en cilin-
derselectief. Dat betekent dat het ontste-
kingstijdstip altijd zo dicht mogelijk bij de klop-
grens ligt. Door de snelle regeling is er geen
gevaar voor detoneren op hoog toerental (high-
speed knock) en wordt het octaangetal van de
brandstof optimaal benut. Dat is goed voor de
prestaties of het verbruik. Overigens geeft Volvo
de motorprestaties op zoals die op 98 RON
(Superplus) worden gehaald.
Al met al een bijzondere motor die ook nog een
lange onderhoudstermijn heeft. Daartoe is er
een brandstoffilter in de tank geplaatst die de
levensduur van de auto meegaat, de olie en het
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