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MOTOREN
Bentley Arnage V8 technisch bekeken

Stoterstangenmotor opgepept tot 1000 Nm!

Het doorgaan met de Bentley V8

motor is voor VW een moeilijke,

maar verstandige keuze ge-

weest. Moeilijk omdat het een

ontwerp uit 1959 betreft en ver-

standig omdat de Twin Turbo-

uitvoering nog jaren blijkt mee

te kunnen. Om de stoterstangen-

motor aan te passen aan de

eisen van deze tijd, moest er wel

het nodige ontwikkelingswerk

gebeuren. AMT doet verslag.

In 1959 verscheen er in de Bentley S2 en de
Rolls-Royce Silver Cloud een nieuwe motor. Een
aluminium V8 met een cilinderinhoud van 6,23
liter. Zoals toen gebruikelijk bedienden twee sto-
terstangen twee kleppen per cilinder. De klep-
pen stonden naast elkaar in de cilinder. Via
twee SU-carburateurs, elk met een doorlaat van
44,5 mm, kwam er genoeg lucht in de cilinders
om 148 kW vermogen te leveren.
In die tijd sprak je niet over prestatiecijfers:
‘power was adequate’ ofwel vermogen was er ge-
noeg. De auto’s van 2,5 ton haalden 180 km/uur
en dat met de banden en remmen van toen!
In 1962 ging de compressieverhouding van 8,0:1
naar 9,0:1. Dat leverde 10% meer vermogen op
en een 10 km/uur hogere topsnelheid. Het
duurde tot 1969 voordat de slag van 3,6 inch
naar 3,9 inch ging, ofwel van 91,4 naar 99,1
mm. Daarmee werd de huidige cilinderinhoud

van 6,75 liter voor het eerst gehaald. De boring
bleef op 4,1 inch ofwel 104,2 mm. Deze vrijaan-
zuigende motor bleef tot 1996 in productie.
In 1982 was er een model met drukvulling bijge-
komen, daardoor steeg het vermogen tot 221
kW. Drie jaar na de laatste vrijaanzuigende V8,
dus in 1999, verscheen de Arnage met de F1 Sin-
gle-Turbomotor, in 2002 gevolgd door de Twin-
Turbo of Bi Turbo F6-uitvoering.

Strengere emissie-eisen
Met name de steeds strengere emissie-eisen be-
zorgden de Bentley-technici hoofdbrekens. Ge-
lukkig zijn er bij VW voldoende collega’s om
samen de problemen op te lossen. Zo ontstond
de modeljaar 2007-uitvoering, kortweg MJ’07,
die het onderwerp is van dit artikel.
Om de prestaties op het niveau te brengen zoals
dat van een Bentley mag worden verwacht, lag

de lat op 500 pk en 1000 Nm koppel! Het streven
is nog steeds naar ‘effortless power’ ofwel ‘moei-
teloos presteren’. Bentleys horen soepel te reage-
ren op elke gaspedaalbeweging. Omdat het
verbruik ook nog omlaag moest, ontstond er al
met al een fors pakket aan eisen en wensen.

Motor 
met ervaring

Zo begon het in 1959. Twee SU-
carburateurs verzorgden de
brandstof-luchttoevoer van de
vrijaanzuigende Bentley S2-
motor. Vergelijk ook de aandrij-
ving van de hulpapparatuur met
die van de moderne motor. Uit de
6,23 liter V8 kwam toen ongeveer
135 kW vermogen, dat is iets
meer dan éénderde van de Twin-
Turbo-uitvoering.
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Sneller op toeren
Er was een nieuwe transmissie nodig om het ho-
gere koppel aan te kunnen en de verbruikscij-
fers te verbeteren. ZF levert de zestrapsautomaat
die de viertraps vervangt. Die bak heeft nog een
echte koppelomvormer met als groot pluspunt

dat de turbo’s snel op toeren komen zodra er
wordt weggereden of geaccelereerd. De ZF-bak
heeft een veel lagere één, 4,12:1 tegen 2,48:1 van
de oude bak. Maar nu kwam de motor niet snel
op toeren omdat de koppelomvormer (veel) min-
der slipt. De oplossing bleek te zitten in twee
Mitsubishi-turbocompressoren met een 52% la-
gere massatraagheid. Deze turbo’s komen dus
snel op toeren en als we bedenken dat de hoe-
veelheid lucht die ze leveren toeneemt met het
kwadraat van het toerental, dan is er al gauw
lucht genoeg. Om het vereiste vermogen te
halen en de vuldruk te handhaven tot op 1400
meter hoogte, mochten de turbocompressoren
niet te klein zijn. De gekozen exemplaren
draaien maximaal 170.000 t/min.
Dankzij de zestrapsautomaat met overbrug-
gingskoppeling en de nieuwe turbo’s is ook het
verbruik gedaald. Over de Europese rijcyclus ver-
bruikt de MJ’07-uitvoering 5,3% minder brand-
stof. Bedenk daarbij wel dat de 2,6 ton zware
auto toch nog 19,5 l/100 km nodig heeft. Het
versnellen en vertragen van zo’n massa mag
dan wel moeiteloos en geruisloos gaan, het kost
wel brandstof.

Lastige aanpassing
Wat wel eens vergeten wordt, is dat de aanpas-
sing van een turbocompressor aan een benzine-

motor anders is dan bij een dieselmotor. De ver-
schillen zitten in de hoeveelheid lucht bij deel-
last, de brandstoftoevoer, de kans op detoneren
(kloppen of pingelen) en de uitlaatgastempera-
tuur. Een benzinemotor smoort de hoeveelheid
lucht bij deellast om de hoeveelheid lucht naar
de cilinder te beperken. Dat is nodig omdat de
brandstof-luchtverhouding vrijwel constant is.
De ottomotor heeft dus een kwantiteitsregeling.
Bij een dieselmotor staat de inlaat altijd vol
open, het vermogen wordt geregeld door de hoe-
veelheid ingespoten brandstof. Er is dus sprake
van een kwaliteitsregeling.
Omdat een centrifugaalcompressor lucht levert
volgens het kwadraat van zijn astoerental,
wordt er bij lage motortoerentallen al gauw te
weinig of bij hoge toerentallen juist teveel lucht
geleverd. Als je bij een bepaald motortoerental
nu ook nog de hoeveelheid lucht naar de cilin-
ders gaat variëren, zoals bij een ottomotor, dan
wordt het op elkaar afstemmen van turbo-com-
pressor en motor moeilijker dan bij een diesel-
motor. Bij de Bentley V8 is het toptoerental
ongeveer op dieselniveau, maar de kleinere otto-
motoren draaien veel meer toeren. Dat maakt
het nog moeilijker.
Als we bij een ottomotor direct in de cilinder
gaan inspuiten, zoals bij een DI-diesel, worden
de aanpassingsproblemen geringer. Zeker als er
ook nog met een arm mengsel wordt gewerkt.
Wat blijft, is het risico van detoneren, maar met
de moderne klopsensoren, brandstoffen en mo-
tormanagementsystemen kan de compressiever-
houding toch hoog blijven. Bij de Bentley blijft
het oppassen, 7,8:1 is nog te doen, maar deze
lage waarde zorgt voor een laag verbrandings-
rendement. Vandaar dat het laagste specifiek
brandstofverbruik 252 g/kWh bedraagt. Wellicht
zit de beperking vooral in het motorblok zelf.
Nu blijft de topdruk nog beperkt tot 70 bar en
dat gaat kennelijk goed.
Ook lager dan gebruikelijk blijven de uitlaatgas-
temperaturen die eerder rond de 850°C zullen
liggen dan bij de 1050°C van de nieuwste turbo-
ottomotoren.

Geoptimaliseerde klepbediening
Om aan het hogere vermogen te komen, moes-
ten de kleppen verder open. De inlaatkleppen
gaan nu 1 mm, de uitlaatkleppen 0,7 mm ver-
der open. Een geringere klepoverlap, die boven-
dien dichterbij het BDP is geplaatst, zorgt voor
een betere stationairloop. De wijzigingen aan de
uitlaatnokken beperken de hoeveelheid restgas
in de cilinders.
Om de levensduur op het bekende hoge niveau
te handhaven, is het complete klepbediening-

Bijna een halve eeuw oud en nog zo
jong! De V8 Twin-Turbomotor van de
Bentley Arnage levert zeer hoge
prestaties. Let op de bijna centrale
plaats van de bougies en de klepbe-
diening met één centrale nokkenas,
rollenstoters, stoterstangen en tui-
melaars. Het is nog steeds een alu-
blok met losse gietijzeren voeringen.

De kogel op het uiteinde van de stoterstang ligt in
een kom van de tuimelaar. De gehard stalen kogel
neemt ruwweg de helft van de hoekverdraaiing
die tussen de tuimelaar en de stoterstang ontstaat,
voor zijn rekening.

Hoe groot zo’n 6,75 liter V8 is, toont deze afbeel-
ding. In de V ligt de centrale nokkenas met de zes-
tien hydraulische stoters.

De gesmede stalen krukas zakt in de vijf hoofdla-
gers. Twaalf bouten moeten 1000 Nm koppel over-
brengen.
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systeem geoptimaliseerd. Er mag immers geen
tikje hoorbaar zijn, dus moet de sluitsnelheid
van de kleppen gelijk blijven. Ook de vlakte-
drukken mogen niet te hoog worden, deze
motor draait immers vooral met lage toerental-
len. De hydraulische stoters mogen zich niet op-
pompen als er toch een keer ‘hoge’ toerentallen
worden gedraaid.
Om te beginnen is het complete systeem in de
computer gezet om de bewegingen te kunnen si-
muleren ofwel nabootsen. Al gauw bleek dat de
bestaande vlakke stoters en de gegoten nokken-
as moesten worden vervangen door rollensto-
ters en een inductiegeharde, stalen nokkenas.
De uitlaatkleppen openen tegen de cilinderdruk
in en dat zorgt bij zulke grote kleppen voor een
fikse extra belasting. Waarden tot 4,3 kN klin-
ken niet zo hoog, maar het gaat wel om een
kracht van 430 kg op een stoterstang!
Om de berekeningen te controleren, werden er
versnellingsopnemers en rekstrookjes gebruikt
die op de onderdelen van de kleppentrein wer-
den aangebracht. Alles leek in orde, maar tij-
dens het proefdraaien openbaarde zich een
sterke slijtage tussen de stoterstangen en de tui-
melaar. De hoofdoorzaak zat in het niet goed
meer draaien van de stoterstang, want de rollen-
stoters draaien niet. Een losse kogel op de plek
des onheils loste het probleem op. Bovendien
wordt er zowel via de tuimelaar als via de stoter-
stang olie toegevoerd. De ‘Free-ball’-oplossing

heeft het gedurende 1200 uur op de proefstand
en zo’n 250.000 km in diverse testauto’s goed
gedaan.

Efficiënt emissie-systeem
Nu nog de emissies. Ruim 800 cm3 per cilinder
en een turbocompressor per bank, dat is geen
eenvoudige zaak. Dankzij katalysatoren met een
nieuw type grenslaag is de uitlaatgastegendruk
sterk omlaag gegaan en dat is gunstig voor het
dynamisch gedrag van de motor. Bovendien
daalden de emissiewaarden. Het is de bekende
cascade-opstelling, dus met een voor- en hoofd-
katalysator achter elkaar. Van groot belang is
ook de secundaire luchttoevoer omdat tijdens
het opwarmen de grootste uitworp van CO en
HC plaatsvindt. De Bentley-technici zijn er in ge-
slaagd de kat’s binnen 15 seconden na de start
op gang te krijgen. De ‘light-off temperature’ is
de temperatuur waarbij het omzettingsrende-
ment van de (voorste) katalysator 50% bedraagt.
De uiterst moderne wijze van optimaliseren is
mogelijk geworden door toepassing van de
nieuwste hard- en software. Het Bosch ME 7.1
motormanagement met ST10-processor zorgt er
ook voor dat aan de OBD-2-eisen wordt voldaan.
Deze nieuwe On Board Diagnose-eisen houden
onder meer in dat de werking van de secun-
daire luchtpomp bewaakt wordt. Daartoe is er
een druksensor in het circuit opgenomen die
een fout tijdens het opwarmen herkent. De line-

aire of breedband lambdasensoren LSU 4.9 van
Bosch zorgen vooral tijdens het opwarmen voor
een nauwkeurige regeling van de lucht-brand-
stofverhouding. Daardoor komen de katalysato-
ren sneller op temperatuur.
Alle ‘software’ is nu op VW/Audi-niveau en
wordt bij alle Bentley-modellen toegepast. Het
systeem werkt met kenveldmodellen op basis
van vuldruk in het inlaatsysteem, uitlaatgaste-
gendruk en temperatuur. Daarop worden de
brandstof- en luchtwegcorrecties afgestemd. Ui-
teraard maakt ook de klopregeling deel uit van
dit systeem. Nieuwe klopsensoren zorgen voor
een snelle correctie van het ontstekingstijdstip.
Ook de transmissie is betrokken bij de afstem-
ming. Het zachte maar spontane reageren op
elke gaspedaalbeweging is immers een Bentley-
kenmerk.
Auto’s met deze nieuwe motoruitvoering en
nieuwe zestrapsautomaat zijn uitvoerig getest
bij temperaturen van -30°C tot +50°C en tot
hoogtes van 2500 m. De acceleratie verloopt
sneller en de topsnelheid ligt hoger dan voor-
heen. Aan de Amerikaanse LEV-2, Europese Euro
4-emissie-eisen en alle OBD-2-eisen wordt vol-
daan. De Bentley Arnage moet weer jaren mee-
gaan. ●

Paul Klaver

Stoterstangmotor
weer van stal?
Als we deze motor in gedachten
halveren, ontstaat er een eenvou-
dige, ‘ouderwetse’ vierpitter met
3,4 liter cilinderinhoud. Met twee
kleppen per cilinder en stoter-
stangen. Goedkoper kan het niet.
Maar dankzij de moderne turbo-
compressortechniek en de aller-
nieuwste elektronica zijn de
prestaties indrukwekkend: een
koppel van 500 Nm en een top-

vermogen van 187 kW! Toegege-
ven, zo’n grote viercilinder heeft
balansassen nodig en misschien
zelfs een kleinere cilinderinhoud
om de motor soepel genoeg te
laten draaien. Is het vreemd dat
er bij meerdere autofabrikanten
aandachtig gekeken wordt naar
dit soort motoren? Komen de sto-
ters, stoter stan gen en tuimelaars
weer terug? ●

De prestaties van de
verschillende Bentley
Arnage-modellen zijn
enorm, zeker als we be-
denken dat het gaat
om een auto met een
gewicht van meer dan
2600 kg!

Feiten en cijfers Bentley V8

................................................................1959 ......................1999 ....................2002 ....................2006

Voertuigtype....................................................S2 ............................F1 ..........................F6 ....................MJ’07

Motortype ........................................................V ..............................V ............................V ............................V

Aantal cilinders ................................................8 ..............................8 ............................8 ............................8

Drukvulling ..................................................geen ..............SingleTurbo ..................BiTurbo ..................BiTurbo

Cilinderinhoud (l) ........................................6,23 ..........................6,75 ........................6,75 ........................6,75

Boring (mm)..............................................104,15 ......................104,15 ....................104,15 ....................104,15

Slag (mm)......................................................91,4 ........................99,06 ......................99,06 ......................99,06

Slag/boring verhouding ............................0,878 ........................0,951 ......................0,951 ......................0,951

Cilinderafstand (mm) ................................114,3 ........................114,3 ......................114,3 ......................114,3

Compressieverhouding ................................8:1 ........................7,8:1 ......................7,8:1 ......................7,8:1

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

Aantal kleppen per cilinder ............................2 ..............................2 ............................2 ............................2

Inlaatklepdiameter (mm) ............................45,7 ..........................48,2 ........................48,2 ........................48,2

Uitlaatklepdiameter (mm) ..........................35,8 ..........................42,4 ........................42,4 ........................42,4

Vermogen (kW) ............................................135 ..........................295 ........................336 ........................373

bij toerental (t/min) ....................................4000 ........................3950 ......................4100 ......................4200

Specifiek vermogen (kW/l) ......................21,60 ........................43,70 ......................48,89 ......................55,26

Koppel (Nm) ..................................................400 ..........................832 ........................875 ......................1000

bij toerental (t/min) ..........................................- ........................2100 ......................3250 ......................3250

Gemiddelde effectieve druk ............................- ........................15,49 ......................16,29 ......................18,61

Ontstekingsvolgorde ................1-5-4-8-6-3-7-2 ........1-3-7-2-6-5-4-8 ......1-3-7-2-6-5-4-8 ......1-3-7-2-6-5-4-8

Prestaties Bentley V8

..............................................F1 ......................F6 ..............MJ’07

0-100 km/uur (s) ....................6,4 ........................5,8 ....................5,5

0-160 km/uur (s) ..................15,4 ......................13,4 ..................12,0

Topsnelheid (km/uur) ............250 ......................270 ....................288

Foto’s/Tekeningen: Bentley
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Fikse vermogenstoename

Uitvoeringen met turbo

Uitvoeringen zonder turbo

Oorspronkelijke
motor

297 BHP
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Jaar
1960                    1970                   1980                   1990                    2000        2006

Uitlaatgasemissiewaarden (met tot 192.600 km verouderde katalysatoren)
NMHC                                           CO                                             NOX
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Het vermogen is in de bijna vijftig jaar enorm toegenomen, vooral na het toe-
passen van één of twee turbocompressoren. BHP staat voor Brake Horse
Power, dat is het vermogen op de vermogensrem.

Schone adem

Vergelijk van de emissiewaarden van de F1 uit 1999, de F6 uit 2002 en die van
de modeljaar 2007-motor. De winst zit vooral in de lagere NOx-waarden. Het
gaat hierbij om de Amerikaanse rijcyclus. LEV staat voor Low Emission Vehicle.
NMHC is een afkorting van Non Methane Hydro Carbons, oftewel koolwater-
stoffen zonder methaan (CH4).

LEV2-emissie-eisen (192.600 km katalysator)
NMHC : 0,06 g/km

CO : 2,6 g/km
NOx : 0,04 g/km

F1: Tier2-goedgekeurd

F6: LEV1-goedgekeurd

MJ’07: LEV2-goedgekeurd
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Krachtpatser met stoterstangen

Vermogens- en koppelkrommen van modeljaar 2007. Van 1000 tot 1800 t/min
neemt het koppel toe van 450 tot 900 Nm!
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