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MOTOREN
Nieuwe Porsche Cayenne V8 technisch bekeken

De naam Porsche staat voor een hoog prestatie-
niveau en een kenmerkend geluid. Bij de Cay-
enne komen daar nog optimale terreineigen-
schappen bij, naast een sportief rijgedrag op de
openbare weg. De nieuwe motoren moeten al
deze eigenschappen versterken en voor een
lager verbruik zorgen. Vanzelfsprekend mogen
de betrouwbaarheid en levensduur niet in ge-
drang komen.

Dankzij een homogene directe brandstofinspui-
ting, een lichtere motor met variabele klepbe-
diening en een speciale oliepomp, voldoen de
nieuwe motoren aan alle gestelde eisen.

Goed begin is halve werk
Om te beginnen zijn het motorblok, het onder-
carter en de beide cilinderkoppen voor de vrij-
aanzuigende motor én de turbomotor gelijk. Als
materiaal wordt een hoogwaardige aluminium-
silicium legering gebruikt. Die maakt het moge-
lijk de gietijzeren ondersteuningen van de
hoofdlagerschalen weg te laten. Zelfs de Duitse
technici gebruiken Engels vakjargon zoals Short
Skirt Block met Bedplate en Closed Deck. Wij
spreken van een motorblok dat op de (krukas)
hartlijn gedeeld is en een soort lattenbodem als
opsluiting van de krukas heeft. Het motorblok
is aan de bovenkant gesloten, op de doortochten
voor het koelwater, de boutgaten en oliekanalen
na. Door ook nog de wanddikte te optimaliseren
weegt het nieuwe blok 13,5 kg minder dan voor-
heen.
Een vereiste is steeds weer dat de cilinderborin-
gen onder alle omstandigheden mooi rond blij-
ven. Dat is nodig om het olieverbruik, de
doorblaas en de wrijvingsverliezen laag te hou-
den. Dankzij een speciale koppakking is er een
gelijkmatiger drukverdeling ontstaan. Dat
maakt een lagere voorspanning van de kopbou-
ten mogelijk, ondanks de 3 mm grotere boring!
Zo is de vervorming met 28% afgenomen.
Porsche heeft ook de cilinderkoppen onderhan-

Een juweeltje van een motor, goed voor 368 kW en
700 Nm. De Porsche 4.8 liter Biturbo levert gewel-
dige prestaties, terwijl aan alle wereldwijde emis-
sie-eisen wordt voldaan. Directe brandstofinspui-
ting helpt mee om deze resultaten te bereiken.
Ook de vrijaanzuigende Porsche V8 mag er zijn,
met 283 kW en 500 Nm.

De Cayenne is Porsche’s derde productiemodel naast de

911 en Boxster-modellen. Sinds 2002 is de succesvolle

suv op de markt, tijd dus voor een opfrisser. De 4.5 liter

V8 groeide naar 4.8 liter, met hogere prestaties en een

lager verbruik. Tal van technische verbeteringen werden

doorgevoerd, met een indrukwekkend resultaat.

den genomen. De 4.5 liter turbomotor gebruikte
een dure Alu-legering. Nu is er een speciale Al-
Si-Mg-Cu-legering gebruikt, dus één met alumi-
nium, silicium, magnesium en koper. Een
verbeterd verloop van de koelvloeistof in de ci-
linderkoppen zorgt voor een temperatuurverla-
ging van 50°C. Dat maakte dezelfde legering
voor de cilinderkoppen van beide motoren mo-
gelijk. Het gewicht van de nieuwe koppen is 30%
lager dan voorheen.

Aangepast drijfwerk
De gesmede en inductief geharde krukas is ge-
lijk gebleven. De gesmede drijfstangen hebben
een 2,4 mm grotere hartafstand, maar zijn toch
7 gram lichter geworden. Net als de hoofdlagers
zijn nu ook de hoger belaste drijfstanglagers
loodvrij uitgevoerd. Dat is mogelijk geworden
door een continue olietoevoer, die de tempera-
tuur verlaagt.
De zuigers hebben niet alleen een grotere dia-
meter, ze zijn ook aangepast aan de directe in-
spuiting en de hogere compressieverhouding.
De compressiehoogte, dat is de afstand boven de
zuigerpen, bedraagt slechts 29,9 mm. De vuur-
dam boven de bovenste zuigerveer is bij de vrij-
aanzuigende motor nog maar 4 mm hoog. Die
van de turbomotor bedraagt 7,1 mm omdat de
topdruk hoger is en er niet teveel gas mag door-
blazen. Bovendien wordt zo voorkomen dat de
topdruk de bovenste veer te sterk tegen de cilin-
derwand zou drukken.
Beide typen motoren hebben dezelfde zuigerve-
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Directe brandstofinspuiting geeft winst

Zwaargewicht
op dieet
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Links de vrijaanzuigende motor, rechts de Bi-
turbo-motor. De inlaatnokkenassen zijn voor-
zien van het VarioCam Plus-klepbedienings-
systeem. Dat betekent dat beide nokkenassen
om hun lengte-as kunnen draaien. De distribu-
tie wordt verzorgd door duplexkettingen.   

miger. Daardoor nemen de wrij-
vingsverliezen af.

Bijzondere 
klepbediening

Porsche gebruikt bij
de boxermotoren een
klepbedieningssys-
teem met variabele

lichthoogte: het Vario-
Cam-systeem. Als ook nog
de nokkenas om zijn
lengte-as wordt verdraaid,
wordt het systeem Vario-
Cam Plus genoemd. Bij de
nieuwe Cayenne V8-moto-

ren wordt dit systeem nu ook
toegepast. Bij deellast worden de
inlaatkleppen slechts 3,6 mm ge-
opend, bij hogere belastingen 10,0

mm. De uitlaatkleppen zijn voorzien
van vaste stoters die, net als de varia-
bele inlaatstoters zijn uitgevoerd met

een bolvormig oppervlak. Daardoor wordt
het draaien van de stoter bevorderd. Een DLC-

glijlaag zorgt voor een lage wrijving.
Bij de ‘oude’ 4.5 liter V8 hadden alle vaste sto-
ters een diameter van 31 mm en een vlak con-
tactoppervlak. Nu hebben de uitlaatstoters een
diameter van 29 mm, die van de inlaatkleppen
31 mm. De nokprofielen van de uitlaatkleppen
zijn voor elke cilinder anders. Deze cilinderse-
lectieve vormgeving zorgt voor een optimaal
drukpulsatieverloop in het uitlaatspruitstuk.
Door beide nokkenassen 50 krukgraden con-
tinu verdraaibaar uit te voeren, is het gelukt
om de gaswisselingsverliezen bij deellast aan-
zienlijk te verminderen. Dat is goed voor een
laag brandstofverbruik. De geringe lichthoogte
van de inlaatkleppen helpt daaraan mee.

Ongebruikelijke oliepomp
Het smeersysteem is gelijk gebleven. Dat wil
zeggen dat het carter voortdurend wordt leeg-
gezogen om te voorkomen dat de krukwangen
door de olie draaien. De olie zit in een aparte
ruimte. Porsche noemt het een geïntegreerd
‘dry-sump’-systeem. De oliepomp die de olie
naar de motor pompt is zodanig uitgevoerd dat
zowel de hoeveelheid olie als de druk ervan ge-
regeld wordt. De oliedruk kan onder alle om-
standigheden naar de laagst mogelijke waarde
dalen. Daardoor daalt ook de volumestroom die
door de motor gaat, de karnverliezen nemen af
en er ontstaat dus minder schuimvorming.
Voor de praktijk van alle dag heeft zo’n speciale
oliepomp een vermindering van het brandstof-
verbruik tot gevolg. Kortom: in alle opzichten
een verbetering.

Hogedrukinspuiting
De axiaal aangedreven hogedrukpomp werkt
met drie plunjers bij de vrij-aanzuigende motor.
De veel krachtiger turbo-uitvoering heeft een

De complete motor bestaat uit aluminium giet-
stukken, zelfs het ondercarter (bedplate) is niet
meer voorzien van gietijzeren lagerschaalsteunen.
Mede omdat de wanddikte op geschikte plaatsen
kleiner is geworden, nam het gewicht van het mo-
torblok af met 13,5 kg.

duur te zorgen.
De grotere boring en de toegenomen topdruk
zorgen voor een grotere drijfstangkracht. Dat
zorgt weer voor meer torsie in de krukas en
daarmee voor torsietrillingen. Die zijn zowel
voor de transmissie als voor de distributie onge-
wenst. Porsche koos voor een (torsie)trillings-
demper die als viscodemper bekend staat. In het
gesloten huis kan een massieve ring vrij draaien
in een oliebad. De olieviscositeit en de speling
van de ring in het huis bepalen de afstemming
van de demper. Volgens Porsche werkt de visco-
demper effectiever dan de gebruikelijke dem-

pers met een aange-
vulcaniseerde massa.
Zelfs een tweemassa-
systeem werkt niet zo
goed als de viscodem-
per.
Omdat de hoekver-
draaiing van de kruk-
tappen klein blijft,
verloopt de aandrij-
ving van de vier nok-
kenassen gelijkvor-

ren. Boven zit een stalen rechthoekveer met Dia-
mond Like Carbon (DLC), een koolstoflaag die
de structuur en de hardheid van diamant bezit.
Daaronder is er een neusminutenveer aange-
bracht met een chroomlooplaag. Deze tweede
compressieveer heeft een dubbele taak: gas van
boven en olie van beneden tegenhouden. De
olieschraapveer is eveneens verchroomd om
voor een geringe slijtage, dus een lange levens-
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zesplunjerpomp nodig. De hogedrukpomp heeft
een leversduurvulling en is voorzien van een
geïntegreerde omloop- en drukregelklep. De
druk wordt door een hoeveelheidsregelklep op
de toevoerkant van de pomp tussen de 40 en 120
bar gehouden. De common rail is voorzien van
aangesoldeerde verstuiverleidingen. Om de
drukopbouwtijd kort en de drukpulsaties laag
te houden is het volume van de common rail
aangepast aan de eisen die de vrijaanzuigende
en de turbomotoren stellen. Bij de turbomoto-
ren gaat er bij topvermogen maar liefst 22 maal
zoveel brandstof naar de verstuivers als bij stati-

een grotere doortocht hebben, kan er bij een-
zelfde weerstand meer lucht doorheen.
Het drukverlies van de inlaatluchtkoeler van de
turbomotor is nog maar de helft van die van de
‘oude’ V8. Dat komt doordat de koeler dikker is
geworden.

Wijzigingen aan uitlaatkant
Er worden geen dubbelwandige RVS-spruitstuk-
ken meer gebruikt. Een enkelwandig 4-in-2-in-1-
systeem heeft een grotere inwendige diameter.
Daardoor daalt de tegendruk en wordt het mo-
gelijk het hoge vermogen zonder bezwaar te
halen. Bovendien is het gewicht met 20% afge-
nomen. De vorm is zodanig uitgekiend dat het
volumetrisch rendement van elke cilinder vrij-
wel gelijk is.
De metalen katalysator is afgestemd op de
strengste eisen die in de VS gelden. Er zijn nu
meer cellen per vierkante centimeter, de wand-
dikte is geringer dan voorheen om de tegendruk
laag te houden.
De achterste geluiddemper is alleen wat de be-
vestiging betreft gewijzigd, omdat de Cayenne
aan de achterkant een iets andere styling heeft
gekregen. Uiteraard zit er bij de turbomotoren

De krukas is gelijk gebleven, maar er is een visco-
torsietrillingsdemper voor de 4.8 liter. De gesmede
drijfstangen hebben een gebroken groot oog. De
zuigers zijn heel laag en er is een kom in de zuiger
die nodig is om het starten en opwarmen goed te
laten verlopen.

Beide V8’s zijn voorzien van een olie-
pomp, die zowel de oliedruk als de toe-

gevoerde hoeveelheid regelt. De pompen
voor het leegzuigen van het carter en de

beide turbo’s zijn niet geregeld.

De zuigers lopen rechtstreeks in het
blok dat een gesloten dek heeft. De wer-
velverstuivers zitten tussen en onder de

inlaatkleppen. Het is goed te zien dat
het oppassen is dat de brandstof niet op
de cilinderwand spuit. Dat is slecht voor

de smering en de emissies.

De hogedrukinspuiting (tot 120 bar) gebruikt één
gemeenschappelijke brandstofleiding (common
rail), die in de V is geplaatst. Vorm en volume van
de common rail en de verstuiverleidingen zijn
nauwkeurig op het motortype afgestemd.

onair draaien. De verstuiverleidingen zijn me-
taal op metaal geschroefd op de verstuivers.
Deze zijn met elektromagneten uitgevoerd.

Nieuw inlaatsysteem
Omdat er nu directe injectie wordt gebruikt, zit-
ten de verstuivers in de cilinderkop in plaats
van in het spruitstuk. Voorheen hadden beide
type motoren hetzelfde inlaatsysteem met één
vaste inlaatlengte. Om een zo hoog mogelijk vo-
lumetrisch rendement over een zo breed moge-
lijk toerengebied te halen, is er voor de
vrijaanzuigende motor een tweetrapssysteem
ontwikkeld. De schakelkleppen zitten per bank
op één as die rechtstreeks in het kunststof is ge-
lagerd. Een koppelstang verbindt de beide assen
die pneumatisch worden versteld. De schakel-
kleppen zijn van een laagje siliconen voorzien
om lekkage te beperken. Dat is vooral geluids-
technisch van belang, het voorkomt fluittonen.

Dankzij deze en andere maatregelen is het
tweetrapssysteem net zo stil als een systeem

met vaste lengte.
De turbomotor heeft nu een kortere in-

laatlengte dan bij de vorige motor.
Daardoor worden bevelen van
het gaspedaal sneller omgezet in
resultaten. Omdat alle kanalen

Afvoerpomp turbo’s

Afvoerpomp carter

Variabele drukregeling

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



aan elke kant van het blok nog een turbine ach-
ter het uitlaatspruitstuk.

Directe lambda=1 inspuiting
Dankzij de directe inspuiting heeft Porsche een
aantal pluspunten bereikt. Zo is het verbruik ge-
daald, want de compressieverhouding kon om-
hoog. Bij de vrijaanzuigende motor is de waarde
van 11,5 naar 12,5 gegaan, bij de turbomotor van
9,5 naar 10,5. De motor reageert sneller, dus is
het rijgedrag dynamischer. Het gaat om een
lambda=1-systeem dat geschikt is voor alle mark-
ten. Dit is mogelijk dankzij een geregelde drie-
wegkatalysator die ongevoelig is voor zwavel.
Op de doorstroomhoeveelheid van de verstui-
vers na, is het DI-systeem van beide motortypen
gelijk. Het zijn ‘wervelverstuivers’ die voor een
wolk fijnvernevelde brandstofdruppeltjes zor-
gen. Omdat er bij de koude start zo laat wordt
ingespoten, is er een kleine kom in de zuigerbo-
dem aangebracht om de brandstofnevel rich-
ting bougie te sturen. Een uitgekiende koprol-
wervel zorgt bij hogere belasting en toerental-
len voor een goede menging van de brandstof
en de lucht om een homogeen mengsel te be-
reiken.
Over vrijwel het hele bereik draait de warme
motor met één inspuiting die in de inlaatslag
plaatsvindt. Alleen bij hoge tot maximale belas-
ting en bij toerentallen tot 3500 t/min is er een
tweevoudige inspuiting. Zowel wat het tijdstip
als de hoeveelheid betreft, zijn deze inspuitin-
gen geoptimaliseerd. Ze vinden eveneens plaats
in de inlaatslag. Dit is gedaan om een rustiger
loop en een hoger rendement te verkrijgen.
De koude start vindt plaats met behulp van een
gelaagde verbranding met één inspuiting vlak
voor het bovenste dode punt in de compressie-
slag. Het arme mengsel is alleen rijk genoeg om
voor een vonk bij de bougie te zorgen. Er is daar-
door maar liefst 83% minder brandstof nodig

dan bij de IDI-motor. Daarna schakelt het sys-
teem over op een tweevoudige inspuiting. Bij de
‘Split Injection’ wordt een deel van de benzine
tijdens de inlaatslag en een deel tijdens de com-
pressieslag ingespoten. Daarbij staat de ontste-
king laat zodat het uitlaatgas extra heet wordt.
Daardoor warmt de katalysator snel op. Dat
werkt zo goed dat er geen secundaire luchtin-
jectie meer nodig is, hoewel de HC- en CO-uit-
stoot bij -7°C aan strenge eisen moet voldoen.

Indrukwekkende resultaten
De vrijaanzuigende V8 haalt over een breed toe-
rengebied van 3400 tot 5000 t/min, een gemid-
delde effectieve druk van 13 bar. De turbomotor
doet daar nog een schepje bovenop door 18,4
bar te leveren van 2250 tot 4500 t/min. Beide
motoren mogen 6700 t/min draaien.
Wat het verbruik betreft, zijn de resultaten in-
drukwekkend. Het valt op dat er over de Euro-
pese rijcyclus een lagere besparing wordt be-
reikt dan over de meer op de praktijk gerichte
Porsche-cyclus. De vrijaanzuigende motor komt
met 8%, de turbo met slechts 5% besparing over
de Europese rijcyclus. Maar beide motoren ha-
len over de Porsche-cyclus maar liefst 15% bespa-
ring. Porsche spreekt van een klantrelevante
rijwijze die zowel de stad, als de buitenweg en
de snelweg omvat. Daarbij wordt er forser en
sneller gereden met minder stationair draaien.
Als er daarbij 15% benzine wordt bespaard, gaat
het over veel liters per 100 km.
Porsche heeft overigens van de gelegenheid ge-

bruik gemaakt om de vorige twee uitvoeringen
van de turbomotor door één exemplaar te ver-
vangen. �

Paul Klaver   

Prestaties vrijaanzuigende V8

Vermogens- en koppelkrommen van de vrijaanzuigende 4.8 liter V8. Tussen
3400 en 5000 t/min komt de gemiddelde effectieve druk op of iets boven 
de 13 bar.

Prestaties Biturbo V8

Vermogens- en koppelkrommen van de Biturbo-motor die 700 Nm levert van
2250 tot 4500 t/min, overeenkomend met een gemiddelde effectieve druk van
18,4 bar. Wat opvalt is dat het koppel bij 1000 t/min hoger is dan dat van de
vrijaanzuigende motor.

De vrijaanzuigende motor heeft een inlaatsysteem
met variabele lengte van de aanzuigbuizen. De

assen met de kleppen die voor de lengtewisseling
zorgen zijn door een stang met elkaar verbonden.

Het spruitstuk is in kunststof uitgevoerd en be-
staat uit een boven- en onderdeel.

Het Porsche VarioCam
Plus-systeem bestaat
uit stoters die zowel
voor een variabele
lichthoogte van de in-
laatkleppen zorgen, als
een verstelling om de
lengte-as van de beide
nokkenassen. Er zijn
dubbele klepveren
nodig om klepzweven
te voorkomen, de
motor mag 6700 t/min
draaien.
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