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



MOTOREN
Nieuwe zescilinder Common-Rail diesel van BMW

De nieuwe 3 liter zescilinder in-
lijn dieselmotor van BMW, voor
de 530d en 730d, vertoont con-
structief veel gelijkenissen met de
eerder geïntroduceerde viercilinder
van de 320d. Daarover heeft u in
het vorige nummer al diverse de-
tails kunnen lezen. Een belangrijk
verschil is dat de viercilinder géén
Common-Rail inspuiting heeft,
maar een verdelerpomp.

BMW vestigt nieuwe records
met de zes-in-lijn, zowel wat het
vermogen (135 kW) als het koppel
betreft. De motor met handgescha-
kelde bak is tot 390 Nm ‘beperkt’,
de automaat kan maar liefst 410
Nm verwerken. De gemiddelde ef-
fectieve druk bedraagt daarbij 17,7
bar, met een vuldruk van 2,1 bar.
Het opvallende hieraan is niet al-
leen de hoge waarde op zich, maar
ook dat dit koppel van 2000 tot
3000 t/min beschikbaar is. Het
maximum vermogen wordt bij
slechts 4000 t/min ontwikkeld.
Deze lage toerentallen maken een

achterasreductie mogelijk van
2,35:1, dat is de ‘langste’ die
BMW ooit heeft toegepast.

Ten opzichte van de toch niet
bepaald slome IDI zescilinder tur-
bodiesel is het koppel met 46 pro-
cent toegenomen. Weliswaar is de
cilinderinhoud met 20 procent ge-
stegen, toch blijft deze forse toena-
me opvallend. BMW heeft uitge-
vonden dat het brandstofverbruik
van de DI vierkleppendiesel 10 tot
15 procent lager is dan dat van de
IDI tweekleppenmotor. Een mooi

resultaat, zeker gezien de veel ho-
gere prestaties!

Oorzaken en gevolgen
Er is een aantal oorzaken aan te
wijzen die de uitzonderlijke com-
binatie van grote kracht en laag
verbruik verklaren. De elektro-
nisch geregelde Common-Rail in-
spuiting zorgt ervoor dat precies de
juiste hoeveelheid dieselolie op het
juiste moment (inclusief voorin-
spuiting) wordt ingespoten. De tur-
bocompressor met verstelbare

leidschoepen levert nagenoeg zon-
der vertraging een grote hoeveel-
heid lucht. De inlaatluchtkoeler
zorgt ervoor dat de hete, samenge-
perste lucht zover wordt afgekoeld
dat er ruim voldoende zuurstof per
kubieke meter in de cilinders te-
rechtkomt.

Dat alles heeft pas echt zin als er
een juiste combinatie van inlaat-
werveling en inlaatdoortocht-
oppervlak aanwezig is. Dankzij de
twee inlaatkleppen met hun eigen
kanaalverloop is aan deze voor-

Koppel met 46 procent toegenomen!

Recordbreker
BMW heeft een naam hoog te houden als motoren-

specialist. Kort na de introductie van de viercilinder

DI multikleppen diesel, presenteert de Beierse moto-

renbouwer met gepaste trots een DI zes-in-lijn met

Common-Rail inspuiting. Deze biedt een uitzonder-

lijke combinatie van brute kracht en een uiterst vrien-

delijk verbruik.

BMW houdt vast aan het zes-in-lijn con-
cept.We zien dat de 3 liter BMW motor
een soort mini-bedrijfsmotor is met vier
kleppen per cilinder en een centraal ge-
plaatste verstuiver.De verschillen zitten
in de Common-Rail inspuiting en de
twee bovenliggende nokkenassen.

Het inlaatsysteem begint met de aanzuig-
mond linksboven.Daarachter zit het inlaat-
luchtfilter dat in het kleppendeksel is ge-
plaatst.De lucht gaat vervolgens naar de
compressor via de zwarte slang en dan via
de zilveren buis naar de forse inlaatlucht-
koeler.De afgekoelde lucht stroomt daarna
naar het inlaatspruitstuk.
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waarden voldaan. Bovendien staat
de verstuiver verticaal in het mid-
den van de cilinder en is de kom in
de zuiger symmetrisch geplaatst.

Het kleppenmechanisme heeft
een geringe wrijving dankzij de
naaldgelagerde rollen in de sle-
pers. Dat is vooral belangrijk voor
motoren waarbij de nokkenassen
langzaam draaien. Wat de emissie-
beperkende maatregelen betreft, is
de elektronisch geregelde voorin-
spuiting van belang. Samen met de
geregelde uitlaatgasrecirculatie en
het dubbele katalysatorsysteem
worden de emissies van HC, CO,
NOx en deeltjes aan banden ge-
legd. In Duitsland wordt vooral de
nadruk gelegd op de relatief gerin-
ge CO2-uitstoot alsof dat de storm-
achtige DI ontwikkeling geheel
rechtvaardigt. Daarover is het laat-
ste woord nog niet gesproken of
geschreven.

Speciale kachel
Een dieselmotor voert minder
warmte af naar het koelsysteem
dan een ottomotor. Dat betekent
dat de verwarming van het inte-
rieur traag op gang komt. Vandaar
de introductie van speciale kachels
die op dieselolie branden. Deze ka-
chels worden elektronisch gere-
geld en dat biedt tal van mogelijk-
heden. BMW heeft de kachel in
het koelsysteem opgenomen, het-

geen een voorverwarming van de
motor tot gevolg heeft. Daardoor
wordt het brandstofverbruik in de
opwarmfase verlaagd. Op deze,
dure, manier wordt een nadeel om-
gezet in twee voordelen.

Fluisterstil
Net als bij de viercilinder DI-mo-
tor is er ook bij de zes-in-lijn mo-
tor voor gezorgd dat het comfort

niet wordt verstoord. Het gietijze-
ren motorblok heeft zeer stijve bui-
tenwanden en is aan de onderkant
door een oliespatplaat ook in
dwarsverband stijf gebouwd. De
carterpan is zo gevormd en beves-
tigd dat er geen ongewenste ‘holle’
geluiden worden geproduceerd.
Hetzelfde geldt voor het kleppen-
deksel dat de geluiden naar boven
toe afschermt.

Een tweemassavliegwiel (bij de
modellen met handgeschakelde
vijfbak) en een torsietrillingsdem-
per houden torsietrillingen weg
van de aandrijflijn. De motor
vormt met de transmissie een stijve
eenheid hetgeen gezien het hoge
koppel van groot belang is. De
aandrijfeenheid rust op elektro-
nisch geregelde hydraulische ge-
dempte motorsteunen. Bij onbelast

draaien, zowel stationair als bene-
den de 80 km/h, zorgt de computer
ervoor dat er een klepje wordt geo-
pend in de motorsteunen. Daar-
door komt er een groter olievolume
voor demping beschikbaar wat
zorgt voor een soepele dempings-
karakteristiek. Gezien het presta-
tie- en comfortniveau van deze
zes-in-lijn DI-motor, is de vraag
gerechtvaardigd wat de komende
V8 motor nog aan extra’s te bieden
heeft. Wordt dat niet iets te veel
van het goede?

Paul Klaver

Dit is het eigenlijke Common-Rail systeem:een ge-
meenschappelijke leiding die door een brandstof-
pomp onder 1350 bar wordt gezet.Via zes elektro-
nisch geregelde verstuivers komt de brandstof in de
cilinders.

Zo langzamerhand een bekend beeld van een mo-
derne vierkleppen DI-diesel.Dankzij de lijn bouw-
wijze is de kop smal en kunnen de in- en uitlaat-
spruitstukken aan weerszijden van de motor worden
geplaatst.

Het complete uitlaatsysteem omvat niet alleen de
twee katalysatoren,maar ook geluiddempers.Een
groot deel van de geluidsenergie wordt in de turbine
omgezet in mechanische energie.

Het kruk-drijfstangmechanisme
met de Common-Rail (gemeen-
schappelijke brandstofleiding) en
de zes verstuivers.De hogedruk-
pomp wordt door een korte ketting
aangedreven.Vanaf het kleine
tandwiel loopt er een ketting naar
de twee nokkenassen.Op het vrije
eind van de krukas zit een torsie-
trillingsdemper.

BMW maakt gebruik van een turbocompressor met
een variabele stand van de turbine-leidschoepen.De
leidschoepen richten de uitlaatgassen in meer of min-
dere mate op het turbinewiel.

Deze brandstofpomp moet de die-
selolie onder een druk van 1350
bar zetten.Aan de stevige aandrijf-
as is te zien dat daar een fiks kop-
pel voor nodig is.
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