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MOTOREN
Viercilinder DI-diesel van BMW

Al bijna tien jaar levert BMW een
zescilinder indirect ingespoten
IDI-diesel, sinds 1994 gevolgd
door een viercilinder-uitvoering.
Aangezien de ontwikkeling gaat
naar hogedrukinspuiting, turbo-
compressoren met verstelbare
leidschoepen, uitlaatgasrecircula-
tie (EGR) en uitlaatgaskatalysato-
ren meent BMW dat alleen vier-
kleps direct ingespoten DI-
dieselmotoren de toekomst heb-
ben. Daarmee werd het tweekleps
IDI-principe naar het museum ver-
wezen.

Omdat er toch geheel nieuwe
motoren nodig waren, werd er een
duidelijk eisen- en wensenpakket
opgesteld. De viercilinder moest
zowel langs als dwars kunnen wor-
den ingebouwd (Rover krijgt hem
ook) en een ‘dynamisch’ karakter
hebben. De IDI-motoren dienden
in alle opzichten, dus qua vermo-
gen, koppel, verbruik en emissies,
te worden overtroffen en het on-
derhoud moest ook geringer zijn.

Hoge topdruk, stevig blok
Omdat de hoogste druk in de cilin-
der 160 bar bedraagt, moet er reke-
ning worden gehouden met grote
krachten. Bij een boringmaat van
84 mm (de slag bedraagt 88 mm)
staat er op de zuiger en op de cilin-
derkop een kracht van 88600 N of-

wel 9030 kgf. Vier M12 bouten
houden de zaak gasdicht en leiden
de krachten zodanig verder dat de
vervormingen van het materiaal zo
gering mogelijk zijn. Een stalen
koppakking in vier lagen verzorgt
niet alleen de gasafdichting tussen
de cilinderkop en het blok, maar
ook de olie- en koelvloeistof af-
dichting. Mede dankzij het dubbel-
wandig uitvoeren van het gietijze-
ren motorblok is er zo’n hoge
stijfheid ontstaan dat er een mini-
male cilinderwand vervorming op-
treedt. Daardoor is de zuigerspe-
ling gering en kan de veervoor-
spanning laag blijven. Dat zorgt
voor een geruisarme loop, een goe-
de gas- en olie-afdichting en een
gering wrijvingsverlies.

Complexe cilinderkop
De uit een hittebestendige alumi-
nium gegoten cilinderkop bevat
vier kleppen per cilinder en een
ongewoon kanalenverloop. Dank-
zij een klephoek van 6° is er net
genoeg ruimte om de verstuiver
centraal te plaatsen. De kleppen
zijn met een diameter van 25,9 mm
betrekkelijk klein en gaan 7,5 mm
open bij de inlaatkleppen en 8,0
mm bij de uitlaatkleppen. Om de
klepzittingen, vooral die van de
uitlaatkleppen, goed te kunnen
koelen, is er veel aandacht besteed

aan de koelvloeistofstroming.
De kleppentrein moet robuust,

stijf, wrijvingsarm en onderhouds-
vrij zijn. BMW koos voor kleine
slepers met een naaldgelagerde rol
en een hydraulische stelplunjer als
scharnierpunt. Twee bovenliggen-
de nokkenassen, met glijlagers tus-

sen de twee nokken in, bedienen
de slepers. Al met al vraagt de
klepbediening van de zestien klep-
penmotor minder vermogen dan
een acht kleppenmotor met hy-
draulische stoters.

Een duplex ketting loopt vanaf
de krukas naar een hulpas, die de

Vier kleppen met directe (hogedruk)inspuiting

Nieuwe norm in dieseltechniek

Het heeft lang geduurd, maar nu gaat ook BMW DI-

diesels produceren. En wat voor diesels! Het gaat om

geheel nieuwe vierkleppen motoren met twee boven-

liggende nokkenassen. BMW lanceert eerst een high-

tech viercilinder; een zes- en een achtcilinder volgen

spoedig. Innoverende dieseltechniek die vraagt om een

nadere kennismaking. 

De 2 liter viercilinder DI-diesel schuin van voren met de inlaatluchtkoeler
rechts.Een mini-waterkoeler zorgt ervoor dat de hete gerecirculeerde
uitlaatgassen worden afgekoeld voordat ze naar de motor gaan.De alu-
miniumkleurige koeler zit boven de poly-V-snaar.
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inspuitpomp aandrijft. Een enkel-
voudige of simplex ketting drijft
vervolgens de twee nokkenassen
aan. Zowel VW als Opel gebruikt
een soortgelijke constructie.

In het kettingwiel van de in-
spuitpomp is een torsietrillings-
demper geïntegreerd die is afge-
stemd op het tandaantal.

Bovenop de cilinderkop zit het
kleppendeksel. Dat bevat: het
luchtfilter met aanzuigbuis, de in-
laatgeluiddemper, de luchtmassa-
meter, de inlaatbuizen, de EGR-
klep, het inlaatspruitstuk en de
olie-afscheider. Dit complexe mul-
tifunctionele onderdeel is vervaar-
digd van glasvezelversterkt poly-
amide, een kunststof die steeds
vaker wordt toegepast.

Inspuiting en mengsel-
vorming
De Bosch VP44 radiaalpomp kan
aan de verstuiver hogere drukken
(tot 1750 bar) leveren dan een
Common-Rail systeem. Daardoor
kunnen er zes zeer kleine, 0,16 mm

verstuivergaatjes worden toege-
past. Dit zorgt voor een fijne ver-
neveling van de brandstof met zeer
kleine druppeltjes. Ondanks de
korte tijdsduur voor de inspuiting
(de motor mag 4750 t/min draaien)
is er voldoende tijd beschikbaar
voor de verbranding.

De gasbeweging op en na het
moment van inspuiten zijn van we-
zenlijk belang voor een goed ver-
loop van de verbranding. Zowel de
vorm van de inlaatkanalen als het
model van de verbrandingskamer,
met name de kom in de zuiger, be-
palen de gasbeweging. Uiteraard
hebben de compressieverhouding
van 19:1 en de squish, het wegper-

sen van het gas tussen de zuiger en
de kop, ook een grote invloed.

BMW heeft het verticale inlaat-
kanaal in een slakkenhuis laten uit-
monden. Dit slakkenhuis zorgt
voor een ‘swirl’, dat is een werve-
lende beweging om de lengteas
van de cilinder. Het schuin om-
hoog geplaatste inlaatkanaal gaat
over in een gewoon inlaatkanaal
dat voor een tangentiële gasbewe-
ging zorgt. Daarmee wordt be-
doeld dat alle lucht in de cilinder
in een draaiende beweging wordt
gezet. Deze gecombineerde gas-
bewegingen compenseren elkaar
over het toerengebied. Bij lage toe-
rentallen overheerst de wervel, bij

hoge toerentallen de draaiende
beweging.

Om aan voldoende lucht te ko-
men, is een turbocompressor ge-
bruikt met elektrisch verstelbare
leidschoepen. Deze schoepen wor-
den via een kenveld versteld. Bij
hoge toerentallen ondervinden de
uitlaatgassen minder weerstand,
terwijl er bij lage toerentallen toch
een hoog turbinetoerental is.

De turbine is symmetrisch ge-
plaatst tussen cilinders twee en
drie en heeft zo kort mogelijke uit-
laatleidingen. Dat is gedaan om de
reactietijd op uitlaatenergieveran-
dering zo kort mogelijk te houden.
Maximaal bedraagt de inlaatdruk

Op deze fraaie tekening is de EGR-
koeler te zien rechtsboven met de
pomp- en nokkenasaandrijving er-
onder en erachter.De gecompli-
ceerde cilinderkop is een giettech-
nisch hoogstandje.Het dubbel-
wandige motorblok is al even bij-
zonder.Let op de plaats van het
luchtfilter.

Er zitten heel wat onderdelen in de nieuwe
BMW DI-diesel,voornamelijk vanwege de vier
kleppen per cilinder met rollengelagerde sle-
pers en dubbele bovenliggende nokken-
assen.Rechtsboven het inlaatspruitstuk met
in het kleppendeksel geïntegreerd luchtfilter.
Let op de tweetraps nokkenasaandrijving.

De met Nüral ontwikkelde zuiger
moet een topdruk van 160 bar
weerstaan.Daartoe is gekozen
voor een speciale legering.Een
rondlopend koelkanaal zorgt er
voor dat de zuigertemperatuur
binnen de perken blijft.De ingego-
ten veergroef voorkomt het uit-
slaan van de bovenste compres-
sieveer.Het profiel van de zuiger-
bodem was het onderwerp van
een diepgaande studie.

De kleppen hebben een klephoek
van slechts 6°.De naaldgelagerde
rollen zorgen voor een lage wrij-
ving,de klepspeling wordt geregeld
door hydraulische stelplunjers.

Op deze computertekening zijn de
diverse kanalen goed te zien.De
verstuiver zit centraal, tussen de
inlaatkanalen zit de gloeibougie.

FOTO’S:BMW
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2,1 bar, dus 1,1 bar overdruk. Een
inlaatluchtkoeler zorgt ervoor dat
de thermische belasting van de
motor zo laag mogelijk blijft.

Emissiemaatregelen
Voorop staat dat het verbrandings-
systeem zelf zo min mogelijk

schadelijke gassen en deeltjes
moet produceren. Een door de
koelvloeistof gekoeld EGR draagt
een steentje bij, de rest moet ko-
men van een start- of voorkatalysa-
tor die dichtbij de motor zit en een
grotere hoofdkatalysator onder de
bodemplaat. Het gaat om oxidatie-
katalysatoren die dus niets kunnen
doen om de Nox om te zetten. De
EGR moet ervoor zorgen dat de
verbrandingstemperatuur niet te
hoog oploopt.

Prestaties van formaat
Met een maximum vermogen van
100 kW bij 4000 t/min en een
maximum koppel van 280 Nm bij
1750 t/min worden zeer hoge
waarden bereikt. De gemiddelde
effectieve druk van 18,2 bar is zeer
hoog en een specifiek vermogen,
‘litervermogen’ van 51,3 kW/l is
voor standaard dieselmotoren een
record. Volgens BMW levert de
nieuwe turbocompressor een extra
bijdrage van 20 procent aan het
koppel en 8 procent aan het vermo-
gen. Heel interessant is dat het
elektronische gaspedaal snelheids-
afhankelijk werkt. Zo wordt het
makkelijker de motor te doseren
bij langzaam rijden, stoppen en op-
trekken, terwijl bij sneller rijden
een dynamische reactie ontstaat.

Het laagste specifieke brand-
stofverbruik bedraagt 202 g/kWh,
hetgeen bij de gebruikte brandstof
overeenkomt met een rendement
van 42 procent.

BMW heeft, net als DAF, geko-
zen voor een dergelijk laag ver-
bruik in een breed toeren-belas-
tinggebied om ook in de praktijk
en niet alleen op de proefstand een
laag verbruik te halen. Overigens
heeft de race-afdeling de motor al
duchtig onderhanden genomen,
163 kW bleek vrijwel probleem-
loos mogelijk, pas bij 170 kW ont-
stonden er problemen. We praten
over een 1951 cm3 dieselmotor die
inmiddels de eerste race gewonnen
heeft!

Stiller dan IDI
Volgens de BMW deskundigen is
het ‘nagelen’ het gevolg van het
spontaan en dus ongecontroleerd
verbranden van een hoeveelheid
brandstof. Er zijn inspuit- en ver-

brandingstechnische maatregelen
nodig om het detoneren te voorko-
men.

Bij lage belastingen helpt de
tweetraps verstuiver mee omdat de
voorinspuiting de verbranding rus-
tig inleidt. Bij hogere belasting
bleek het nodig om het nokschijf-
verloop van de inspuitpomp te wij-
zigen. Van een lichthoogte van on-
geveer 0,2 mm tot lichthoogte een
ongeveer 0,4 mm verloopt het nok-
profiel minder steil om daarna
weer over te gaan op het normale
verloop. Door deze uitgekiende
aanpassing loopt de DI-motor stil-
ler dan de IDI-motor.

Starten en warmdraaien
Dankzij de betere verstuiving van
de brandstof, het minder neerslaan
ervan op de wanden en de geringe-
re warmte-afvoer via de wanden
van de verbrandingskamer, starten
DI-diesels gemakkelijker dan IDI-
diesels. Tot +5 °C start de BMW
DI-diesel zonder voorgloeien, daar
beneden wordt er voorgegloeid
voornamelijk om het geluidsniveau
te beperken. Bij -25 °C wordt er 9
seconden voorgegloeid. 

Het rendement van de DI-diesel-
motor is zo hoog dat er na de kou-
de start onvoldoende warmte naar
het koelsysteem gaat. Er is dus een
apart verwarmingssysteem nodig.
BMW heeft dit goed aangepakt en
voor maximaal 5 kW warmtever-
mogen gezorgd dat met een rende-
ment van 80 procent uit de brand-
stof wordt verkregen.

Geen werkplaatsklant
Aandacht verdienen alleen de fil-
ters. Na 80.000 km moeten het
luchtfilter en de brandstoffilters
worden vervangen. De koelvloei-
stof mag 3 jaar meegaan en de

smeerolie met het oliefilter is na
ongeveer 20.000 km aan verversen
toe. Een kenveld bepaalt aan de
hand van een aantal parameters,
waaronder het brandstofverbruik,
wanneer de olie echt ververst moet
worden.

Er volgt nog meer
BMW heeft zowel een zes-in-lijn
als een acht-in-V aangekondigd.
Ze zijn gebaseerd op de viercilin-
der om de hoge ontwikkelings-
kosten over meer motoren te kun-
nen verdelen. Deze motoren zullen
zo goed als zeker met een Com-
mon-Rail inspuiting worden uitge-
voerd. De V8 krijgt twee drukvul-
groepen en kan dus nog meer van
de viercilinder overnemen dan de
zes-in-lijn.

De BMW-technici werken aan
inlaatkanalen met instelbare
‘swirl’, variabele kleppentijden,
tweetraps drukvulling, verstuivers
met variabel openingsoppervlak
(een soort registercarburateur), va-
riabele compressieverhouding,
aangepaste kenvelden voor de ge-
bruikte brandstof (omdat de soor-
telijke massa, de kwaliteit en de
viscositeit veranderen) en aan ex-
tra lucht bij lage toerentallen (zoals
MAN via de luchtketel).

Dat is nog lang niet alles. Er
wordt gedacht en misschien al ge-
werkt aan het inspuiten van een
brandstof/luchtmengsel om een
homogener verbrandingsverloop te
verkrijgen. Zo blijven de technici
nog wel even bezig. Het is de
vraag of dit soort dieselmotoren
betaalbaar blijft en of de DI-
benzinemotoren in zijn geheel
geen beter compromis zijn.
De tijd zal het leren.

Paul Klaver

De Garrett VNT 15-VTG turbocompres-
sor werkt met verstelbare leidschoepen
bij de turbine.Hierdoor kan de beschik-
bare energie in de uitlaatgassen op-
timaal worden benut.

De Bosch VP44 radiaalinspuitpomp
werkt met een nokschijf die is voorzien
van een voornok(je) dat de voorinspui-
ting verzorgt.De pomp levert een maxi-
male druk van 1350 bar.

De lange slanke verstuivers zijn voor-
zien van zes gaatjes met een diameter
van 0,16 mm.Het gaat om een tweetraps
verstuiver die,dankzij de drukpulsaties
in de inspuitleidingen,een maximale in-
spuitdruk van 1750 bar haalt.

De V8 dieselmotor met DI-inspuiting en Common-Rail levert maar liefst
170 kW bij 4000 t/min en haalt een koppel van 530 Nm bij 1800 t/min.De
motor heeft een cilinderinhoud van 4 liter.
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