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MOTOREN
Nieuwe zescilinder van BMW

Motoren met zes cilinders komen
we meestal in V-vorm tegen. Een
zes in lijn heeft namelijk enkele
minpunten. Volgens BMW worden
die echter ruimschoots gecompen-
seerd door pluspunten.

Eigenlijk zijn er maar twee
nadelen van een zes in lijn motor
die zwaarwegend zijn en dat is de
lengte van het motorblok en de
wijze van bewerken. Een zes in lijn
neemt nogal wat ruimte in onder
de motorkap, ruimte die onder an-
dere nodig is voor de kreukelzone.
De motor wordt daarom ver naar
achteren ingebouwd zodat er niets
anders op zit dan de aandrijving
naar de achterwielen te doen
plaatsvinden. Hoewel de interieur-
ruimte er onder lijdt, zijn de voor-

delen doorslaggevend: een vrijwel
gelijke gewichtsverdeling, een
kleine draaicirkel en een uitsteken-
de wegligging. Dankzij een elek-
tronische aandrijfslipregeling is
het achterstevoren gaan uitgesloten
en zorgt wielspin niet meteen voor
aandrijfproblemen.

De motorfabrikanten willen de
productiekosten beperken en gaan
er daarom steeds vaker toe over V-
motoren te bouwen. Hoewel een
V6 motor compact bouwt, zijn ze
gecompliceerd van constructie, in
ieder geval als er twee bovenlig-
gende nokkenassen per cilinderkop
worden toegepast.

BMW heeft enkele jaren gele-
den een zeer uitgebreid onderzoek
verricht naar de voor- en nadelen
van V6 motoren met 60° en 90° V-
hoek ten opzichte van zes in lijn
motoren. De uitkomst van het on-
derzoek geldt blijkbaar nog steeds:
de pluspunten van de zes in lijn
overwegen. Daarbij gaat het in de
eerste plaats om de geweldig goe-
de balancering, dus het trillingsvrij
lopen. Het feit dat er slechts één
cilinderkop is, maakt de zaak met
de distributie en de spruitstukken
veel eenvoudiger.

Grote verbeteringen
De 3 liter zescilinder lijnmotor
maakt deel uit van een reeks van
drie motoren met 2.2, 2.5 en 3.0 li-
ter cilinderinhoud. We zullen hier
alleen de 3.0 liter bespreken, als
kroon op het werk van de motor-
ontwerpers.

Voorop stonden bij de ontwikke-
ling de strengere emissie-eisen in
de VS en Europa. De nieuwe 3 liter
motor voldoet nu al aan de Euro 4
emissie-eisen en haalt de ULEV
(Ultra Low Emission Vehicle)
grenswaarden die in de VS gelden
vanaf september 2000.

Tal van grote en ook kleine wij-
zigingen maken de nieuwe motor
representatief voor BMW als toon-
aangevende motorfabrikant. Zo is
er veel nadruk gelegd op de ‘drive-
ability’ oftewel de manier waarop
de motor reageert op bevelen van
het gaspedaal.

De zespitter heeft nog steeds
vier kleppen per cilinder met varia-
bele kleppentijden, cilinderselec-
tieve klopregeling en een uitge-

Zes in lijn kon nòg beter

Opnieuw superieur
Op motorengebied heeft

BMW een bijzondere naam

hoog te houden. Eén van de

visitekaartjes is de zes in

lijn motor. Die brengt BMW

nu in een nieuwe gedaante

uit. Hij is korter, lichter,

schoner en zuiniger dan

zijn beroemde voorganger

en biedt daarnaast een on-

overtroffen drive-ability.

Het onderbrengen van een modern inlaatmoduul is bij een zes in lijn mo-
tor eenvoudiger dan bij een V6.BMW houdt,mede om deze reden,vast
aan de lijnmotor.De poly-V-snaar gaat de levensduur mee.

Een lijnmotor heeft een relatief eenvou-
dig motorblok en slechts één cilinder-
kop met twee bovenliggende nokkenas-
sen.Dat maakt de distributie en de
verstelling van de kleppentijden minder
complex dan bij een V6 het geval is .Op
de krukas zit een twee massa vliegwiel
bij de handgeschakelde bakken.
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breide uitlaatgasnabehandeling.
Met een boring x slag van 84 x
89,6 mm komt de cilinderinhoud
op 2979 cm3 en levert de motor
170 kW (231 pk) bij 5.900 t/min.
Bij 3.500 t/min wordt er bij een
compressieverhouding van 10,2:1
en op 98 RON benzine een hoogste

gemiddelde effectieve druk van
maar liefst 12,7 bar gehaald. In
1971 leverde de toenmalige ‘grote’
3 liter motor uit de 3.0 Si 200 pk
bij 5.500 t/min en een maximale
effectieve druk van 11,5 bar. Deze
motor woog 200 kg, de nieuwe
‘kleine’ 3 liter slechts 170 kg.
Dankzij een kleinere hartafstand
(91 mm) tussen de cilinderborin-
gen en door toepassing van een
aluminium motorblok is de moder-

ne 3 liter motor veel korter en lich-
ter dan zijn voorganger.

Bedenk daarbij dat deze nieuwe
motor aan veel strengere emissie-
en geluidseisen voldoet en een
aanzienlijk lager brandstofverbruik
heeft. Ook het onderhoud is slechts
een fractie van toentertijd.

Lichtgewicht motorblok
Het motorblok is vervaardigd van
een aluminium-silicium-koperle-
gering (AlSi9Cu3) met ingeperste
gietijzeren cilindervoeringen. Dat
maakt het mogelijk om eenmaal
0,25 mm grotere zuigers te monte-
ren als dat nodig mocht zijn. De
gesmede krukas heeft zeven
hoofdlagers met 60 mm diameter
en is voorzien van twaalf contrage-
wichten. Lichtgewicht zuigers met
een grafiet laagje op het hemd heb-
ben kleine klepuitsparingen en zijn
met zwevende zuigerpennen aan
smeedstalen drijfstangen verbon-
den. Hart op hart is de afstand tus-
sen de ogen bij de 3 liter motor
135 mm, dat komt overeen met 3
keer de krukstraal. Dat is dus een
korte drijfstang, want er zijn fabri-
kanten die 4 keer de krukstraal kie-
zen om de krachten als gevolg van

Hoewel het uitlaatspruitstuk aan één
kant van de motor is geplaatst, is het
toch in twee delen uitgevoerd. Iedere
groep van drie cilinders heeft daarbij
twee aparte lambda sensoren en tevens
een eigen voorkatalysator.

Door een grotere slag is 11 pk
winst geboekt.Het gewijzigde in-
laatsysteem zorgt voor een betere
ademhaling die ook nog eens
goed is voor 22 pk.Desondanks is
de nieuwe zes in lijn schoner en
zuiniger dan zijn voorganger.
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de traagheidskrachten en de lei-
baandruk laag te houden. BMW
wil kennelijk binnen de hoogte-
maat van 211 mm van het motor-
blok blijven. Bij de kleinste motor
is overigens de drijfstang 145 mm
lang, dus 4x de krukstraal, want de
slag bedraagt 72 mm.

Variabele kleppentijden
De cilinderkop (gegoten in
AlSi6Cu4) zelf is ongewijzigd
overgenomen van de vorige motor.
Er zijn andere klepveren omdat de
inlaatkleplichthoogte is vergroot
van 9,0 tot 9,7 mm. De inlaat-
nokkenas heeft andere kleppen-
tijden, de totale openingshoek be-
draagt nu 240° (12° meer dan
voorheen), die van de uitlaatklep-
pen is 228°. De kleppen hebben
een schoteldiameter van 33,0 mm
en 30,5 mm voor die van de inlaat-
respectievelijk uitlaatkleppen.

De inlaatnokkenas heeft een va-
riatie, bij maximum lichthoogte,
van 86° tot 126° na het BDP. Bij de
uitlaat liggen de waarden tussen
105° en 80° voor het BDP. Dat be-
tekent dat de uitlaatnokkenas over
een hoek van 25° verdraait, de in-
laatnokkenas over 40°. Dat geeft
de mogelijkheid om de klepover-
lap vrijwel geheel op te heffen. Zo
wordt de interne uitlaatgasrecircu-
latie geregeld: weinig bij stationair
draaien, veel bij deellast. Het eer-
ste om de motor rustig te laten
draaien, het laatste om dankzij een
verder dan normaal geopende gas-
klep lagere pompverliezen te ha-
len. Dat heeft een gunstig effect op
het brandstofverbruik.

Al met al leveren deze wijzigin-
gen zo’n 5 pk op. Dat is heel wat
minder dan de 22 pk winst door 20
mm kortere, maar wijdere inlaat-
buizen en een nieuw luchttoevoer-
kanaal met minder aanzuigweer-
stand. Ook het uitlaatspruitstuk
met ruimere voorkatalysatoren

draagt bij aan het fors toegenomen
vermogen, het uitlaatgas onder-
vindt een lage tegendruk tijdens
het uitstromen.

Grote schoonmaak
De celdichtheid van de metaalkata-
lysatoren is toegenomen, de folie-
dikte is verkleind. Het gevolg is
dat het werkzame oppervlak met
25 procent is toegenomen. Daar-
door is de ‘washcoat’ met de edel-
metalen erin eerder op temperatuur
en werkt de omzetting sneller. De
rest van de maatregelen om aan de
ULEV en Euro4 emissie-grens-
waarden te voldoen, is ‘detail-
werk’. Vele kleine aanpassingen
zorgen voor een groots resultaat.

Een volledig elektronisch be-
diende gasklep (e-gas) verbetert de
reactie van de motor op bevelen
van het gaspedaal. De elektroni-
sche regeling werkt zelfs afhanke-
lijk van de ingeschakelde versnel-
ling om vooral bij gasgeven en
gasloslaten elke schok in de trans-
missie te vermijden.

Het Siemens M43 motorma-
nagement werkt met twee elkaar
controlerende processoren. Het
aantal kenvelden is toegenomen tot
600 om onder de meest uiteenlo-
pende werkcondities de inspuiting
en de ontsteking optimaal te kun-
nen instellen. De compacte hitte-
film-luchtmassameter is nieuw
evenals de verstuivers die nu een
grotere opbrengst hebben. Er is
geen terugvoerleiding meer vanaf
de common-rail verdeelleiding, de
retourleiding loopt vanaf het filter.
Voor de VS is er een tanklekdiag-
nose functie aanwezig. De cruise-
control is in het management geïn-
tegreerd wat dankzij het e-gas een

uitstekende werking garandeert.
De krukasstandsensor wordt ge-
bruikt om na te gaan of de motor
onregelmatig draait. Dat is name-
lijk zeer ongewenst voor de ‘drive-
ability’, slecht voor de emissies en
funest voor de katalysator(en).

Wat de emissies betreft, worden
1000 krukasomwentelingen beke-
ken. Is de oneenparigheid te hoog,
dan wordt dat in het diagnose-sys-
teem als storing opgeslagen. Ge-
beurt hetzelfde bij de volgende
1000 omwentelingen dan gaat het
‘Check-Engine’ lampje op het
instrumentenpaneel aan. De be-
treffende cilinder wort stilgelegd.

Een katalysator is heel gevoelig
voor een teveel aan onverbrande
brandstof omdat de temperatuur te
hoog oploopt. Daarom wordt er
gedurende 200 omwentelingen na-
gegaan of de oneenparigheid een
bepaalde waarde (afhankelijk van
het toerental en de belasting) over-
schrijdt. Is dat zo, dan gaat het

controlelampje aan en wordt er in
de cilinder waar het om gaat niet
meer ingespoten.

Als de motor wordt afgezet, dan
blijven de bougies nog even door-
vonken. Alle brandstof wordt dus
verbrand en dat is gunstig bij het
opnieuw starten. Bovendien wordt
de hoeveelheid schadelijke emis-
sies teruggebracht.

Weinig onderhoud
BMW heeft veel moeite gedaan
het onderhoud tot een minimum te
beperken. De complete distributie
en de poly-V-snaar worden geacht
de levensduur mee te gaan en tus-
sentijds geen onderhoud nodig te
hebben. Ook de kleppen hoeven
nooit te worden gesteld, evenmin
als de koppeling die zelfstellend is.

De bougies en het luchtfilter zijn
pas na 100.000 km toe aan vervan-
ging. De olie in de versnellingsbak
en de achterbrug gaan de levens-
duur van de auto mee. Wat nog
overblijft is het verversen van de
motorolie en het vervangen van het
oliefilter. Door gebruik te maken
van  een intelligent computerpro-
gramma en het inwinnen van de
nodige informatie omtrent de mo-
torbelasting is het mogelijk de ver-
versingstermijn zo lang mogelijk
te maken. In de praktijk zal de olie
tussen de 23.000 en 30.000 km
blijven zitten.

BMW is er opnieuw in geslaagd
een bijzondere motor te ontwikke-
len. Niet voor niets staan de drie
letters voor: Bayerische Motoren
Werke en beeldt het embleem een
draaiende propeller uit, het sym-
bool voor een vliegtuigmotor. Bo-
vendien heeft BMW 67 jaar erva-
ring met zes in lijn motoren en is
dus iets aan zijn stand verplicht.

Paul Klaver

BMW heeft het systeem van de om
de lengte-as verstelbare nokken-
assen (VANOS) verder uitgewerkt.
De beide nokkenassen worden
hydraulisch-mechanisch ver-
draaid,afhankelijk van de motor-
belasting,het krukastoerental en
de motortemperatuur.

Deze detailtekening van de aandrijving
van de beide nokkenassen toont heel
duidelijk de lange enkelvoudige ketting
naar de uitlaatnokkenas(links) en de
korte ketting naar de inlaatnokkenas.
De kleppen worden door hydraulische
stoters bediend zodat ‘kleppen stellen’
niet meer nodig is.
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