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MOTOREN
BMW 4-cilinder benzinemotor met Valvetronic

In het streven naar een lager ver-
bruik blijft de klassieke gasklep
van de benzinemotor, nodig voor
de regeling van het motorvermo-
gen, een grote belemmering. Voor-

al bij deellast, wanneer de gasklep
deels gesloten is, treden grote
smoorklepverliezen op, die ruim
10 procent van de toegevoerde
energie opslokken. Vervelend ge-
noeg neemt met de huidige ver-
keersdrukte en vele snelheidsrem-
mende maatregelen het deellast
gebruik alleen maar toe. Als de
benzine-motor vrij zou kunnen
ademen zijn deze smoorklepverlie-

zen passé en kan de benzinemotor
zo’n 10 procent zuiniger draaien,
met een overeenkomstig lagere
CO2 productie. Bovendien is de
drive-ability bij deellast beter.

Alle ogen zijn dan ook gericht
op de elektro-magnetische klepbe-
diening, oftewel de nokkenasloze
motor. Wanneer het namelijk mo-
gelijk is niet alleen de kleptiming
elektronisch te regelen maar óók
de lichthoogte, vervangen de klep-

BMW zet gasklep op non-actief

BMW brengt een compleet

nieuwe generatie viercilin-

der benzinemotoren uit die

opmerkelijk zuinig zijn. Het

geheim: Valvetronic. De

lichthoogte van de inlaat-

kleppen wordt hierdoor

volledig variabel geregeld

en dat maakt een gasklep

overbodig. Het resultaat:

geen smoorklepverliezen

en daardoor een verbruiks-

winst van 10 procent!
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Valvetronic doet z’n intrede in een vol-
ledig nieuwe generatie viercilinder ben-
zinemotoren van BMW.Deze zijn tevens
voorzien van het dubbel-Vanos systeem,
oftewel variabele inlaat- en uitlaatklep-
timing.De primeur is voor de nieuwe 316ti
Compact,maar uiteindelijk vervangt de-
ze motor alle huidige viercilinders.

Vrije ademhaling
pen als het ware de gasklep. He-
laas is de elektro-magnetische
klepbediening voorlopig nog toe-
komstmuziek. Het is nog onvol-
doende betrouwbaar en te duur
voor serie-productie.

Dan maar lijdzaam afwachten
en de smoorklepverliezen voor lief
nemen? Daar dacht men bij BMW
anders over. Uitgaande van de
‘conventionele’ motor met nokken-
assen moest het toch mogelijk zijn
een variabele overbrenging tussen
inlaatnok en sleper te creëren. Op
de tekentafel zijn tal van vindingen
uitgewerkt, met mechanische, hy-
draulische en elektrische bedie-
ning. Uiteindelijk is gekozen voor
de even simpele als doeltreffende
Valvetronic traploos-variabele
mechanische kleplichthoogte-rege-
ling in combinatie met het bekende
BMW dubbel-Vanos systeem. Het
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laatste is een variabele inlaat- en
uitlaatkleptiming.

Met de combinatie van Valve-
tronic èn dubbel-Vanos kunnen de
inlaatkleppen  dus zowel wat be-
treft het openingsmoment, de ope-
ningsduur als de openingsafstand
volvariabel worden geregeld. Een
droom die technici al vele decen-
nia bezighoudt en de kasten van de
patentburo’s rijkelijk heeft gevuld.
Veel verder dan de tekentafel is het
echter nooit gekomen.

Eenvoud zelve
De foto’s op deze pagina’s laten de
opbouw van Valvetronic zien. De
nok bedient niet rechtstreeks de
sleper, maar met tussenkomst van
een hefboom. Deze hefboom be-
vindt zich vertikaal naast de nok-
kenas. In het midden van de hef-
boom zit een rol, die tegen de nok
van de nokkenas loopt. De onder-
kant van de hefboom beroert de rol
van de sleper. Aan de bovenkant is
de hefboom voorzien van een extra
rol, die tegen een excenteras loopt.

Wanneer de nokkenas zich ver-
draait, beweegt de hefboom als een
pendel heen en weer. Om deze ho-
rizontale beweging in een vertikale
beweging om te zetten, heeft het
onderste deel van de hefboom een
boomerang-vormig ontwerp. Af-
hankelijk van welk deel van de
boomerang (dun of dik) aanloopt
tegen de sleper, wordt de klep niet
tot maximaal geopend. Welk deel
van de boomerangvorm aanloopt
tegen de sleper, wordt bepaald
door het draaipunt van de hef-
boom. Wanneer de elektrisch ver-
stelbare excenteras de bovenkant

Zo ziet Valvetronic er in werkelijkheid uit.Het is op knappe wijze in de kop
ondergebracht.De onderdelen worden met uiterst kleine toleranties ver-
vaardigd en samengebouwd met high-tech machines.

Het inlaatspruitstuk van de Valvetronic
motor.Tòch een gasklep zult u denken.
Deze is namelijk nodig voor noodloop-
programma’s en de ontluchting van het
actief koolfilter.Onder normale bedrijfs-
condities staat die klep echter volledig
open en geeft dus geen weerstand.

Op deze manier ontstond het idee
van de traploos variabele regeling
van de kleplichthoogte op de te-
kentafel.Het principe is duidelijk,
het realiseren van een betrouw-
baar ontwerp was minder simpel.

tijdens praktijkgebruik hoger kan
uitvallen wanneer veelvuldig onder
deellastcondities wordt gereden.
Maar achter het stuur ervaar je
meer voordelen van deze gasklep-
loze techniek. De motor reageert
namelijk kwieker op commando’s
van het gaspedaal (het vermogen
wordt rechtstreeks bij de cilinder
geregeld!), hij loopt rustiger en
heeft een geraffineerde koude start.
Een bijkomend voordeel is dat
deze techniek geen hoogwaardige
brandstof- en/of motorolie-kwali-
teiten verlangt.

Dat de Valvetronic motor bij
lage belasting mooier loopt komt
omdat de inlaatkleppen dan slechts
0,5 tot 2 mm open staan. Het
mengsel stroomt door deze nauwe
spleet met hoge snelheid de cilin-

Hier zijn de opbouw en werking van
Valvetronic goed te zien.Bovenin ziet
u de excenteras die door een elektro-
motor wordt versteld.Het excenter
verplaatst een hefboom die z’n bewe-
ging overdraagt aan de sleper die de
klep opent.De lichthoogte is traploos
instelbaar van 0 tot 9,7 mm.

van de hefboom richting nokkenas
drukt, dan wijzigt het draaipunt
van de hefboom en daarmee de po-
sitie van de boomerang ten opzich-
te van de sleper. Op deze wijze is
door het verdraaien van de excen-
teras de kleplichthoogte traploos
variabel te regelen en wel tussen
de 0 en 9,7 mm.

Het volledig verstellen van de
excenteras (van minimale
tot maximale lichthoog-
te) neemt slechts 300
milliseconden in beslag.
Dezelfde tijd is gemoeid met
het volledig (over maximaal 60
graden) verdraaien van de nokken-
assen door het VANOS-systeem.

Het zal duidelijk zijn dat voor
een betrouwbare werking van Val-
vetronic een intelligent rekenappa-
raat nodig is. Valvetronic beschikt
dan ook over een eigen stuurappa-
raat dat verbonden is met het mo-
tormanagement. Het geheugen van
beide stuurapparaten samen be-
draagt maar liefst 1,6 Megabyte.

Ook aan de vormnauw-
keurigheid van de on-

derdelen worden zeer
hoge eisen gesteld. Zo

wordt de boomerang-vorm
van de eerder beschreven

hefboom met een nauw-
keurigheid van achtdui-

zendste van een millimeter
geslepen! De montage van

Valvetronic heeft geen nadelige
consequenties voor de wrijving in
de kleppentrein. De krachtover-
brenging vindt volledig via rollen
plaats en de massa van de bewe-
gende delen is minimaal. 

Grote winst
Onder testcondities scoort de Val-
vetronic motor een verbruikswinst
van tien procent. Een waarde die

Een motorolie-koelvloeistof warmte-
wisselaar koelt niet alleen de olie met
30 graden Celsius af bij hoge belasting,
maar warmt de olie ook sneller op na
een koude start.En dat verlaagt het ver-
bruik tijdens de opwarmfase.
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der binnen waardoor ook bij koude
motor optimale menging optreedt. 

De nieuwe 316ti Compact met
115 pk sterke Valvetronic motor
verbruikt tijdens de EU-verbruiks-
cyclus slechts 6,9 liter op 100 km.
Dat is 0,7 liter minder dan zijn
voorganger met de 105 pk motor. 

Volgens BMW evenaart de gas-
kleploze motor het verbruik van
een huidige direct ingespoten ben-
zinemotor. De laatste heeft echter
als zwaarwegend nadeel dat de
hoge NOx emissie ingewikkelde
uitlaatgasnabehandeling vereist die
op dit moment nog onvoldoende
duurzaam is. En zelfs met die na-
behandeling is het emissiegedrag
slechter dan van een moderne indi-
rect ingespoten lambda=1 benzine-

motor. BMW ziet de direct inge-
spoten benzinemotor pas echt zit-
ten als de emissieproblematiek op
duurzame wijze oplosbaar is. 

Zeer energiebewust
Over de nieuwe generatie vierci-
linder benzinemotoren van BMW
is nog meer nieuws te melden. Zo
past BMW voor het motorblok een
lichtgewicht aluminium open-dek
constructie toe. Onderin het blok
bevinden zich twee balansassen.
Ook bezit de Valvetronic motor
nog een gasklep. Die komt echter
uitsluitend in actie tijdens nood-
loopprogramma’s, of tijdens het
ledigen van het actief koolfilter
waarvoor onderdruk vereist is. De
nokkenassen worden door een ket-
ting aangedreven, die gedurende
het volle motorleven geen onder-
houd behoeft.

Dankzij effectieve dwarskoeling
(van uitlaat- naar inlaatzijde) wor-
den te hoge motortemperaturen
vermeden en ondervindt het koel-
water minder weerstand waardoor
de waterpomp minder vermogen
vraagt. De waterpomp is samen
met de stuurbekrachtigingspomp
tot één module met een gezamen-
lijke as samengebouwd. Na de
koude start warmt het koelmiddel
de hydrauliekolie op, wat de ver-
mogensopname van de stuurbe-
krachtigingspomp vermindert. Is
de motor warm, dan koelt het koel-

middel de hydrauliekolie waarbij
de temperatuur met zo’n 30 graden
Celsius wordt gereduceerd.

Ook de motorolie-koelwater
warmtewisselaar bespaart energie.
Bij koude motor warmt het koel-
middel de olie op, terwijl de olie
bij een hoge belasting door het
koelmiddel met 30 graden Celsius
wordt afgekoeld.  

Nieuwe standaard
BMW heeft een heilig geloof in
het Valvetronic concept en gaat
daarmee gefaseerd alle nieuwe

viercilinder benzinemotoren uit-
rusten. De primeur is wat dit be-
treft voor de nieuwe BMW 316ti
Compact met 1.8 liter motor, die
binnenkort z’n marktintroductie
beleeft. Andere cilinderinhouden
zullen spoedig volgen. BMW wil
de Valvetronic techniek ook gaan
toepassen voor de acht- en twaalf-
cilinder motoren. De zes-cilinder
motor is zojuist vernieuwd en die
moet het voorlopig dus nog zonder
Valvetronic stellen.

A.N. Cupédo
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400.000 motoren per jaar
Toepassing van het elektro-mechanische Valvetronic systeem was niet moge-
lijk geweest zonder hoogwaardige productiefaciliteiten.Voor een betrouwbare
werking zijn extreem lage fabricagetoleranties vereist.Het is dan ook geen toe-
val dat de introductie van deze nieuwe generatie viercilinder benzinemotoren
samen valt met de opening van een ultramoderne BMW motorenfabriek in het
Britse Hams Hall, nabij Birmingham.Daar lopen dit jaar al 60.000 Valvetronic
motoren van de band en dit aantal wordt opgevoerd tot een productiecapaciteit
van 400.000 motoren per jaar.Daar zijn dan ‘slechts’1.500 hooggeschoolde
medewerkers mee belast, dankzij de vergaande automatiseringsgraad.
Met de nieuwe fabriek is een investering gemoeid van ruim 1 miljard DM.BMW
wil uiteindelijk alle viercilinder benzinemotoren, met inhouden van 1.6 tot 2.0
liter, in Hams Hall gaan produceren, de huidige motorenfabrieken in München
en het Oostenrijkse Steyr concentreren zich op productie van dieselmotoren
en de zes-, acht- en twaalfcilinder benzinemotoren.

De nieuwe motorenfabriek in Hams Hall wordt gekenmerkt door een zeer
hoge automatiseringsgraad:100% bij de productie van de mechanische
delen,70% in de logistiek en 50% in de montage.Ook de kwaliteitscon-
trole is volledig geautomatiseerd.Garantieproblemen worden hierdoor
tot een absoluut minimum teruggebracht.

Voor een trillingsvrije loop zijn de
nieuwe BMW viercilinders uitge-
rust met balansassen.

Koelvloeistof- en stuurbekrachtigingspomp zijn tot één module samen-
gebouwd.Dat spaart niet alleen ruimte.Na een koude start warmt het
koelwater de hydrauliekolie op wat het energieverbruik verlaagt.Boven-
dien koelt de koelvloeistof bij warme motor de olie af.
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