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MOTOREN 
Techniek nieuwe V6 van General Motors Powertrain

Het ontwikkelingsprogramma voor de nieuwe
motorenreeks startte in februari 1999. Er werd
een lange lijst met eisen en wensen opgesteld.
Daarbij is duidelijk aandacht besteed aan de in
2008 komende Euro5 emissie-eisen, die nog
eens 50% lagere grenswaarden stellen dan de
Euro4 eisen van 2005. Bovendien wilde het GM
team alle bestaande V6 motoren overtreffen als
het gaat om Noise, Vibration en Harshness
(NVH). Daarmee worden het geluid, de trillin-
gen en de al dan niet soepele loop van de motor
bedoeld.
Om het brandstofverbruik en daarmee de CO2-
emissie zo laag mogelijk te krijgen, moet de
verbranding goed verlopen en dat lukt alleen
als de mengselbereiding in orde is. De 32 bit
microprocessor van de Bosch Motronic ME9
ECU mag hierbij assisteren en ‘en-passant’ nog
tal van andere zaken regelen.

Het onderhoud is tot het minimum terugge-
bracht. De olieverversingstermijn wordt via de
boordcomputer bepaald en is afhankelijk van
de gebruiksomstandigheden. Het GM Oil Life
System zal in Europa naar verwachting werken
met een maximale olieverversingstermijn van
twee jaar of 30.000 km. De edelmetaalbougies
mogen er 160.000 km in blijven zitten, de klep-
speling wordt hydraulisch geregeld. Behalve de
olie wordt alleen het filterelement vervangen,
dus is er buitengewoon weinig onderhoud
gedurende 160.000 km.

Drie verbrandingssystemen
De motor begint zijn leven met indirecte
inspuiting. Later komt er directe inspuiting bij
in twee uitvoeringen. De lambda=1 uitvoering
kennen we al van Alfa-Romeo (zie AMT 4/2002)
en heeft als groot voordeel dat er met welbe-
kende en probleemloze katalysatortechniek
kan worden gewerkt. Om het brandstofver-
bruik in de rijcyclus nog verder omlaag te
brengen, wordt er gewerkt aan een arm-meng-
sel versie van de directe-inspuiting. Die heeft
pas zin als de katalysatortechniek in orde is en
dat zal pas het geval zijn als de zwavelarme
benzine vervangen is door zwavelvrije.
Hoe dan ook, GM heeft aan alles gedacht. Zelfs
aan drukvulling, want als zich een gebrek aan
trekkracht zou voordoen kunnen twee turbo’s

De 3.6 liter V6 heeft twee poly-V-snaren, elk met
een eigen spanrol. Naast de oliepeilstok staat het
oliefilter dat een verwisselbaar element heeft.
Deze motor is bedoeld voor langsinbouw, dat is te
zien aan de vorm van het uitlaatspruitstuk. Overal
is er geluiddempende bekleding toegepast.

GM ontwikkelt krachtige V6 motorfamilie
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is bij aluminium lagerkappen wel het geval.
De slanke drijfstangen zijn van gesinterd staal
gesmeed en zijn met zwevende zuigerpennen
met een diameter van 24 mm verbonden met
de zuigers. De zuigers zijn voorzien van een
kunststof looplaag op het hemd, daardoor
blijft de speling gering. Vooral bij koude motor
zorgen kantelende zuigers voor ongewenste bij-
geluiden die veel weg hebben van een die-
selachtig verbrandingsgeluid. GM wil de V6 zo
stil mogelijk laten draaien, want dat is wat de
klanten van zo’n motor verwachten.
Het aluminium motorblok is in zand gegoten
en voorzien van ingegoten gietijzeren cilinder-
voeringen. Later kan er een grotere zuiger in,
want dan worden de voeringen vervangen door
een plasma looplaag. Vandaar dat er zelfs 4.0
liter slagvolume beschikbaar is. Het gesloten
dek zorgt voor de nodige stijfheid, want als er
bij deze motoren drukvulling wordt toegepast
neemt de verbrandingsdruk toe.

Uitgekiende ademhaling
De cilinderkoppen bevatten enkele bijzonder-
heden, voornamelijk in de kanaalvorm. Er zijn
vier kleppen en één centraal geplaatste bougie
per cilinder, zoals bij vrijwel alle moderne
motoren. De GM-technici hebben hun best
gedaan om het verbrandingsgeluid bij vollast
aangenaam te laten klinken. Dat lukt als de
drukstijging per krukgraad beneden een
bepaalde waarde blijft. Mede bepalend hier-
voor is de gasbeweging, vandaar een uitge-

voor assistentie zorgen. Per slot van rekening
lijkt er een toekomst in het verschiet voor
motoren die bij die cilinderinhoud 300 tot 374
kW ‘moeten’ kunnen leveren.

In alle standen
De nieuwe V6 motoren moeten zowel in langs-
als in dwarsrichting kunnen worden inge-
bouwd. Ze moeten met handgeschakelde bak-
ken en met automaten worden gekoppeld.
Bovendien wil GM zowel voorwielaandrijving,
achterwielaandrijving als vierwielaandrijving
toepassen. Dat stelt al met al hoge eisen aan de
flexibiliteit van het ontwerp. Vooruitdenkend
kwamen de ontwerpers ook op het idee dat de
motor in een hybride opstelling te gebruiken
moet zijn die samen met een elektromotor
voor de aandrijving zorgt.

Licht en stil
Zoveel mogelijk onderdelen zijn van alumini-
um legeringen gemaakt. Daarbij horen het
tweedelige inlaatspruitstuk, de cilinderkoppen,
het motorblok, de zuigers en de carterpan. Ook
het distributiedeksel, het thermostaathuis, de
kleppendeksels en tal van andere delen zijn
van dit lichte en sterke materiaal vervaardigd.
Onderdelen die zeer hoog belast worden zijn
van gesmeed of gesinterd staal gemaakt.
De gesmede krukas komt van Krupp en valt
niet alleen op door de forse uitvoering van de
drijfstang- en krukaslagers, maar ook doordat

elke drijfstang tussen twee contragewichten
zit. Bij veel krukassen zitten de verzette drijf-
stangtappen pal tegen elkaar. GM legt de
nadruk op symmetrie bij de gaswisseling en
heeft daarom gekozen voor een ontstekingsvol-
gorde 1,2,3,4,5,6. Dat wil zeggen dat de ver-
branding netjes in opeenvolgende cilinders,
dus dan links, dan rechts plaatsvindt. Dankzij
deze keuze en de juiste positie en afmetingen
van de contragewichten is er geen balansas
nodig. Er is geen sprake van een torsietrillings-
demper, wel van een twee-massa vliegwiel bij
motoren die een handgeschakelde bak aandrij-
ven. GM meldt dat er een vliegwieloliekeerring
is gebruikt van Teflon die tegen hoge tempera-
turen en glijsnelheden bestand is.
De krukas is opgesloten door vier gietstalen
hoofdlagerkappen die elk met zes bouten zijn
bevestigd. Dat zorgt voor de nodige stevigheid
ook in dwarsrichting, terwijl de lagerspeling
niet zo sterk varieert met de temperatuur. Dat

De opengewerkte tekening toont veel details. Interessant is de
distributie die vanaf de krukas eerst twee hulpassen aandrijft.
Een tweede ketting drijft de dubbele nokkenassen aan, dus zijn
er in totaal drie kettingen. Elke nokkenas kan om zijn lengte-as
worden verdraaid.

Het inlaatsysteem heeft een X-vorm, de
inlaatkanalen van de linker bank komen
in het rechter deel van het spruitstuk uit
en omgekeerd. De klep aan de voorkant
zorgt ervoor dat de beide delen van de
spruitstukken wel of niet met elkaar
worden verbonden. Let op de thermo-
staat in de koelwatertoevoer naar het
motorblok.

© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional 2



MOTOREN 
Techniek nieuwe V6 van General Motors Powertrain 

kiend compromis tussen de koprolwervel en de
‘squish’. De squish, het wegpers-effect tussen de
zuiger en de cilinderkop, beïnvloedt het toeren-
tal van de koprolwervel. Het mengsel dat wordt
weggeperst geeft een positieve of negatieve duw
aan de koprolwervel. Als de zuiger omlaag gaat,
ontstaat er een ‘negatieve squish’. Dat wil zeg-
gen dat het mengsel als het ware in de nauwe
spleet tussen de kop en de zuiger wordt gezo-
gen. Dat beïnvloedt de verbranding eveneens,
want als de hoogste temperatuur en druk optre-
den, is de zuiger zo’n 15 krukgraden voorbij het
BDP. Al met al een ingewikkeld samenspel.
Ook aan de uitlaatkant heeft GM goed nage-
dacht. De twee uitlaatkanalen hebben een ver-
nauwend verloop en monden uit in één ovaal
kanaal. Daarmee wordt het wandoppervlak
beperkt, dus blijft de gastemperatuur hoog en
de koptemperatuur laag. Deze argumenten ken-
nen we van Mercedes-Benz als verklaring voor
het toepassen van één uitlaatklep.
De klephoeken bedragen 18° voor de inlaatklep-
pen en 12° voor de uitlaatkleppen, de ingeslo-
ten hoek is dus 30°. Enkele ‘bijenkorfvormige’
klepveren staan een maximum toerental van
6700 t/min toe. Lichte slepers met een naaldge-
lagerde rol rusten op hydraulische stelplunjers.
Dit is een algemeen toegepaste constructie (ook
bij dieselmotoren) want bij lage toerentallen is
de wrijving laag.

Traploze nokkenasverstelling
De distributie is anders dan gebruikelijk. Er is
eerst een korte ketting naar twee hulpassen.
Vandaar gaat er een ketting naar elk stel boven-
liggende nokkenassen. Op het krukastandwiel
zitten rubberringen die het geluid van de oplo-
pende ketting dempen. Op iedere nokkenas zit
een traploos verstelbaar mechanisme dat de
nokkenas maximaal 50 krukgraden kan verstel-
len. De maximale lichthoogte van de inlaat-
kleppen wordt bereikt 132° na het Bovenste
Dode Punt. De uitlaatkleppen staan volledig
open als ze 111° voor het BDP staan. De hydrau-
lische verstelling vervroegt de kleplichtkromme

van de inlaatkleppen met maximaal 50 kruk-
graden en verlaat de lichtkromme van de uit-
laatkleppen met dezelfde waarde.
De voordelen van zo’n systeem zijn bekend: er
is inwendige uitlaatgasrecirculatie mogelijk, de
pompverliezen bij deellast zijn kleiner en het
koppel is bij alle toerentallen optimaal.
Kennelijk is het ook gunstig voor de CO- en HC-
emissies bij min 7°C, want er wordt geen mel-
ding gemaakt van luchtinjectie in de uitlaat-
poorten. Een stabiel laag stationair toerental
van 600 t/min is mede door de nokkenasverstel-
ling te bereiken, dat is gunstig voor het ver-
bruik, de emissie en het geluid.
Nu het beperken van het geluid weer ter sprake
komt, is het nuttig te vermelden dat het alumi-
nium distributiedeksel aan de binnenkant voor-
zien is van twee stalen platen die een verschil-
lende dikte hebben. Het resultaat is dat de
eigentrillingsfrequenties van de drie zodanig
verschillend zijn dat ze het geluid beperken.

Elektronica regeert
Bosch levert de 32 bit Motronic ME9 micro-
hybride ECU die opgebouwd is uit vier lagen

De ECU is zo stevig en temperatuurbestendig dat
deze voor op de motor kan worden geplaatst. Het
68 mm gasklephuis is voorzien van een stelmotor
die voor de juiste stand van de gasklep zorgt. Het
platte aanzuigdeel van het inlaatspruitstuk houdt
de bouwhoogte van de motor beperkt.

Het blok heeft een gesloten bovendek en ingego-
ten gietijzeren voeringen. Door zorgvuldig uitge-
kiende ribben is de stijfheid hoog en de geluids-
productie laag.

De gesmede krukas is stevig uitgevallen omdat er zowel met een
grotere cilinderinhoud als met drukvulling door middel van twee
turbo’s rekening is gehouden. Vlak bij het vliegwiel zit het pulswiel
voor de krukstandsensor. De kruktappen zijn 60° verzet zodat de
zuigers links en rechts tegelijk in het BDP staan. Gekozen is voor
de ontstekingsvolgorde 1,2,3,4,5,6.

Rechtsboven is de ‘com-
mon-rail’ te zien waar-
op één van de verstui-
vers is aangesloten. Let
op de ongewone wijze
waarop deze verstuiver
is geplaatst. Het uitlaat-
kanaal heeft een bijzon-
dere vorm door het
samenvoegen van de
beide poorten. Er wor-
den bijenkorf-vormige
klepveren toegepast.
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de stand en de snelheid van intrappen of gas
loslaten aan de ECU. Die kijkt naar de momen-
tane gasklepstand, het motortoerental, de rijs-
nelheid, de stand van de nokkenassen, de stand
van de klep die het inlaatsysteem regelt en nog
andere gegevens. Aan de hand van al die para-
meters wordt de nieuwe gasklepstand bepaald.
Zo’n regelstrategie wordt ‘torque-based’ dus op
koppel gebaseerd genoemd. Er kan ook reke-
ning worden gehouden met verbruik, emissies
en indien gemonteerd, de elektronisch schake-
lende bak, CVT of meertrapsautomaat.
Zowel de directe ontsteking als de inspuiting
worden door de ECU geregeld. Twee sensoren
zorgen voor de tijdstipbepaling om voor een
hoge nauwkeurigheid gedurende de levensduur
te zorgen (kettingen slijten) en elkaar te vervan-
gen als er één defect is. De klopsensoren wer-
ken cilinderselectief zodat het ontstekingstijd-

stip per cilinder optimaal geregeld kan worden.
Dat scheelt in verbruik en emissies. De inspui-
ting werkt zonder retour om de brandstoftem-
peratuur en dus ook de verdamping laag te
houden.
Op de common-rail zit zowel een drukregelaar
als een pulsdemper. De drukregelaar verhoogt
de inspuitdruk bij hogere motorbelasting om
over het hele toeren-belastinggebied de juiste
druppelgrootte te verkrijgen. Als al deze maat-
regelen de schadelijke emissies niet ver genoeg
verlagen, is er bij elk uitlaatspruitstuk een
tweetal driewegkatalysatoren geplaatst. Dat is
een zogenaamde ‘close-coupled’ opstelling die
gebruik maakt van dunwandig keramiek. Er
worden breedband lambdasensoren gebruikt
om het mengsel cilinderselectief te regelen.

Olie en water
Er is veel aandacht besteed aan de thermische
huishouding. Oliesproeiers zorgen niet alleen
voor zuigerbodemkoeling, ze voorzien ook de
zuigerpennen en de cilinderwanden van extra
olie die geluiddempend werkt. De oliepomp zit
op de krukas (terwijl die bij de Duitse motoren
juist teruggaat naar het carter om bij een hete
motor verzekerd te zijn van het onmiddellijk
aanzuigen van olie) en heeft een uitgekiend
olietoevoer- en overdruksysteem. Daardoor
wordt voorkomen dat er lucht wordt aangezo-
gen en rondgepompt terwijl de overdrukklep
niet kan gaan trillen door drukpulsaties.
Opvallend bij het koelsysteem is dat de thermo-
staat op de ingang naar het motorblok zit ter-
wijl firma’s die deze uitvoering voorheen toe-
pasten er vanaf gestapt zijn. Het sterke punt
van deze opstelling is dat er nooit een plons
koud water de motor instroomt als de thermo-
staat koud water uit de radiateur toelaat in het
systeem. Om de gedachtegang achter dit
systeem te begrijpen, moeten we het complete
koelsysteem bekijken. Koelvloeistof stroomt uit
de cilinderkop naar de radiateur en vandaar
naar de thermostaat. Van de thermostaat gaat
de koelvloeistof via de pomp naar het cilinder-
blok. Tussen de bovenste leiding naar de radia-
teur en de thermostaat loopt een kortsluit- of
by-passleiding. De thermostaat laat steeds klei-
ne beetjes koude koelvloeistof toe als het by-
pass circuit te heet wordt. Zodra de motor
hoger belast wordt, neemt de temperatuur van
de koelvloeistof die uit de cilinderkop komt
toe, terwijl de ingangstemperatuur naar het
blok constant blijft.
De zuigerspeling blijft mooi constant als de
temperatuur van het water naar het blok gere-
geld wordt. Maar de elektronisch geregelde
thermostaat en een modern by-pass systeem
hebben de voorkeur bij vele andere fabrikanten.
Daaronder is BMW, dat ooit met Behr het
systeem met thermostaat op de ingang heeft
ontwikkeld. ●

Paul Klaver

‘sandwich substrate’. Dat heeft tot gevolg dat
de unit compact en stevig genoeg is om aan de
motor te worden bevestigd. Voorwaarden zijn
wel dat het distributiedeksel niet heter wordt
dan 110°C en dat er geen trillingen ontstaan
die voor een versnelling van meer dan 30g zor-
gen. Als voordelen voor deze plaatsing worden
ruimtewinst onder de motorkap en het vermij-
den van aansluitproblemen bij het inbouwen
genoemd.
Het elektronisch gaspedaal levert waarden voor

Links staat de linker cilinderkop met de inlaatkanalen aan de linkerzijde. Er wordt directe ontsteking
gebruikt, vandaar de tunnels waarin zowel de bougies als de bobines worden geplaatst. Rechts is de
rechter cilinderkop te zien met de ovale uitlaatpoorten die goed gekoeld worden. De verbrandingskamer
met kleine ‘squishkanten’ zorgt voor een compressieverhouding van 10,2:1.

Er zijn verschillende meedragende carterpannen
ontwikkeld. Bij deze pan is er rekening gehouden
met een aandrijfas die bij de geplande 4WD uit-
voering nodig is. Let op de stalen platen met
opstaande lippen die de oliedruppels opvangen
die van de contragewichten afgeslingerd worden.

Het aluminium blok is stevig uitgevoerd. De vier
hoofdlagerkappen worden elk met vier verticale
bouten en twee dwarsbouten vastgezet. Er zijn
ventilatiegaten aangebracht tussen de comparti-
menten waarin zich telkens twee zuigers bewe-
gen. Dat vermindert de pompverliezen.
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