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MOTOREN 
Nieuwe 3 liter zescilinder BMW dieselmotor

Wie er aan twijfelt of een 3 liter zescilinder die-
selmotor zo’n prestatieniveau wel aan kan, kan
gerust zijn: BMW heeft deze motor uitgebreid
beproefd tijdens de enerverende Dakar Rally.
BMW meent dat de Variabele Twin Turbo (VTT)
techniek net zo’n stap vooruit is als de DI-
inspuiting en het commonrailinspuitsysteem.
Het gaat bij het VTT-systeem om een tweetraps-
of registerdrukvulling. Een kleine turbo begint
en een grote turbo neemt de luchttoevoer naar
de motor over. Resultaat is een dieselmotor met
een 20% hoger vermogen, meer koppel bij lage
toerentallen en een breder toerengebied.

Hoe werkt het?
Hoe het VTT-systeem werkt, is het beste uit de
afbeeldingen te begrijpen. In het kort komt het
er op neer dat als de motor start, er drie klep-
pen in het systeem dicht staan. Eén klep zit in
de turbine-ingang van de onderste, grote turbo,
één klep zit in de uitlaatleiding van de onderste
compressor naar de inlaat van de bovenste com-
pressor en één klep zit in het turbinehuis van
de onderste turbo.
Voor het gemak volgen we de gebeurtenissen bij
volgas accelereren. Tot 1500 t/min blijven alle

drie de kleppen dicht staan, dan opent de klep
naar de turbine van de onderste turbo. Tot dat
toerental gaan alle uitlaatgassen naar de boven-
ste, kleine turbine om vervolgens naar de onder-
ste turbine te stromen en vandaar naar de oxi-
datiekatalysator. Als de ‘turbineklep’ opent,
gaat er uitlaatgas rechtstreeks naar de onderste
turbine. Eerst een beetje, maar naarmate het
motortoerental stijgt, steeds meer. Bij 3250
t/min staat de ‘turbineklep’ helemaal open.
Ondertussen wordt de lucht die bij de onderste
compressor wordt aangevoerd, licht samenge-
perst en naar de inlaat van de bovenste com-
pressor gevoerd. Vandaar gaat de nog verder

gecomprimeerde lucht naar een forse inlaat-
luchtkoeler. Bij 3250 t/min levert de onderste,
grote compressor zoveel lucht dat deze recht-
streeks via een bij dat toerental openende klep
naar de inlaatluchtkoeler wordt gestuurd.
Boven de 4200 t/min wordt er zoveel lucht gele-
verd dat de inlaatdruk boven de 2,85 bar komt.
Dat is het moment waarop de ‘wastegate’ opent
en een deel van de uitlaatgassen rechtstreeks
richting oxikat wordt geleid. Het motortoeren-
tal kan tot 5000 t/min worden opgevoerd, voor-
dat de toerentalregeling ingrijpt.

Forse prestaties
Het resultaat is dat de motor bij 1500 t/min al
530 Nm levert en bij 2000 t/min het hoogste
koppel van 560 Nm haalt. Deze waarde komt
overeen met een gemiddelde effectieve druk
van 21,2 bar. Het hoogste vermogen van 200 kW
wordt bij 4400 t/min bereikt, dat is een 10%
hoger toerental dan gebruikelijk voor een DI-

De drie kleppen van het VTT-systeem zijn goed
zichtbaar. Links de ‘turbineklep’ die de uitlaat-
gastoevoer naar de onderste, grote turbine regelt.
In het midden zit de klep van de ‘waste-gate’ en
rechts is de klep te zien die de lucht van de onder-
ste, grote compressor rechtstreeks naar de inlaat-
luchtkoeler stuurt.

Meer kracht met Variabele Twin Turbo

Indrukwekkend
samenspel
Wie had dat gedacht: 200

kW en 560 Nm uit een 3

liter motor? Dat zijn waar-

den die je van een diesel al

helemaal niet verwacht.

BMW maakte het mogelijk

dankzij de Variabele Twin

Turbo techniek. Een zeer

geraffineerde drukvulling.
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magnesium omgoten is.
Zowel de diesel als de benzinemotor hebben
opgebouwde nokkenassen. Op een holle stalen
buis worden stalen nokken gepositioneerd. Dan
wordt er een waterdruk van 4000 bar op de
holle buis gezet. De buis vervormt zodanig
(hydroforming) dat het juiste model ontstaat en
de nokken vast komen te zitten. Vervolgens
wordt nabewerkt tot op 1 µm nauwkeurig. Elke
nokkenas is 0,6 kg lichter dan het massief gego-
ten exemplaar dat voorheen werd toegepast.
BMW gebruikt een lange slag van 90 mm om de

dieselmotor. Het specifiek vermogen van 66,7
kW/l is groter dan dat van de V8 M5 benzinemo-
tor die tot 2003 werd gebouwd. Die zelfaanzui-
gende sportmotor haalde ‘slechts’ 58,8 kW/l.
De hoogste verbrandingsdruk in de cilinder (de
topdruk) bedraagt 180 bar. Dat zorgt ervoor dat
de zuigers met een kracht van bijna 100.000 N
oftewel 10 ton omlaag worden gedrukt! Geen
wonder dat BMW bij een gietijzeren motorblok
is gebleven en dat vooral de zeven hoofdlagers
aanzienlijk steviger zijn uitgevoerd.

Over de constructie
BMW bouwt al 21 jaar zes-in-lijn dieselmotoren.
Op zoek naar een hoger prestatieniveau heeft
BMW’s Diesel Competence Centre in Steyr
(Oostenrijk) vele alternatieven bestudeerd. Het
bleek dat registerdrukvulling op de bestaande 3
liter zescilinder lijnmotor de beste mogelijkhe-
den bood. Een grotere V8 met twee turbo’s (bi-
turbo) zou 40 tot 60 kg zwaarder hebben gewo-

gen dan de toch al niet geringe 228 kg van de
nieuwe VTT motor. Overigens, de geheel nieuwe
3 liter benzinemotor komt zonder turbo op 190
kW en weegt slechts 161 kg. Maar die motor
heeft niet alleen een cilinderkop in aluminium,
het motorblok bestaat uit aluminium dat met

Als de bovenste turbo wordt verwijderd, zien we
dat er twee gaten in de flens van het uitlaat-
spruitstuk zitten. Het achterste gat zorgt voor de
doorvoer van de uitlaatgassen van de bovenste,
kleine turbine naar de turbine van de grote turbo.
Bij lage belastingen gaan alle uitlaatgassen via
het voorste gat naar de turbine van de bovenste,
kleine turbo. Als de motorbelasting toeneemt,
stromen de uitlaatgassen via een klep naar de tur-
bine van de onderste, grote turbo. Vandaar dat de
pijltjes twee kanten opwijzen.

Zo ziet het VTT-systeem er in werkelijkheid uit. De
lucht stroomt eerst van de onderste, grote com-
pressor naar de bovenste, kleine compressor en
gaat vandaar naar de inlaatluchtkoeler. Vanaf
3250 t/min gaat de lucht van de onderste, grote
compressor rechtstreeks naar de inlaatluchtkoeler.

Bij volgas werkt het VTT-systeem als volgt:
Tot 1500 t/min gaan alle uitlaatgassen van de
motor naar de bovenste, kleine turbine en vandaar
via de onderste, grote turbine naar de oxidatieka-
talysator. In het gebied tussen 1500 en 3250 t/min
wordt er steeds meer uitlaatgas rechtstreeks naar
de grote turbine gestuurd. De grote compressor
levert aanvankelijk de lucht aan de kleine com-
pressor tot er bij 3250 t/min een klep opent die de
lucht van de grote compressor rechtstreeks naar
de inlaatluchtkoeler stuurt.
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lengte van de motor te beperken. Daar helpen
de boringmaat van 84 mm en de cilinderhartaf-
stand van 91 mm aan mee. In de kop is plaats
voor vier kleppen die allemaal 25,9 mm groot
zijn. Dat is voor een motor met drukvulling be-
grijpelijk. Bij een zelfaanzuigende motor zijn de
inlaatkleppen groter omdat het drukverschil
over de inlaatkleppen veel kleiner is dan de
druk die voor en achter de uitlaatkleppen staat
tijdens het uitstromen. Bij 5000 t/min maximaal
zijn de versnellingen ongeveer de helft van die
van de benzinemotor die 7000 t/min mag draai-
en. De compressieverhouding van 16,5:1 is laag
voor een DI-diesel, de nieuwste 3 liter Audi V6
noteert 17,0:1.

Zescilinder filosofie
Al 75 jaar bouwt BMW motoren, daarvan al 71
jaar zes-in-lijn exemplaren. BMW is inmiddels
de grootste producent van deze motoren ter
wereld, 50% van hun productie bestaat uit zes-
in-lijn typen. Het is niet zonder reden een visite-
kaartje. Zes-in-lijn motoren zijn perfect gebalan-
ceerd, zowel wat de primaire als secundaire

krachten en momenten betreft. Er is slechts één
cilinderkop met tegenwoordig twee bovenlig-
gende nokkenassen met elk een eigen verstel-
ling om de lengte-as. Omdat de spruitstukken
aan weerszijden van de kop zitten, is het een-
voudiger om uitlaten te koppelen of registertur-
bo’s toe te passen. Dat laatste geldt ook voor
andere lijnmotoren zoals de Opel Vectra OPC
Het gieten van lange onderdelen zoals de cilin-
derkop en het motorblok vraagt veel kennis en
ervaring. Bij de BMW benzinemotoren zijn de
koppen in de zestiger jaren voor het eerst in
aluminium gegoten, de diesels kwamen daar
twintig jaar later mee.
Een modern onderwerp is de ‘sound’ van een
motor. BMW heeft het geluid van de zespitters
per type transmissie, soort auto en wijze van
gebruik aangepast. Zo klinkt dezelfde motor
anders in een sedan met automaat dan in een
sportwagen.

Zoals blijkt uit de VTT-diesel volstaan twee tur-
bo’s, één oxikat en één katalytisch metaalroet-
filter om de prestaties en de emissies op een res-
pectievelijk zeer hoog en zeer laag niveau te
brengen. Maar de emissie van stikstofoxiden
(NOx) baart wel zorgen. Het Euro4-emissie-ni-
veau wordt uiteraard gehaald, maar wat er uit
de uitlaat komt bij hoge snelheden of tijdens
het bergop rijden zal minder fraai zijn. ●

Paul Klaver

Het drijfwerk van de Variabele Twin Turbo diesel is
bijzonder stevig uitgevoerd. Dat mag ook wel,
want bij de maximale verbrandingsdruk van 180
bar staat er een kracht van 100.000 N op elke zui-
ger! Het cilinderblok is van gietijzer, de cilinder-
kop van aluminium.

Bij de nieuwe 3 liter Variabele Twin Turbo diesel
past BMW een katalytisch metaalroetfilter toe.
Een temperatuursensor en een drukverschilsensor
zorgen ervoor dat het regenereren goed verloopt.
Onderhoud is niet nodig.

Dat is één van de voordelen van een zes-in-lijn:
alle uitlaten aan één kant. Het is wel even woeke-
ren met de ruimte, maar dan zitten de twee turbo-
’s ook fraai op hun plek. Rechts zien we de inlaat-
luchtkoeler, links de oxidatiekatalysator met lamb-
da- en temperatuursensoren.
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