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MOTOREN 
BMW’s nieuwe zes-in-lijn benzinemotor

BMW heeft opnieuw gekozen voor het zes in lijn
principe waar het al 71 jaar op vertrouwt Er zijn
weliswaar diverse V6 motoren ontworpen en ge-
bouwd, zowel met een 60° als een 90° V-hoek,
maar niets is zo fraai gebalanceerd als een zes-
in-lijn. Bovendien is er maar één cilinderkop
met twee nokkenassen.
BMW weet maar al te goed dat een V-motor
gecompliceerd is, het merk heeft al enige tijd
zowel een V8 als een V12 in productie met een
V10 op komst. De V12 heeft al Valvetronic sinds
2001 én directe benzine-inspuiting. Een halve
V12 lag dus voor de hand, maar de ‘NG6’, zoals
de nieuwe zescilinder officieel heet, is toch een
geheel andere motor geworden. Geen V-, maar
een lijnmotor en geen directe inspuiting maar
indirect. BMW werkt namelijk aan een nieuwe
vorm van directe benzine-inspuiting die zeer
arme mengsels mogelijk maakt. Het is een
straalgeleid systeem dat echter nog niet beschik-
baar is. Dus moet de nieuwe motor het doen
met indirecte inspuiting. Geen slechte zaak
zoals we zullen zien, want de zescilinder levert
nu ook al bijzondere prestaties.

Meer kracht
Vergeleken met de laatste 3 liter met dubbele
nokkenasverstelling levert de nieuwe motor 20
kW meer vermogen, hetzelfde maximum kop-
pel maar bij een 1000 t/min lager toerental, een
500 t/min hoger toptoerental, een 12% lager ver-

bruik over de Europese rijcyclus en de motor
weegt ook nog eens 10 kg minder. Dat zijn toch
een paar grote stappen vooruit of niet soms?
In nuchtere cijfers: de NG6 levert 190 kW bij
6600 t/min en een hoogste gemiddelde effectie-
ve druk van 12,6 bar van 2500-4000 t/min over-
eenkomend met een koppel van 300 Nm. 90%
van dat koppel wordt geleverd van 1500 tot 6700
t/min. Het maximum toerental bedraagt 7000
t/min. De motor weegt 161 kg en biedt de moge-
lijkheid om groter of kleiner te gaan in cilinde-
rinhoud. 
De boring- en slagmaten van 85x88 mm wijzen
op een lange slagmotor, uiteraard beperkt een
kleine boring de lengte van de motor. De (rela-
tief) kleine boring maakt een hoge compressie-
verhouding van 10,7:1 mogelijk. De genoemde
prestaties en het lage verbruik worden gehaald
met 98 RON benzine, lagere octaangetallen ver-
minderen de prestaties en verhogen het ver-
bruik, terwijl klopsensoren motorschades voor-
komen.

Lichtgewicht motorblok
Volgens BMW is het motorblok het zwaarste
onderdeel van de motor. Daarmee wordt waar-
schijnlijk de krukas buiten beschouwing gela-
ten, daaraan valt immers weinig gewicht te
besparen.
Na 36 maanden is het speciale ‘magnesium’
motorblok klaar, het is 24% lichter dan het vori-

ge aluminium blok. De details ervan staan in
AMT 4/2004. Het hele blok van magnesium
maken gaat niet omdat het 30% elastischer is
dan aluminium, geen geschikt loopvlak vormt,
koelvloeistof niet goed verdraagt en boven de
120°C een te lage kruipsterkte heeft. Een
Canadese firma levert een speciale magnesium,
aluminium en strontium legering die 150°C
goed verdraagt. De kopbouten zijn van een spe-
ciale aluminium legering, de uitzettingscoëffici-
ënt is dan niet veel anders dan die van het alu-
minium-magnesium blok. Daardoor blijft de
voorspanning ook bij hete motor meer gelijk
dan met stalen bouten. Bovendien is er geen
contacterosie en wordt er behoorlijk wat
gewicht bespaard.
De kopbouten leiden de gaskrachten door naar
de hoofdlagers via het aluminium cilinderdeel.
De hoofdlagerkappen bestaan uit staal en zijn
ingegoten in een magnesium ‘bedplate’, een

Met pakkingproducent Reinz kwam de nieu-
we koppakking tot stand. Deze bestaat uit vijf
stalen lagen die aan de buitenkant voorzien zijn
van een speciale anticorrosielaag vanwege het
magnesium blok. Een wrijvingsverlagende tussen-
laag (grijs) zorgt ook voor de elektrische isolatie 
en houvast voor de micro afdichtingslaag (blauw).
Langs de omtrek voorkomt een 1,8 m lange af-
dichting het binnendringen van water van buitenaf.

Hogere prestaties bij lager verbruik

Innoverende
lichtgewicht
BMW’s nieuwe zescilinder is opnieuw een lijnmotor.

En wat voor één! Tal van bijzondere constructies 

brachten grote vooruitgang. Zoals een magnesium blok,

thermisch motormanagement met elektrische water-

pomp en volvariabele klepbediening. Volop redenen om

de NG6 aan een technisch onderzoek te onderwerpen.
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vorm kan de pen korter worden, dat is ook gun-
stig om de doorbuiging en de afplatting te
beperken. De zuigers zijn voorzien van een
dunne looplaag van ijzer omdat ze bewegen
over Alusil-cilinderwanden die uit aluminium
met een hoog siliciumgehalte bestaan.
Aluminium ‘loopt’ nu eenmaal niet goed op
aluminium, vandaar het ijzer.

De distributie van de nieuwe motor en de aandrij-
ving van de hulpapparatuur zijn zo smal mogelijk
gebouwd. Om gewicht te besparen en de stijfheid
te verhogen is de hulpapparatuur rechtstreeks 

tegen het blok bevestigd.

De nieuwe BMW-zesci-
linder heeft een speci-
fiek vermogen van 63
kW/l en een specifiek
gewicht van 0,85
kg/kW. Dankzij tal van
ingrijpende en vernieu-
wende maatregelen
zijn deze opvallende
prestaties bereikt.
BMW blijft trouw aan
het 71 jaar oude zes-in-
lijn ontwerp.

Om de sterke en tegen koelvloeistof bestendige
aluminium kern is de lichte magnesium buiten-
mantel gegoten. Het distributiehuis maakt deel uit
van het magnesium gietstuk. Let op het doorlei-
den van de kopboutkrachten naar de hoofdlager-
kappen.

De stalen hoofdlagerkappen zijn ingegoten in een
magnesium hoofdlagerkaphuis dat in het Engels
‘bedplate’ wordt genoemd. Dit hoofdlagerkaphuis
zorgt voor de nodige stijfheid door het onderlinge
verband der delen. De stalen kappen zijn met bou-
ten verbonden aan de aluminium bovenkappen.

vorm zoals we dat van dieselmotoren kennen.
Die hebben zo’n hoge topdruk (tot 180 bar) dat
er een groot dragend oppervlak nodig is. Bij een
benzinemotor zonder drukvulling zal de top-
druk hooguit 90 bar bedragen. Het hoge maxi-
male toerental van 7000 t/min zorgt echter voor
forse traagheidskrachten. Hoe lichter de zuiger
en de pen zijn, des te beter. Door de trapezium-

hoofdlagerkaphuis, om een zo stijf mogelijk
geheel te vormen.

Lichter drijfwerk
De krukas is gegoten omdat de vorm daardoor
optimaal gekozen kon worden. De hoofdlagers
hebben een kleinere diameter dan die van de
smeedstalen krukas, daardoor is de wrijving
lager. Bij het vliegwiel is de kruktap 65 mm dik,
tegen 56 mm bij de overige zes lagers. De dikke
tap vermindert het ‘tuimelen’ van het vliegwiel
dat door het doorbuigen van de krukas ontstaat.
Dat tuimelen veroorzaakt bromgeluiden. Omdat
het hoofdlagerkaphuis zo stijf is en de hoofd-
krachten, door de verbranding en massatraag-
heid, vrijwel in verticale richting werken, kan
het motorblok slank worden uitgevoerd. Bij een
V-motor treden er ook grote krachten op in
dwarsrichting.
De gesmede drijfstangen worden hydraulisch
gebroken op de deling van het grote oog. Twee
M8 bouten bevestigen de kap op de drijfstang-
schacht. Het kleine oog heeft een trapezium-
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Nieuwe cilinderkop
Er is gekozen voor een cilinderkop met enkel-
voudige dichtvlakken. Daarom zijn de halve
lagers van de inlaatnokkenas en de excenteras
aan de kop gegoten en heeft de uitlaatnokkenas
een eigen lagerhuis. Omdat de distributietunnel
meegegoten is, vervalt de afdichting tegen de
kop. Tweevlaks en drievlaks afdichtingen (deze
worden ‘drielandenpunten’ genoemd) zijn er
dus niet, ook geen ‘halve maantjes’ bij de nok-
kenassen.
Alle lagerplaatsen van het Valvetronic systeem
worden in één opspanning bewerkt om een zo
groot mogelijke nauwkeurigheid te krijgen. 
De smeedstalen ‘Valvetronic’ excenteras wordt
door een stelmotor verdraaid opdat de kleplicht-
hoogte snel en traploos kan worden gevarieerd.
Daarbij speelt het om de lengteas verdraaien
van de nokkenassen een grote rol, want
daardoor worden de openings- en sluittijden
mede bepaald. De nokkenassen bestaan uit
holle buizen die hydraulisch vervormd worden
totdat het materiaal binnenin een ‘nokring’
klem zit. Per nokkenas is er 0,6 kg bespaard en
er hoeft na het ‘hydro-formen’ nog maar weinig
aan de nokken en de lagers te worden geslepen.

Nieuw type oliepomp
Er is oliedruk nodig om de ‘vleugels’ van het
nokkenasverstelmechanisme te verplaatsen. Bij
hete motor en stationair draaien, moet de olie-
pomp voldoende volume leveren om deze druk
te kunnen opbouwen. Bij hoge toerentallen
vraagt zo’n oliepomp onnodig veel aandrijfver-
mogen. Er wordt 2 kW bespaart door een nieu-
we pomp die het volume beperkt als een bepaal-
de oliedruk wordt overschreden. Dan wordt de
excentriciteit van de schottenpomp verminderd.
De olie wordt door een warmtewisselaar eerst
opgewarmd door de koelvloeistof en vervolgens
gekoeld als de olietemperatuur hoger is dan die
van de koelvloeistof.

Thermisch motormanagement
Het koelsysteem is geheel nieuw. Voor het eerst
wordt er een elektrische waterpomp gebruikt.
Vanaf de pomp gaat de koelvloeistof naar het
cilinderblok aan de uitlaatkant en doorstroomt
het blok in de lengterichting. Dan gaat de koel-
vloeistof omhoog naar de cilinderkop om eerst

het heetste deel tussen en om de uitlaatklepzit-
tingen te koelen en vervolgens de wand van de
verbrandingskamer. Daarna verlaat de koelvloei-
stof de kop via de inlaatkant naar het cilinder-
blok om vanuit de voorkant van het blok naar
de radiateur te stromen.
Er is een elektrische tweekleppen thermostaat
die net als de waterpomp een eigen kenveld
heeft voor de aansturing. Voegen we daar de
koelventilator en de luchtklepregeling aan toe
dan is er sprake van een thermisch motormana-
gement. Afhankelijk van het werkpunt van de
motor varieert de watertemperatuur tussen de
105°C bij deellast tot 80°C bij vollast, terwijl de
waterpomp hooguit 200 W vraagt. Deze speciale
pomp loopt minimaal 18 t/min en levert dan 28
l/uur. Soms draait de pomp helemaal niet om
het blok zo snel mogelijk op te warmen.

Volvariabele klepbediening
Het nieuwe Valvetronic systeem heeft tal van
bijzonderheden die vooral het motorrendement

Het Valvetronic 2-klepbedieningssysteem is lichter
en stijver dan de eerste uitvoering. Nu werkt het
tot 7000 t/min, 500 t/min meer dan voorheen.
Links de holle nokkenas, rechts de excenteras,
ertussen de klepel die de sleper bedient.

Bij het Valvetronic 2-systeem wordt de bovenste
rol van de klepel langs een coulisse geleid als het
excenter verdraait. De kromming van de coulisse
heeft als middelpunt het hart van de rol in de sle-
per. De tonvormige klepveren beperken de bewe-
gende massa van de klepveer.

De cilinderkop gezien vanaf de uitlaatkant. Tussen
de vier kleppen per cilinder zitten de bougies met
directe ontsteking. De stelmotor van de excente-
ras van het Valvetronic 2 systeem zit in het
midden. Aan de voorzijde zijn de beide hydrauli-
sche versteleenheden van het bi-Vanos systeem op
de nokkenassen geplaatst.

Samen met IWIS ontwikkelde BMW een nieuwe
distributie. Zowel de nokkenasaandrijving als die
van de olie- en vacuümpompen bestaan uit com-
plete eenheden die van bovenaf of van onderaf in
het distributiehuis worden geschoven. Lange span-
en glijschoenen voorkomen het trillen van de ket-
tingen en dempen daardoor het geluid. De hydrau-
lische spanner van de nokkenasketting is geheel
van aluminium vervaardigd.

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



gen, geholpen door de hoge compressieverhou-
ding. Al deze maatregelen zorgen ervoor dat de
motor uitstekend start bij –7°C en zonder lucht
inblazen voldoet aan de emissie-eisen. De breed-
bandsensoren werken binnen 10 seconden en
regelen het ontstekingstijdstip en de inspuiting
cilinderselectief. Niet lang hierna komen de
Close Coupled Catalysts op temperatuur en be-
gint de omzetting van HC en CO. Als katalysa-
tormateriaal doen palladium en rhodium
dienst, een 30% kostenbesparing ten opzichte
van het vorige materiaal dat ook nog platina
bevatte.
Het verhogen van de inspuitdruk van 3,5 naar 5
bar en het optimaliseren van de brandstofstraal
helpen mee uiterst fijne druppeltjes te maken
die snel verdampen.
Niet alleen is de uitworp van schadelijke emis-
sies laag, ook het brandstofverbruik is lager
geworden. Over de Europese Rijcyclus is er een
besparing van 12%, daarvan komt 2% door ver-
minderde wrijving, 1,5% door het thermisch
management en 8,5% door de verbrandingstech-
nische maatregelen. Bovendien verdraagt de
motor een hoog percentage uitlaatgassen dus is
de emissie van stikstofoxiden laag. BMW meent
dat de nieuwe motor niet alleen kan voldoen
aan de Euro5, maar ook aan de nog strengere
Super Ultra Low Emission Vehicle, SULEV II
eisen.

Optimaal in- en uitlaatsysteem
Dankzij de ontstekingsvolgorde 135624 is de
motor opgebouwd uit twee driecilinders in tan-
dem. Dat biedt de mogelijkheid zowel het
inlaat- als het uitlaatsysteem te optimaliseren.
Het inlaatsysteem werkt met zes inlaatkanalen
van gelijke lengte die vanuit een hoofdverzamel-
buis worden ‘gevoed’. Tussen de twee groepen
van drie cilinders is een dwarsverbindingsbuis
met klep aangebracht. In de hoofdverzamelbuis
zit ook een klep. De hoofdverzamelbuis krijgt
de lucht toegevoerd via een U-vormig stel reso-

nantiebuizen die de lucht via een centrale ope-
ning aanzuigen. Bij lage toerentallen staan de
kleppen in de dwarsbuis en verzamelbuis dicht,
de motor loopt als twee driecilinders. In het
middentoerengebied opent de klep in de dwars-
buis, het tussen de groepen van driecilinders
pulserende volume zorgt voor meer vulling.
Boven ongeveer 4500 t/min gaat ook de klep in
de verzamelbuis open en zorgen de pulsatie- en
traagheidseffecten voor een hoog volumetrisch
rendement.
Het uitlaatsysteem draagt ook bij aan het hoge
volumetrische rendement, zelfs bij 7000 t/min
is er nog een koppel van 240 Nm beschikbaar,
even hoog als bij 1200 t/min!

Oneenparigheidsregeling
In het MSV70 motormanagementsysteem van
Siemens-VDO heeft BMW een aantal eigen syste-
men geïntegreerd. Zo wordt de belasting van de
motor bepaald met een neuraal netwerk. Dat
geldt ook voor de klopregeling. Er is een apart
uitlaatgastemperatuurmodel met de motor als
neuraal netwerk en het uitlaatsysteem als
fysisch model. Het thermisch management
maakt eveneens deel uit van dit systeem, zo ook
de regeling van de verbranding bij stationair
draaien en deellast. Veel van deze subsystemen
zijn zelflerend en passen zich aan wijzigingen
van de motorcondities aan, inclusief vervuiling
en slijtage.
Het brandstofverbruik en de emissies van scha-
delijke stoffen worden als uitgangsparameters
voor het MMS gebruikt. Daarnaast is de rustige
loop van de motor een belangrijk gegeven.
De oneenparigheidsregeling gaat bij stationair
draaien zover dat als het wijzigen van het ont-
stekingstijdstip of de inspuiting niet het gewen-
ste resultaat geeft, er een correctie per cilinder
plaatsvindt van de vullingsgraad. Daartoe wordt
de excenteras cyclisch versteld. ●

Paul Klaver

bij deellast (lees: over de Europese rijcyclus) ver-
beteren. Zo is bij stationair draaien de licht-
hoogte van beide inlaatkleppen gelijk: 0,2 mm.
Zodra het toerental toeneemt, opent één klep
meer dan de andere. Dat blijft zo totdat de klep
1,8 mm ver openstaat. Dan haalt de klep de
andere in zodat ze vanaf 6 mm weer gelijk op
gaan tot de volle lichthoogte van 9,9 mm be-
reikt is. Bij de klep met de grotere lichthoogte is
de schotel afgeschermd door een bewerking van
de cilinderkop. Door deze vorm wordt de klep-
schotel afgeschermd om het binnenstromende
mengsel tot een wervelbeweging aan te zetten
bij kleine kleplichthoogte. De ‘squish’ helpt ook
mee het mengsel in de juiste beweging te krij-

De elektrische koelwaterpomp is met Pierburg
ontwikkeld en luidt het tijdperk van het thermisch
motormanagement in. Een borstelloze motor drijft
met maximaal 200 W een ruimtelijk gevormd
schoepenwiel aan, dat veel water met een gering
drukverschil verpompt.

Om de nokkenassen zo licht mogelijk te maken,
worden de holle buizen door middel van vloeistof-
druk in model geperst. De nokken bestaan uit ring-
en van gehard staal die zowel door de wrijving als
door de vervorming van de holle buis vastzitten.

Een compacte warmtewisselaar
brengt de koelvloeistof en de smeer-
olie dicht genoeg bij elkaar om
warmte over te dragen. De koelvloei-
stof warmt de olie snel op en koelt
deze zodra de olie heter wordt dan
de koelvloeistof.

Het kunststof inlaatspruitstuk bestaat uit een hoofdverzamel-
buis met in het midden een klep. Van daar uit worden alle cilin-
ders van lucht voorzien. Een dwarsverbindingsbuis, met even-
eens een klep in het midden, loopt van voor naar achter, onder
de verzamelbuis. Twee resonantiebuizen verbinden de centrale
luchttoevoeropening met de hoofdverzamelbuis.

Er wordt een nieuw type oliepomp gebruikt. Deze
regelt de hoeveelheid verpompte olie aan de hand
van de oliedruk. Wordt de druk te hoog dan wij-
zigt de excentriciteit van de pomprotor en daalt
de opbrengst. De oliepomp zorgt voor voldoende
volume en druk om de nokkenasverstelling te
laten werken bij stationair draaien.
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