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MOTOREN 
BMW 3.0 met directe piëzoinjectie

In het najaar gaat BMW de nieuwe 3-serie
coupé leveren, met als topversie de van een
nieuwe motor voorziene 335i. Die motor met
twee parallelle turbo’s werd in maart op de
autoshow van Genève nog als ‘studie’ gepresen-
teerd. Je kunt het zien als ‘downsizing’, getuige
de typeaanduiding telt de motor als een 3,5
liter aggregaat terwijl hij feitelijk maar 3,0 liter
inhoud meet. Overigens niets nieuws, bij de
eerste 7-serie deed BMW al zoiets in de topver-
sie 745i, feitelijk een zescilinder 735i met turbo.
Naast die turbo-installatie zit op de nieuwe
motor ook directe injectie. Heel interessant,
want tegelijk presenteerde Mercedes-Benz de
350 CGI motor met directe injectie in zijn CLS
coupé. Maar dan afgestemd op arm-mengselver-
branding, wat in het BMW-aggregaat niet aan
de orde was. Nu sluit BMW aan met de officiële
vertoning van een tweede nieuwe 3.0 zescilin-
der, direct ingespoten en met arm-mengselver-
branding. Hij komt in een vanaf volgend jaar te
produceren nieuw model. Mogen we één keer
raden? De nieuwe X5, die op de najaarsshow in
Parijs onthuld wordt?

Kleine, snelle turbo’s
Mede dankzij directe injectie weet BMW een
turbomotor te maken die ook bij laag toerental
al volop trekt. Directe injectie geeft immers
inwendige koeling, doordat de ingespoten ben-
zine verdampt onder opneming van warmte, op
het moment dat de compressie maximaal is. Zo
kan de compressieverhouding zonder overma-
tig risico op detoneren liefst 10,2:1 bedragen,
waarmee de motor ook bij weinig turbodruk al

behoorlijke prestaties en een hoog rendement
levert.
Als tweede maatregel om elk vermoeden van
een ‘turbo-gat’ te vermijden is de toepassing
van twee turbo’s naast elkaar, die elk een groep
van drie cilinders bedienen. Voor de halve

motor heb je maar een half zo grote turbo
nodig. En hoe kleiner de turbo, hoe minder uit-
laatgasstroom hij nodig heeft om druk te leve-
ren. Het werkt feilloos, toont het koppelverloop
van BMW’s dubbelturbo 3.0. Al bij 1300 t/min
heeft hij zijn maximum koppel van 400 Nm
bereikt. Daarna wordt de turbodruk afgetopt op
een vrij milde 0,6 bar overdruk, en blijft dat
koppel tot 5000 t/min in stand. De bekende 3.0
zonder turbo komt tot 315 Nm bij 2750 t/min,
wat het koppel betreft ziet BMW de dubbeltur-
bo 3.0 als ‘gedownsized’ alternatief voor een 4.0
V8. In vermogen is de winst wat minder, van
195 kW zonder naar 225 kW met turbo’s.

Straalgeleiding dankzij piëzotechniek
Een ander verhaal is arm-mengselverbranding,
in feite alleen mogelijk als een gelaagd mengsel
kan worden gemaakt. Dat kan eigenlijk alleen
goed met directe injectie bereikt worden. Een
homogeen arm mengsel wil immers niet best
ontsteken. Dus is bij de bougie een rijker meng-
sel nodig dat wel vlot ontsteekt, omringd door
een mantel van lucht, zodat het gemiddelde
uitkomt op een arme mengselverhouding. Het
is echter een hele toer om zo’n gelaagde cilin-
dervulling te maken
Tot nu toe gebeurde dat met ‘wandgeleiding’.
Daarbij zorgen inlaatorganen en zuigerkroon
voor een nauwkeurig bepaalde heftige lucht-
werveling. Zo verspreidt de ingespoten brand-
stof zich niet door de hele verbrandingsruimte,
maar in een klein gebied, en wordt dat goed
van brandstof voorziene gebied als het ware
naar de bougie toe geblazen. Alleen bleek het

Twee nieuwe motorvarianten met straalgeleide verbranding

Sterk en spaarzaam
BMW-recept

Een beetje verwaand meldde BMW op een technieksymposium dat ze de eerste

fase van directe benzine-injectie maar hebben overgeslagen, omdat die niet goed

genoeg was. Nu pas springen ze er in, met nieuwe injectoren die straalgeleide ver-

branding binnen bereik brengen. BMW presenteert recepten voor meer prestaties

en minder verbruik.
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Hier draait het allemaal om: straalgeleide directe
injectie, waarbij inspuitventiel en bougie dicht bij-
een moeten staan. Merk op hoeveel uitsparingen
de zuigerkroon heeft, die bol moet zijn voor de
hoge compressie van 12:1. Maar er is ook een kom
nodig om de gelaagde verbranding centraal te
houden.
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de elektrische waterpomp 2% winst in de EU-
verbruiksmeting, de uitschakelbare generator
gaat nog 3% winst brengen. Stroomopwekking
zal alleen nog plaatsvinden als de motor niks
anders te doen heeft, bij vertragen of stationair
draaien. Als geen aandrijving nodig is, doet de
motor dan toch wat nuttigs; trekt de motor,
dan worden alle elektrische functies uit de accu
gevoed. Het gaat samen met nu al aanwezig
intelligent accumanagement om te garanderen
dat altijd voldoende startstroom voorhanden
blijft. Het is een vereiste dat de accu altijd extra
stroom kan opslaan, daarom wordt hij stan-

niet mogelijk de vereiste luchtbeweging over
een breed toeren- en belastinggebied in stand te
houden. BMW nam daarmee geen genoegen en
liet die arm-mengseltechniek links liggen.
Lange tijd werd gezocht naar mogelijkheden
voor de veelbelovender straalgeleiding. Daarbij
zorgt de inspuitstraal direct voor een goed ont-
steekbaar mengsel dat hij richting bougie spuit.
Daarvoor is hoge druk nodig, om fijne verstui-
ving en snelle mengselvorming te bereiken.
Voordat de ingespoten brandstof zich door de
hele cilinder kan verspreiden moet de verbran-
ding al gestart zijn, op die manier is weer spra-
ke van een gelaagde verbranding, rijk van
binnen en luchtig van buiten om zo te zeggen.
Hieruit volgt wel de eis dat de inspuiting
uiterst nauwkeurig getimed moet worden,
zodat de brandstof zich precies genoeg, maar
nooit teveel verspreidt.
De oplossing die zowel Bosch (voor Mercedes)
als Siemens (voor BMW) uitwerkten. is geba-
seerd op ervaringen met directe dieselinjectie.
Het geheim? Piëzoinjectoren die uiterst snel en
nauwkeurig werken. Gevoed door een common
rail op hoge druk, naar de maatstaven van ben-
zinemotoren dan. De injectoren hebben een
naar buiten openende conische naald, wat voor
een kegelvormige inspuitstraal zorgt. Tot drie-
maal per verbrandingscyclus kunnen ze inspui-
ten dankzij de fabelachtige reactiesnelheid van
de piëzokristallen die de verstuivernaald bedie-
nen.

Ander motorblok
Ook bij de arm-mengselmotor gebruikt BMW de
koelende werking van directe injectie, de zesci-
linder heeft dan 12:1 in plaats van 10,7:1 zoals
de normale 3.0. Uiteraard moet net als bij ande-
re arm-mengselmotoren een NOx-verzamelkata-
lysator in de uitlaat gevoegd worden. Mengsels
met luchtovermaat verbranden heet en leveren
extra stikstofoxiden, die net als roet bij een die-
sel tijdelijk gebonden kunnen worden in een
katalysator. Met toevoer van af en toe een nor-
maal mengsel ruimt die katalysator de opgesla-
gen stikstofoxiden op. Voor die mengselverrij-
king wordt de derde inspuitpuls van de piëzoin-
jectoren gebruikt.
Welke besparing de arm-mengselmotor oplevert
zien we pas als hij in een auto toegepast wordt.
BMW spreekt van 10% in de EU-verbruiksme-
ting. In elk geval levert hij hetzelfde koppel als
de gewone 3.0, en met 200 kW iets meer vermo-
gen.
De directe injectie gaat niet samen met
Valvetronic variabele kleplichthoogte in plaats
van een gasklep, zoals bij de gewone 3.0. Wel
blijft de dubbele VANOS-nokkenasverstelling
behouden. Het sinds kort gebruikte samenge-
stelde cilinderblok uit magnesium en alumini-
um wordt niet gebruikt voor de turbomotor,
kennelijk in verband met hoge verbrandings-
druk en -temperatuur. BMW noemt cijfers: de
maximale verbrandingsdruk in de gewone 3.0

motor is 77 bar, in de komende arm-mengsel-
versie 80 bar, en in de turboversie… 130 bar. Het
geheel aluminium blok krijgt in turboversie
een 1 mm kleinere boring en een 1,6 mm lange-
re slag mee, dus dikkere cilinderwanden.
Van de nieuwste 3.0 zonder directe injectie blij-
ven ook de energiesparende nevenaggregaten
behouden: een oliepomp met geregelde
opbrengst en een elektrisch aangedreven water-
pomp die alleen draait wanneer nodig. Vrijwel
productierijp is volgens BMW een intelligente
generatorbesturing, waarbij ook de generator
alleen nog zal draaien als dat nodig is. Levert

Je ziet er eigenlijk helemaal
niks aan: het bijzondere in
de nieuwste drieliter zes-in-
lijn van BMW zit onder dek-
sels. Hij krijgt zelfs niet het
opschrift HPI (High
Precision Injection, zo
noemt BMW dat) als verwij-
zing naar de directe inspui-
ting.

De directe injectie van
Siemens werkt met een
common rail en korte
leidingen, waar tot 120
bar druk doorheen
gaat, veertig keer
zoveel als bij indirecte
injectie.
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daard niet verder dan 80% geladen. Omdat zich
zo heel veel laad- en ontlaadcycli zullen voor-
doen, zal BMW accu’s met glasvezelmat in
plaats van vrij, vloeibaar zuur gebruiken, want
die kunnen daar veel beter tegen.
BMW wil tevens remenergie terugwinnen door

deze te gebruiken voor stroomopwekking. Ook
dit zou bijna productierijp zijn. Zo wordt het
energiemanagement helemaal een tweesnij-
dend zwaard. Als de generator niet werkt bij
trekkende motor gaat de auto hogere prestaties
leveren; tenslotte neemt een moderne genera-
tor niet weinig motorvermogen op. Bij vertra-
gen werkt de generator wel, bij remmen wordt
zelfs extra generatorwerking ingeschakeld,
zodat de wielremmen minder aangesproken
hoeven worden.
Zo is er overal wat te sprokkelen, ook lichte
bouw helpt brandstof sparen. BMW werkte een
nieuw soort kunststof uit, die voor de 3-serie
coupé als eerste wordt gebruikt, namelijk in de
voorschermen. Heel licht, goed vervormbaar en
op dezelfde manier als staal te spuiten, zodat
deze kunststof schermen eerst gemonteerd en
dan met de hele auto mee gespoten kunnen

worden. Liever dan één superzuinig high-tech
model te maken, bijvoorbeeld een hybride auto,
maken we stapjes met allerlei optimalisaties
die snel en in elk model toe te passen zijn, zegt
BMW. ●

Op www.AMT.nl vindt u in de rubriek
Techniek in beeld, subrubriek Motoren,
een video van de nieuwe 3.0 zescilinder.
Ook treft u in dezelfde rubriek een film
aan van de productie van BMW-motor-
blokken.
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Evenals Bosch ontwikkelde Siemens op dieselinjectoren geïnspi-
reerde piëzoinspuitstukken voor benzine. Door de korte schakel-
tijden met piëzotechniek zijn tot vier injecties per arbeidscyclus
mogelijk, waarmee arm-mengselverbranding over een breder
toerenbereik bruikbaar wordt.

De turboinstallatie in close-up laat zien dat de beide turbines
gelijk zijn, maar 180° omgedraaid ingebouwd. De voor warmte-
isolatie dubbelwandig uitgevoerde plaatstalen uitlaatspruitstuk-
ken zijn aan de turbines gelast.

De dubbelturboinstallatie zit heel strak tegen het motorblok aan. Meteen zichtbaar is zo
dat het gaat om parallelle turbo’s, per drie cilinders een eigen kleine turbo.

Peter Fokker

Nieuwe materiaaltechniek aanschouwelijk
gemaakt: zo licht zijn de spatschermen voor de
komende 3-serie Coupé. Het betreft een nieuwe
kunststofsoort.

Uitgebreid energiemanagement
maakt motoren spaarzamer. Een van
de maatregelen is deze elektrische
waterpomp die alleen draait wan-
neer nodig. Ook de oliepomp wordt
zo geregeld, om niet meer dan nodig
te produceren. Hetzelfde gaat met
de generator gebeuren.
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