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MOTOREN
Efficient Dynamics BMW 1 en M3

120d en M3 besparen op alles behalve prestaties

De roep om zuinigheid wordt aan alle kanten harder. Zuiniger doen met olie-

producten, en zo minder kooldioxide produceren. Maar autorijden moet wel leuk

blijven, we willen niet allemaal in een klein stads-tuffertje gaan zitten. Daarom

zoekt BMW in zijn Efficient Dynamics een compromis tussen zuinig en sportief.

Zelfs BMW Motorsport doet in de komende M3 een soort van zuinig aan.

Foto’s/Tekeningen: BMW/Max Kirchbauer

Krachttoer in BMW
motortechniek

Een beetje hybride
Voorlopig kiest men voor ‘hybride bouwdoos’
techniek. Een elektrisch aangedreven water-
pomp, elektrische stuurbekrachtiging, genera-
torregeling met remenergie terugwinning, dus
wel optimaal gebruik van elektrische energie
maar geen elektrische aandrijving. Hoewel
Draeger aangeeft dat er voor 2010 een echt
hybride BMW komt, want daar lijkt in de VS

worden. Met optimalisatie van de huidige aan-
drijflijnen, in plaats van heel andere aandrij-
ving zoals hybrides die deels elektrisch rijden.
Als zonnig toekomstbeeld ziet BMW de water-
stofmotor zoals in de 760 Lh gerealiseerd. Want
als de waterstof geregenereerd zou kunnen wor-
den (dus niet met energie uit fossiele brandstof
gemaakt wordt) produceert de auto zelf maar 5
g/km CO2.

Met een groot motorenoffensief wil BMW snel
vordering maken in verlaging van het brand-
stofverbruik. Directeur inkoop en ontwikkeling
Klaus Draeger bezweert dat BMW zoals via de
ACEA beloofd in 2008 aan een gemiddeld ‘vloot-
verbruik’ wil komen dat niet meer dan 140
g/km CO2 oplevert.
Daarvoor zet men in op Efficient Dynamics,
waarmee BMW’s tegelijk sneller en zuiniger

Nu ook in een 2.0 viercilinder past
BMW zijn directe injectie met mager
mengsel regeling toe. Dat vereist
een nieuwe cilinderkop op het blok
van de bekende 2.0, nu zonder
Valvetronic variabele klepbediening.

De nieuwe 2.0 dieselmotor heeft naar het voor-
beeld van Audi zijn nokkenasaandrijving aan trans-
missiezijde, met twee kettingen. Daardoor bouwt
de motor korter, en aan de voorkant lager, gunstig
in verband met de vereiste vrije kreukelruimte
voor voetgangersbescherming rond de motor.
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geen automerk omheen te kunnen. Net zo min
als om een SCR-reductiekatalysator voor diesels,
die zal BMW in de VS eveneens brengen.
Recent introduceerde BMW in de 1- en 5-serie
de hele ‘hybride bouwdoos’, aangevuld met een
automatisch start/stop systeem. We horen wat
concrete cijfers. Een elektrische waterpomp
scheelt 1 tot 2 % in verbruik. De generatorrege-
ling levert 3 % op, het start/stop systeem mini-
maal nog eens hetzelfde.
Een wel erg sprekend voorbeeld van BMW’s
visie is die generatorregeling. Bij acceleratie
gaat de generator uit, en komt dus iets extra
motorvermogen beschikbaar. Bij remmen gaat
de generator juist vol aan het werk, zelfs met
verhoogd voltage. Dat levert extra motorrem-
werking, dus een beetje terugwinning van
remenergie, de wielremmen hoeven minder te
doen. Daarbij hoort een accu met zuur in glas-
vezelmatten, die bestand is tegen vaak laden en
ontladen. Want als de generator afgeschakeld
wordt draait de auto op de accu. Die wordt
gemiddeld maar tot 80 % opgeladen, zodat er
altijd capaciteit over is om teruggewonnen

remenergie op te slaan. Alles bijeen meer acce-
leratiepotentieel, en tegelijk minder gemiddeld
verbruik, dát is wat BMW wil.

Beperkt motorgamma
Daarvoor wordt nu ook ingezet op tweede gene-
ratie directe injectie bij benzinemotoren. Met
straalgeleide armmengsel verbranding, eerst in
een 3.0 zescilinder gerealiseerd en nu ook in
een 2.0 viercilinder. Deze motoren lopen op
lucht/brandstofverhoudingen tot λ=3, en kun-
nen tot aan 4500 t/min arm blijven draaien.
Dus in de praktijk bijna altijd, alleen niet als je
er heel duchtig de sokken in zet.
Het heeft wel een beperking, bij arme verbran-
ding is een NOx-opslagkatalysator nodig in ver-
band met hoge NOx-productie. Die katalysator
kan niet tegen zwavel, daarom brengt BMW in

De HPI benzinemotor lijkt net een common rail
diesel, met zijn drukleidingen waar 200 bar op
staat. We zien dat de waterpomp links op de foto
geen mechanische aandrijving heeft. Die is er wel
naar de oliepomp, met een ketting, die meteen
een set balansassen in het carter aandrijft.

Ook een vorm van Efficient Dynamics, de nieuwe
4.0 V8 voor de komende BMW M3. Die gaat niet
bijdragen aan lage gemiddelde CO2-uitstoot van
het BMW gamma. Maar met 400 Nm en 309 kW is
het wel een geweldig stuk tot in detail geoptima-
liseerde motortechniek.

Er is nauwelijks genoeg ruimte in de cilinderkop
voor inspuitventiel, kleppen en bougie. De lange,
dunne schacht van de bougie moet ver in de ver-
brandingsruimte steken om precies goed onder de
inspuitstraal te vallen. De kop moet toch redelijk
vlak blijven om een zeer hoge compressie van
12:1 te behalen, via een zuigerkroon met veel uit-
sparingen voor kleppen en verbrandingskom.
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Enorme verbetering
Bij de rijpresentatie van de 1- en 5-serie konden
we kennismaken met de HPI benzinemotor
voor de 1-serie. Nu hebben we ook de diesel
geprobeerd, die stukken beter draait dan de
voorgaande 2.0d zoals nog in de 3-serie
gebruikt. De nieuwe 2.0d is wel stil, en alleen
bij stationair toerental niet helemaal trilling-
vrij. Deze trekt wel naadloos vanaf laag toeren-
tal, waar de oude pas bij hoog toerental heel
sterk wordt. Terwijl de nieuwe nog hogere
prestaties levert, geen 120 maar 130 kW.
Hier gaat het om de 120d, hetzelfde aggregaat
komt met iets lagere turbodruk in de 118d aan
105 kW vermogen. En het start/stop systeem?
Helaas: het was buiten nog geen 4 °C en dan
werkt het systeem niet. Rijden met de dubbel-
turbo 2.0 diesel zat er nog niet in. Die is voor
een nieuw model dat eind dit jaar verschijnt.
We mogen wel vast weten dat er liefst 150 kW
en 400 Nm uit die sterkste dieselvariant komt.
Net als de 3.0 diesel heeft hij parallele turbo-
oplading. Tot 2500 t/min draait alleen een klei-
ne, snel aansprekende turbo. Tot aan 3250

Omdat de diesel een heel nieuw blok kreeg kon er
meteen ruimte in gemaakt worden voor balansas-
sen. Tandwielaandrijving en naaldlagers beperken
de vermogensopname daarvan. Zijdelingse plaat-
sing combineert tevens beter met vierwielaandrij-
ving, dwars onder de motor door, dan het los
onder de krukas gemonteerde balansassen blok
van de 2.0 benzinemotoren.

Overgenomen van de zescilinder diesel: een dub-
belturbo installatie die uit de viercilinder diesel
iets meer dan 100 pk/liter perst! Heel duidelijk is
de turbo voor laag motortoerental (boven) stuk-
ken kleiner dan die voor hoge motorlast bij meer
toeren. Ook te zien is hoe achterop de motor de
kettingaandrijving naar de oliepomp zit, en een
ketting die de brandstofpomp aandrijft. Alleen de
ketting van brandstofpomp naar inlaatnokkenas
ontbreekt hier nog.

landen waar benzine niet zwavelvrij is geen HPI
motoren maar de al langer bekende Valvetronic
aggregaten. Valvetronic en HPI gaan niet
samen, als je de motor regelt via de lichthoogte
van de inlaatkleppen (Valvetronic) verstoor je de
mengselvorming in de cilinder (HPI).

Aandrijving met twee duplexkettingen naar de
inlaatnokkenassen, tandwielen naar de uitlaatnok-
kenassen, nieuw is de lagedruk VANOS nokkenas-
verstelling. Een tandwiel drijft de olie-afzuigpomp
in het carter aan, met een ketting is die gekop-
peld aan de perspomp.

Om het aantal motorversies te beperken gaat
BMW op grotere schaal over op diverse vermo-
gensversies van hetzelfde motorblok. Zowel de
118i als 120i hebben een 2.0 HPI motor. Evenzo
verschijnt nu een compleet nieuwe 2.0 diesel in
zelfs drie vermogensversies. De sterkste heeft
een dubbelturbo installatie zoals al op de 3.0
zescilinder diesel toegepast. Bij de 2.0 HPI en
diesel werd gericht op 10 tot 20 kW meer ver-
mogen dan voorgaande aggregaten, 15 tot 20 %
lager verbruik, en duidelijk lager motorge-
wicht. Waarbij dat lagere verbruik niet op de
motor maar op de hele auto slaat. Het komt
mede van de ‘hybride bouwdoos’ elementen en
het start/stop systeem dat ook met de diesel
samengaat. 
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Het aluminium motorblok heeft geen cilinderbus-
sen. Een onderplaat vergroot de stijfheid van het
motorblok. In die plaat zitten ingegoten gietijze-
ren lagerblokken. Let op de carterpan, zo goed als
een dry sump systeem met een klein verzamelbak-
je voor en een grote tank achteraan.

t/min schakelt een grote turbo geleidelijk bij,
daarboven neemt die grote met veel luchtop-
brengst het helemaal over. De laaddruk loopt
op tot 2,0 bar overdruk, tegen 1,55 of 1,50 bar
voor de enkelturbo 2.0 versies.
Een gewichtsbesparing van 17 kg haalt de diesel
alleen al door de overstap van een ijzeren naar
een aluminium motorblok. Helemaal zo simpel
ligt het niet, er is meer bespaard, maar ook hier
en daar wat bijgekomen. Zo zitten er nu naald-
gelagerde balansassen in het motorblok, waar
BMW eerder een apart balansassenblok onder
in het carter toevoegde. De nu hoger gelegen
balansassen dempen trillingen beter, direct
naast de plaats waar de trillingen (door de
krukas) op het motorblok worden overgedra-
gen.
Opvallend is dat BMW net als Audi kiest voor
nokkenasaandrijving aan transmissiezijde. Dat
maakt de motor korter, en vooraan lager.
Belangrijk in verband met voetgangersbescher-
ming bij in lengte geplaatste motor, om meer
vrije ruimte vooraan onder de motorkap te krij-
gen. Nog een interessant detail is dat drie ver-
schillende inspuitsystemen worden gebruikt.
De zwakste diesel heeft elektromagnetische
inspuitstukken en 1600 bar inspuitdruk. De
twee sterkste versies hebben piëzo injectoren,
met 1800 bar inspuitdruk voor de enkelturbo
variant en de primeur van 2000 bar inspuit-
druk bij de dubbelturbo uitvoering.

Een stukje high-tech op
zich, het MSS60 stuur-
apparaat voor de M3
motor. Ziet er verba-
zend simpel uit, maar
de print bergt wel tien
lagen elektronica in
zich, draagt drie hoofd-
processors en vier
rekenkundige coproces-
sors die 59 signaalin-
gangen en 68 uitgan-
gen bedienen.

Dat ziet er meteen uit
als een racemotor, met
aparte gaskleppen bij
elke cilinder voor een

snelle motorreactie.
Tussen de cilinderban-
ken voorop de mecha-

nisch aangedreven
waterpomp met ther-

mostaat erboven, twee
stappenmotoren voor

de gasklepstangen van
beide cilinderbanken,

achteraan ligt de start-
motor.

Nieuw ten opzicht van de M5 V10 motor is dat de
ionenstroom meting, die als klopsensor dient, zo

verkleind is dat die past in de kop van deze
bougiekap. Bij de V10 zit de benodigde

elektronica nog in afzonderlijke kastjes
op elk van de cilinderbanken.

Nou, niet helemaal. Er is nog het een en ander
aan verfijnd. Daardoor kan dit aggregaat nog
meer toeren aan, bij 8300 t/min is het vermo-
gen maximaal, bij 8400 t/min ligt de begren-
zing. Dat vereist zeer lichte onderdelen, waar-
mee deze V8 voor de nieuwe M3 nog 15 kg lich-
ter is dan de 3.2 zescilinder uit de voorganger.
Het scheelt zelfs 38 kg met de 4.0 V8 uit de vori-
ge M5. Een bijdrage levert het weglaten van
cilinderbussen uit het aluminium blok. De
cilinders kregen een silicium hardingslaag.
Het scheelt ook dat de VANOS nokkenasverstel-

Een kunstwerk, toch? Het spruit-
stuk met pijpen van gelijke
lengte is hier alleen gepolijst,
dat zijn de edelstalen pijpen
standaard niet. Met hydrofor-
ming worden de pijpen gevormd
zodat er nergens vernauwingen
in zitten, en de wanddikte
wordt tot nog geen millimeter
gereduceerd.

Likkebaarden bij Motorsport
Het zou goed kunnen dat het moeilijker is zo’n
HPI of diesel te ontwikkelen, die in
veel automodellen moet passen en
tegelijk zuinig, sterk, schoon en
licht moet zijn, dan het nieuw-
ste kunstwerk van BMW
Motorsport, waar hoog vermo-
gen en snelle reacties het hoog-
ste gebod zijn. Maar de weten-
schappelijke precisie waarmee ze
een 309 kW sterke 4.0 V8 ontwikkel-
den is technisch gezien ‘haute cuisine’. Zelfs al
is het bij een vluchtige blik de 5.0 V10 uit de
M5 waar een plakje cilinders vanaf is gezaagd.
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ling nu zodanig is veranderd dat hij op de
gewone oliedruk werkt. In de V10 voor de M5 is
nog hoge druk nodig via extra leidingen. Bij de
V10 werkt de verstelling met schuine vertan-
ding waarin een schuifstuk wordt gedrukt, bij
de nieuwe V8 gaat het met een rotor die door
oliedruk verdraait.

Geen luchtmassameter
Bij snelle en nauwkeurige motorsturing komt
heel wat kijken, zo blijkt als we alle details
voorgeschoteld krijgen. Vandaar aandrijving
met twee kettingen naar de inlaatnokkenassen,
en tandwielen van in- naar uitlaatnokkenas:
een ketting over alle vier nokkenassen is min-
der stijf en geeft bij snel toeren maken variatie
in nokkenastiming. Ook hier heeft elke cilinder
zijn eigen gasklep, want er moet voor snelle
motorreactie een zo kort mogelijke luchtkolom
tussen gasklep en inlaatklep zijn.
Vrije aanzuiging is ook belangrijk, daarom is er
geen luchtmassameter in de inlaat. Dat levert
weerstand, dus tragere reactie, en een ovale
aanzuigbuis blijkt stromingstechnisch het best,

terwijl luchtmassameters rond zijn. Maar hoe
regel je dan de inspuiting? Daarvoor rekent het
motormanagement uit hoeveel lucht aangezo-
gen wordt, aan de hand van luchtdruk, tempe-
ratuur, toerental en zo meer. Met een zelfleren-
de matrix erbij die een kenveld oplevert waar-
mee de uitkomst van de metingen vergeleken
en eventueel gecorrigeerd wordt. In een hyper-
moderne motortest afdeling wordt de basis
voor dat kenveld samengesteld. Waarom gas-
kleppen en geen Valvetronic? “Zouden we best
willen, maar de toerentallen zijn te hoog”.

Ionenstroommeting
Dat is een van de redenen waarom Motorsport
zijn eigen motorelektronica ontwikkelt, in
samenwerking met Siemens. Er is namelijk een
enorme rekencapaciteit nodig, ook omdat de
elektronica tot 9000 t/min alles moet kunnen
bijhouden. Zelfs intelligente generatorregeling
met remenergieterugwinning komt in de M3.
Bovendien krijgt het motormanagement de
ionenstroommeting voor zijn kiezen, waarmee
net als bij de V10 in elke cilinder gewaakt

wordt tegen overslaande ontsteking of detona-
tie. Nu met sterk verkleinde stuurelektronica
die in de bougiekap past, de V10 heeft daarvoor
nog aparte kastjes op de cilinderkoppen.
We herhalen het maar even: de bougies dienen
als klopsensor. Er wordt permanent stroom op
gezet, in de orde van grootte van tientallen
Volts. Brandend mengsel wordt tot op zekere
hoogte geleidend, doordat daarin ionisering
optreedt. De geleidendheid wordt gemeten, die
geeft aan wanneer er verbranding plaatsvindt.
Zo blijkt of dat keurig op de bougievonk volgt
of niet. Vandaar de compressie van 12:1.
Het duizelt van de enorme getallen. Zo worden
de kleppen belast met versnelling tot 1600 g en
vertraging tot 500 g, maar ze zijn zo licht dat
een enkele klepveer dat onder controle kan
houden. Bij maximum toerental heb je 5 milli-
seconde om een cilinder van een halve liter met
lucht te vullen, ofwel er moet 400 liter lucht
per seconden naar binnen. En de cilinders moe-
ten weer gauw leeg ook, via naadloze uitlaat-
buizen met minimale weerstand. Met ‘hydrofor-
ming’ gemaakt, vloeistof onder drukken tot 800
bar, voor zo glad en dun mogelijke buis die zo
min mogelijk warmte opneemt, want dat
belemmert weer de uitlaatgasexpansie en dus
de cilinderspoeling. Optimalisatie tot in het
kleinste detail! ●

Peter Fokker

In AMT 3 publiceerden we de presentatie
van de BMW 118i en 530i met HPI directe
injectie. Eerder presenteerde BMW zijn
HPI injectie en diverse Efficient Dynamics
ingrepen, ons verslag uit AMT 5/2006
vindt u op www.AMT.nl/Archief
/Motoren/BMW. Ook vindt u daar een
artikel over de Motorsport V10 uit AMT 7-
8/2004. Meer over de V10 in onze test van
de M5 uit AMT 6/2005
(Archief/Autotechnisch bekeken/BMW).

www.AMT.nl
Dé internetsite voor de Automotive Professional

Ook bij de dieselversies van de 1-serie een
start/stop systeem, zoals het meterpaneel hier
aangeeft. Rechtsboven de kilometerteller de pijl-
tjes van de schakelindicator, waarnaast een getal
verschijnt voor de aanbevolen versnelling zo lang
je nog in een andere versnelling rijdt.

Op de hypermoderne
proefstand wordt de
motor compleet met

originele transmissie,
eindaandrijving en uit-

laatsysteem gemon-
teerd, om zo reëel

mogelijke tests te kun-
nen draaien.

Alleen via beeldschermen kan tijdens het bedrijf
in de geluid- en luchtdicht afgesloten testcel
gekeken worden. Een heel veld computerschermen
geeft de metingen weer, tot en met uitlaatgas-
analyse.

De verbrandingsruimten worden nauwkeurig
bewerkt. Het is hier niet zo goed te zien, in het
echt stel je vast dat dit geautomatiseerd gebeurt,
met in elke cilinder exact hetzelfde bewerkingspa-
troon.
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