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MOTOREN
Techniek BMW 3.0 liter DI-benzinemotor

Foto’s /Tekeningen: BMW

Bi-Turbo: downsizen zonder prestatieverlies

Dankzij directe straalgeleide benzine-inspuiting en 

drukvulling met twee turbo’s levert de 3 liter zes-in-lijn

BMW-motor dezelfde prestaties als de vrijaanzuigende

wandgeleide direct ingespoten 4 liter V8. Verbruik en

gewicht zijn bovendien lager, kortom een uitstekend

voorbeeld van ‘downsizen’.

BMW is zich plotseling weer bewust van een tur-
boverleden. In 1973 was de 2002 turbo de eerste
serie-auto met turbo. Tien jaar later bereikte de
1.5 liter viercilinder Formule 1-motor de 736 kW

Ottomotor met
dieselkracht

Drie heel belangrijke onderdelen van het BMW High
Precision Injection-systeem zijn goed zichtbaar: de
kom in de zuiger, de plaats van de verstuiver en de
plaats van de bougie. Het uitlaatsysteem met twee
turbocompressoren is een gecompliceerd geheel.

Het ingewikkelde uitlaatsysteem zit bij een lijnmotor aan één kant. Daarmee is
de wirwar van leidingen er echter niet eenvoudiger op geworden. Rechtsonder
bevindt zich de inlaatluchtkoeler, links zien we de beide voorkatalysatoren.

ging reageren op gasgeven) is verdwenen, want
er zijn nu twee kleine turbo’s toegepast in
plaats van één groot exemplaar. Ook past BMW
een bijzondere regeling van de ‘wastegate’ toe,
die de turbines op toeren brengt en houdt.
Eigenlijk zijn al deze stappen pas mogelijk ge-
worden door de elektronische regelingen van de
verschillende componenten. De snelheid ervan
is zo hoog, dat er meerdere malen achtereen

ofwel 1000 pk grens. Daartussen zat een zesci-
linder 3.2 liter turbomotor. Nu is de draad weer
opgepakt, er is opnieuw een zescilinder turbo-
motor en wel een heel bijzonder exemplaar.
De toenmalige turbomotoren werkten met een
indirecte inspuiting en een lage compressiever-
houding van rond de 7:1. Nu is er directe ben-
zine-inspuiting en bedraagt de compressiever-
houding 10,2:1. De ‘turbo-lag’ (het met vertra-
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kan worden ingespoten
tijdens één verbranding.
Ook de klopregeling werkt snel
en effectief, zo goed zelfs dat de nieuwe turbo-
motor al bij 1300 t/min een gemiddelde effec-
tieve druk van 16,9 bar haalt!

Straalgeleide inspuiting
Dankzij de directe inspuiting verdampt de ben-

gen geleverd. Tot ongeveer 2500 t/min is de vul-
druk groter dan de uitlaatgastegendruk, dus
wordt er met lucht gespoeld tijdens de klepover-
lap. Het inspuiten begint pas als de uitlaatklep-
pen dicht zijn. Dat bespaart brandstof. Ook bij
vollast is het niet meer nodig om het mengsel
sterk te verrijken om de temperaturen in de
hand te houden. De nieuwe turbo’s kunnen
1050°C verdragen. Al met al is er daarom geen
sprake meer van een extra hoog brandstofver-
bruik zodra de prestaties van de turbomotor
worden aangesproken.
Bij lage toerentallen en hoge gemiddelde druk-
ken worden de inlaatkleppen vroeg gesloten.
Daardoor zit er meer mengsel in de cilinder. Dat
zorgt voor een hogere temperatuur en druk, dus
ook voor meer uitlaatgasenergie. Door het ho-
gere turbinetoerental levert de compressor
meer lucht. Er is vanaf 1000 t/min al een vul-
druk mogelijk die boven die van de buitenlucht-
druk komt.

Gewijzigde motor
Bij het ontwerp van de nieuwe generatie zespit-
ters is er al rekening gehouden met een turbo-
uitvoering. Maar er moest toch heel wat veran-
derd worden. De cilinderkop heeft er een ver-
stuiver bij, de bougie is nu schuin tussen de uit-
laatkleppen geplaatst. De cilinderboring be-
draagt 84 mm (was 85 mm), de slag 89,6 mm
(was 88 mm). De krukas is gesmeed in plaats
van gegoten. Het motorblok is nu volledig van
aluminium, er is dus geen magnesium buiten-
mantel. Er worden ingegoten gietijzeren bussen
toegepast die aan de buitenkant met alumi-
nium besproeid zijn voor een betere hechting
en warmteoverdracht.
Er is geen volledig variabele klepbediening (Val-
vetronic) toegepast. Het betreft een Bi-Vanos-sys-
teem, waarbij beide nokkenassen om de lengte-
as verdraaien. Zelfs het inlaatsysteem is eenvou-
diger, tenminste als het om de lengte van de in-
laatkanalen gaat. Er is maar één lengte en geen
verstelbaar systeem zoals bij de vrijaanzuigende
motor.
Alsof dat nog niet genoeg wijzigingen zijn, ver-
huisde alle hulpapparatuur van plaats, want de
uitlaatkant werd te heet. Een nieuwe poly-V-
snaaraandrijving is het gevolg.
De torsietrillingsdemper op de krukas werkt nu
met een vloeistofkoppeling in plaats van met

Onder het ‘sierdeksel’ zien we het kleppendeksel,
de bobines en de leidingen naar de verstuivers.
Dat het krap is onder de motorkap toont het aflo-
pende deel aan de voorzijde. Let op de dubbelwan-
dige uitlaatspruitstukken en de poly-V-snaaraan-
drijving.

Dit schema laat de door BMW toegepaste drukvul-
ling zien met alle relevante componenten. Het
geeft de 3.0 liter ottomotor vleugels.

zine in de cilinder. Dat effect
alleen al levert een brandstofbe-

sparing van ongeveer 10% op omdat de
compressieverhouding zonder kans op detone-
ren omhoog kan. Bij de wandgeleide DI-zescilin-
dermotoren van BMW bedraagt de compressie-
verhouding 10,7:1. Bij de nieuwe straalgeleide DI
Bi-Turbomotor is deze waarde tot 10,2:1 terugge-
bracht, maar er wordt ook heel wat meer vermo-

Intelligente drukvulling
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aangevulkaniseerd rubber. Deze wijziging is
nodig vanwege de hogere temperatuur en de ge-
wijzigde massa’s, vooral die van de kleppen-
trein.

Moderne piëzoverstuiver
BMW gebruikt een Siemens VDO-verstuiver die
een 90° inspuitkegelhoek heeft met een naar
buiten toe openende klep. Dat is vergelijkbaar
met de Mercedes-Benz straalgeleide DI Bosch-ver-
stuiver (zie AMT 2/2007) net als vele andere de-
len van het inspuitsysteem. Bedenk echter dat
het bij de Mercedes-Benz om een arm-mengsel-
motor gaat. Zo’n motor heeft BMW ook, maar de
hier besproken Bi-Turbo is een lambda=1 motor.
Het meest opvallende verschil met de lambda>1
motor is de vorm van de zuigerbodem.
Waar het bij een straalgeleid systeem om gaat, is

dat de bougie precies door de wervels aan de
rand van de kegelmantel wordt geraakt. Door
het inspuittijdstip juist te kiezen kan er onder
bepaalde bedrijfsomstandigheden voor een rij-
ker, dus goed ontsteekbaar mengsel bij de bou-
gie worden gezorgd. Let er op dat BMW glijvonk-
bougies met drie massa-elektroden gebruikt.
De minimum inspuittijd bedraagt 0,1 ms ofwel
100µs. Bij 200 bar inspuitdruk wordt er maxi-
maal 30 gram benzine per seconde ingespoten.
De lichthoogte van de verstuiverklep is dan
maximaal, bij deellast wordt hij kleiner. Er zijn
1, 2 of 3 inspuitingen afhankelijk van de belas-
ting, het toerental en de temperatuur.
Van groot belang is een zo homogeen mogelijk
mengsel en zo min mogelijk brandstof op de
zuigerbodem. Bij lage toerentallen en belastin-
gen en vanaf 4000 t/min is er één inspuiting in

de inlaatslag. Daarbij treedt er zuigerbodemkoe-
ling op. Tussen de 150 en 190 Nm en tot 2000
t/min en bij alle belastingen tussen 2000 en
4000 t/min zijn er twee inspuitingen, één ervan
kort na het BDP. Dat zorgt voor veel energie
richting turbo. Bij belastingen boven de 190 Nm
en tot 2000 t/min zijn er drie inspuitingen.
Omdat er bij hoge toerentallen (de motor draait
tot 7000 t/min) en een toenemende vuldruk
meer en meer restgas in de cilinder achterblijft,
verloopt de verbranding steeds langzamer.
Daarom benut BMW toch de gasbeweging, door
het toepassen van koprolinlaatkanalen, om de
verbrandingssnelheid op te voeren. Bij het top-
vermogen van 225 kW bedraagt het specifiek
brandstofverbruik 300 g/kWh. Dat is voor een
vollast draaiende turbomotor een goede waarde.
Even rekenen: 225x300/1000=67,5 kg benzine
per uur, dus grofweg 1/075x67,5=90 l/per uur.
Dat is bij een vrije topsnelheid van 270 km/uur,
1 liter op elke 3 km! Het is maar goed dat de
335i Coupé en de nieuwe 135i tot 250 km/uur
begrensd zijn, dat scheelt brandstof.

Bijzondere wastegates
De grote inlaatluchtkoeler houdt de inlaatlucht-
temperatuur beneden de 50°C. Daardoor neemt
de kans op detoneren af en kan de compressie-
verhouding hoog blijven, hetgeen een (relatief)
laag verbruik tot gevolg heeft.
Een mechanisch aangedreven vacuümpomp
zorgt voor de onderdruk om de beide wastega-
tes te bedienen. De instelling van deze turbine-

Het uitlaatsysteem is spiegelbeeldig opgebouwd.
De dikke, dubbelwandige uitlaatleidingen met de
lambdasensoren dicht achter de turbine houden de
uitlaatgastemperatuur hoog. Dat is van groot be-
lang tijdens het opwarmen.

Vermogens- en koppelkrommen van de vrijaanzuigende en Bi-
Turbo drieliter benzinemotor. De prestatiewinst is aanzienlijk.

Het meest opvallend aan de turbinekant is wellicht
de grote ‘wastegate’ of omloopklep. Deze klep
wordt op een bijzondere manier gebruikt. Er zijn
geen verstelbare leidschoepen.
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omloopkleppen wordt door een elektropneuma-
tische drukomzetter verzorgd. Daardoor kun-
nen de omloopkleppen in elke gewenste stand
worden gezet, ongeacht welk toerental de tur-
bo’s draaien.
Bij lage motortoerentallen zijn de omloopklep-
pen dicht, dan reageert de motor snel op gasge-
ven. In het middengebied staan de omloopklep-
pen iets open om de uitlaatgastegendruk laag te
houden. Dat is gunstig voor het brandstofver-
bruik. De omloopkleppen worden door veren in
de geopende stand gedrukt. Dat is een beveili-
ging tegen te hoge turbotoerentallen als er on-
verhoopt iets mis gaat met de onderdruk. De
hoge sluitkracht wordt bereikt door forse va-
cuümdozen. Dat is nodig omdat er drukpieken
tot 5 bar in de uitlaat voorkomen. Bovendien is
de reactiesnelheid op het gaspedaal hoog en het
koppel bij laag toerental wordt hoger als de om-
loopkleppen dicht staan.
De Bi-Turbomotor is zodanig ontworpen dat het
rijgedrag dat van de 4.0 liter V8 evenaart. Dat
betekent ook dat de motor bij ‘kick-down’ pre-
cies zo moet reageren als een ‘dikke’ vrijaanzui-
gende motor. Dat kostte heel wat moeite en
bleek met één turbo niet te bereiken. Alleen
met twee kleine turbo’s en de bijzondere waste-
gatebediening zijn de resultaten naar wens. Dat
wil zeggen: als ook het inspuitmoment, het ont-
stekingstijdstip en de nokkenasstand continu
worden aangepast. De vuldruk blijft daarbij be-
neden de 1,6 bar. BMW heeft zijn eigen motor-

management verder uitgebreid om voldoende
snelheid in de regeling te krijgen. Een dubbel zo
hoge tactfrequentie van de processor en een
30% groter geheugen stellen orde op zaken.

Opletten met emissies
De uitlaatspruitstukken zijn dubbelwandig uit-
gevoerd en hebben een klein volume. Dat zorgt
niet alleen voor het snel opwarmen van de kata-
lysatoren, maar ook voor een lagere tempera-
tuur onder de motorkap. De turbinehuizen zijn

aan de spruitstukken vastgelast, de pijpen na de
turbine hebben een schuifverbinding om mate-
riaalspanning te voorkomen. De turbinewielen
zijn uit een hittebestendige legering gegoten die
zodanig sterk is dat de turbineschoepen er pas
afvliegen als ze bij 1050°C de 300.000 t/min
voorbij gaan.
De twee voorkats bevatten 93 cellen/cm met een
wanddikte van 0,09 mm. Ze zijn met een V-band
vastgezet. De twee 60 mm uitlaatpijpen zorgen
voor een lage tegendruk. Onder de bodem zijn

Het complete inlaat- en turbosysteem met de pië-
zoverstuivers. Het lucht-brandstofsysteem wordt
door een indrukwekkende verzameling leidingen
gevormd. De platte leiding boven de inlaatlucht-

koeler voert de aangezogen lucht naar de voorste
compressor.

Dit is de kern van het BMW High Precision Injection-systeem: Een centraal ge-
plaatste hogedrukverstuiver, een bougie waarvan de elektroden precies in de
rand van de inspuitkegel steken en een kom in de zuiger met een nauwkeu-
rige diepte en diameter. Bedenk dat dit een lambda=1 motor is!

Het inspuitkenveld met enkel-, twee- en drievoudige inspuiting. Het aantal in-
spuitingen is afhankelijk van de belasting, het toerental en de temperatuur.

Tot drievoudige inspuiting
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verder nog twee kats aangebracht, elk met 62
cellen/cm met een wanddikte van 0,11 mm. De
geluiddemping gebeurt met absorbtiedempers.
Dat kan omdat de expansie over de turbines al
veel geluid dempt. Een probleem bleek het ope-
nen en sluiten van de forse wastegates te zijn,
maar ook dat is opgelost. Per slot van rekening
moet een zespitter met twee turbo’s net zo klin-
ken als een vrijaanzuigend exemplaar. Zes-in-
lijnmotoren zijn zeldzaam geworden, zeker als
ze in lengterichting staan. Hun geluid is ken-
merkend voor het ras.
Voor het opwarmen heeft BMW een aparte stra-
tegie ontwikkeld. De motor start en warmt op
met een gelaagde verbranding, rijk bij de bougie
en arm bij de wanden, en de inspuit- en ontste-
kingsmomenten worden nauwkeurig gekozen.
De vonken komen wel tot 40° na het BDP, ter-
wijl er extra brandstof vlak voor de vonk wordt
ingespoten. De inspuitduur is maar 0,15 ms!
Daardoor wordt de uitlaatgastemperatuur al
snel zo hoog dat er weinig HC en CO ontstaat en
de voorkats hun werktemperatuur snel berei-
ken.
De 400 W elektrische waterpomp draagt bij aan
het snel opwarmen van het motorblok. Boven-
dien zorgt de pomp, door nalopen, voor het koel
houden van de turbinelagers. De warmtewisse-
laar in de wielkast draagt de koelvloeistofwarm-
te over aan de smeerolie. Die warmt dus ook
snel op. Wordt de olie heter dan de koelvloei-
stof dan voert deze de overtollige warmte af.

Extra aanpassingen
Om alle aandrijfschokken te vermijden,
zijn er een aantal maatregelen getroffen. Er
wordt gewerkt met een koppel- of draaimo-
mentregeling. Daarbij wordt het motor-
koppel zo constant mogelijk gehouden
tijdens het wisselen van ontstekings-
en inspuitmomenten, zoals tijdens
het opwarmen.
Bij het accelereren met een hand-
geschakelde bak bleek dat de
motor te spontaan (dus met een
ruk) reageerde. Door het kort-
stondig verlaten van het ont-
stekingstijdstip verloopt de
acceleratie vloeiend. Tijdens
het schakelen valt de vul-
druk bij een gasklepgere-

gelde turbobenzinemotor sterk af. BMW zorgt
ervoor dat de gaskleppen even open blijven, ter-
wijl tegelijkertijd de inspuit- en ontstekingstijd-

stippen worden aangepast.
Zo blijft de vuldruk hoog.
Dit is een typisch ottomo-

tor probleem, de turbo’s
van een dieselmotor

blijven wel op
toeren. Dat

komt ook
omdat het toe-

rentalbereik veel
kleiner is.

Bij de automaatver-
sie ontstonden er weer

andere problemen, maar
er zijn meer mogelijkheden

om oplossingen te vinden. Zo
wordt bij fors wegrijden het mo-

tortoerental direct naar 1500
t/min gebracht door de karakteristiek

van de koppelomvormer. De turbo’s
zijn dan al op toeren en het motorkoppel

dus ook. Tijdens het accelereren vanaf een con-
stante snelheid wordt er pas teruggeschakeld
als het koppel meer dan 90% van het maximum
bij dat toerental bedraagt. Wordt het gaspedaal
snel ingetrapt dan schakelt de bak direct één of
desnoods twee trappen terug. Bij lage toerental-
len slipt eerst de overbruggingskoppeling. De
motor maakt dan iets meer toeren. Daardoor
neemt de inlaatdruk, dus ook het motorkoppel,
snel toe.
Al met al blijkt het niet eenvoudig om een 3
liter motor hetzelfde prestatieniveau én rijge-
drag te geven als een 4 liter. Zeker niet als het
om een DI V8 gaat met Valvetronic. De gewichts-
besparing van maar liefst 70 kg helpt uiteraard
wel mee. Maar dat BMW een knappe prestatie
heeft geleverd staat vast! �

Paul Klaver

www.AMT.nl
Dé internetsite voor de Automotive Professional

Het is interessant om deze motor te verge-
lijken met de 3 liter zescilinder diesel met
registerturbo’s. AMT maakte er in 2004
een uitgebreid technisch verslag van. Lees
het na op www.AMT.nl, Archief, Motoren,
BMW, ‘BMW diesel met Variabele Twin
Turbo techniek (2004-11)’.

De Siemens VDO-piezoverstuivers zijn best fors uit-
gevallen. De bevestiging in de cilinderkop is
akoestisch zoveel mogelijk ontkoppeld om sto-
rende tikkende geluiden te vermijden. Dankzij
maximaal 200 bar druk, een naar buiten openende
klep en de uiterst snelle inspuitingen is het straal-
geleide systeem mogelijk geworden.

Het motorblok van de Bi-Turbomotor is geheel van
aluminium, dus zonder de magnesium buitenman-
tel omdat de thermische en mechanische belastin-
gen hoger zijn. De gietijzeren voeringen zijn aan
elkaar gegoten, het blok heeft een open dek. Daar-
door staat de koelvloeistof tegen de koppakking.
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