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MOTOREN
Techniek BMW V8 Twin Turbo

Sterker en zuiniger dan V12

Eerder paste BMW directe inspuiting met drukvulling al

toe bij de zescilindermotoren. Nu is ook een V8 uitge-

bracht met deze bijzondere combinatie. De nieuwe V8

Twin Turbo zit al in de X6 en 7-seriemodellen, maar zal

meer toepassing vinden. Hij levert erg veel kracht zonder

dorstig te worden. AMT ging op technische verkenning.

Sinds 2001 levert BMW V8-motoren met 3,6 en
4,4 liter inhoud, die voorzien zijn van het Val-
vetronic klepbedieningsysteem. In 2003 is de
cilinderinhoud vergroot tot respectievelijk 4,0
en 4,8 liter. Daarboven is er een V12 geplaatst
die niet alleen Valvetronic, maar ook directe
inspuiting heeft. De nieuwe V8 heeft geen Val-
vetronic meer, maar wel directe straalgeleide
inspuiting en drukvulling. Uit 4,4 liter komt
nu het koppel en (bijna) het vermogen van de

V12: ‘downsizen’ zoals het hoort.
De nieuwe V8 moest een laag verbruik hebben
en hoge prestaties leveren, vooral wat de gasres-
pons betreft. Een hoger toerental is voor de doel-
groep niet aanvaardbaar, dus moest de oplossing
gevonden worden in een hogere gemiddelde ef-
fectieve druk. Vandaar drukvulling, want daar-
mee is uit een ‘kleine’, ‘lichte’ motor zowel een
hoog koppel als veel vermogen te halen.
Eerst werd overwogen de turbo’s aan weerszij-

Downsizen
in het groot

De BMW 4,4 liter V8 Twin Turbo is
een compacte krachtbron die in vele
modellen is in te bouwen. Links en rechts zien we
de watergekoelde inlaatluchtkoelers met gasklep-
huizen die de lucht naar de inlaatspruitstukken aan
weerszijden van het blok geleiden.

den van het motorblok te plaatsen, maar daar-
bij ontstonden inbouwproblemen. Zowel het
voorste differentieel bij 4WD als de koppeling
van de in- en uitlaatspruitstukken, als de plaat-
sing van de stuurkolom belemmerden de plaat-
sing in de kleinere modellen.

Turbo’s in de V
De BMW-constructeurs zijn met een ongewone
oplossing voor het inbouwprobleem gekomen.

Een motor die 300 kW kan leveren, verpompt veel lucht. Bedenk dat er twee
van deze in- en uitlaatsystemen zijn. Rechtsonder is de oliepomp met regel-
bare opbrengst te zien.

De tandkettingen nemen weinig ruimte in beslag. Let op de stand van de zui-
gers. Bij elke bank staan de kruktappen om de 90°, vandaar dat de verbran-
dingsafstand tussen de cilinders van één bank onregelmatig is.
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Beide turbo’s zijn in de V geplaatst, uniek voor
een ottomotor. Op zijn Duits heet dat Lader in
V (LIV) of Heisse Seite Innen (HSI), hetgeen er
op wijst dat de hete kanten van de cilinderkop-
pen nu aan de binnenkant zitten. Het warmte-
huishoudingprobleem bleek oplosbaar. Er is
zelfs geen extra isolatie van wielkasten of an-
dere onderdelen in de motorruimte nodig zoals
bij de gebruikelijke turboplaatsing.
Het aluminium-silicium (Alusil) motorblok

heeft door een gesloten bovendek (Closed Deck)
een grotere stijfheid dan met vrijstaande cilin-
ders (Open Deck). De kopbouten zijn diep in
het blok geplaatst om een zo gering mogelijke
vervorming van de cilinders te bewerkstellen.
Het is een ‘deep-skirt block’, dat wil zeggen dat
het aan weerszijden doorloopt tot onder de
hoofdlagerkapdeling. Dat biedt de mogelijk-
heid om de hoofdlagerkappen niet alleen met
vier bouten, maar ook met dwarsbouten vast te
zetten. Een V8-motor met 90° hoek rukt stevig
aan en drukt krachtig op de hoofdlagers, van-
daar de stijve constructie.
De oliepomp is aan de vliegwielkant geplaatst
om de motor kort te houden, de aandrijving ge-
beurt met een ketting. Voor het 4WD-differen-
tieel is er nu ruimte genoeg.

De luchttoevoer naar de beide com-
pressoren is spiegelbeeld gelijk. Voor
op de motor zitten de watergekoelde

inlaatluchtkoelers met de gasklep-
huizen. Onder de cilinderkoppen zijn
de kunststof inlaatspruitstukken ge-

plaatst.

Direct achter de turbi-
nes en vlak voor het
schutbord zitten de ka-
talysatoren. Het drijf-
werk neemt veel
minder ruimte in dan
de cilinderkoppen met
de bougies en de ver-
stuivers.De omge-
keerde wereld: uitlaat
in de V, inlaat onder de
cilinderkop. Voor een
turbomotor werkt dit
ontwerp prima zoals
blijkt uit de resultaten.
Het idee zorgt voor een
compact blok dat zich
goed laat inbouwen. 

High tech kleppentrein
De uitlaatnokkenassen drijven de twee hoge-
drukpompen aan, op één van de inlaatnokken-
assen zit de onderdrukpomp aan vliegwielzijde.
De nokkenassen met gesmede nokken hebben
een aangegoten f lens voor de kettingwielen en
een ‘geverwiel’ voor de signalen voor de dub-
bele nokkenasverstelling die bij BMW Vanos
heet. Er zijn olieboringen aangebracht in de sle-
pers om de nokken en de rollen van de slepers
te koelen en te smeren. Op de uitlaatnokkenas-
sen zijn de drievoudige nokken voor de hoge-
drukpompen geplaatst.
De distributie wordt met behulp van nieuw
ontwikkelde tandkettingen verzorgd. Er is geen
polygonaal (veelhoek) effect en de slijtage is mi-
nimaal. Om ruimte te sparen zitten de span-
ners aan de binnenkant.
Er worden natriumgekoelde holle uitlaatklep-
pen met verchroomde stelen toegepast. Daar-
door daalt de schoteltemperatuur en neemt de
levensduur toe.
Om het verbruik bij deellast te verlagen, wor-
den de pompverliezen verminderd door de gas-
kleppen verder te openen. Dat is mogelijk om-
dat de dubbele Vanos-verstelling voor een hoog
percentage restgas zorgt. Dankzij de directe in-
spuiting kan er door na-inspuiting voor meer
uitlaatgasenergie worden gezorgd. Daardoor
neemt het turbinetoerental toe en dat zorgt
voor een snelle toename van de inlaatdruk.
Vandaar de snelle gasrespons.

Variabele oliepomp
De oliepomp heeft zes kamers en is, net als bij
de zescilindermotor, voorzien van een heen- en
weergaande schuif die de volumestroom regelt.
Dat bespaart brandstof en beperkt de CO2-uit-
worp. De olie-aanzuigbuis en de carterpan zijn
per model anders, maar de oliekoelerthermos-
taat en het oliefilter met een synthetisch vlies
zijn gelijk. De carterpan bestaat uit een boven-
en onderhelft. Het schuimen van de olie wordt
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Vermogens- en koppelkrommen van de zelfaan-
zuigende 4,8 liter V8 motor en de nieuwe 4,4 liter
Twin Turbo V8.

Veel sterker dan voorganger

Een uitgekiend systeem van koelluchtgeleiders en
hitteschilden zorgt ervoor dat er zelfs bij 950°C
geen problemen ontstaan. Uiteraard was dit één
van de hoofdbrekers.

Een speciale tandket-
ting per bank drijft de
beide nokkenassen aan.
Opvallend zijn de lange
glij- en spanschoenen
met de spanners aan de
binnenkant.

extra wrijving. De waterpomppoelie heeft een
glad oppervlak opdat de toppen van de ribben
gelijk op slijten met de f lanken van de ribben.
Dat verlengt de levensduur van de snaar. Er is
een gepatenteerd waterafvoersysteem bij de
krukas- en stuurbekrachtigingspoelie. Daar-
mee wordt het water, ook bij zware regen en
door plassen rijden goed afgevoerd.
De aircocompressor heeft een poly-V-snaar met
vier ribben. Een gepatenteerd revolverspansys-
teem maakt montagehulpgereedschap overbo-
dig.

Inlaatsysteem en koeling
Het inlaatsysteem heeft een lage- en hogedruk-
gedeelte. De aanzuiggeluiddempers zijn op de
motor bevestigd. Er zijn verschillen in geluids-
eisen tussen de X6 en 7-seriemodellen die door
een verschil in bovenkant van de geluiddem-
pers en een andere vorm van de aanzuigsnor-
kels teweeg worden gebracht.
Er is geen ruimte om de inlaatlucht door de rij-
wind te koelen, vandaar de indirecte waterkoe-
ling. Deze maakt gebruik van een apart lage-
temperatuur koelwatercircuit met een eigen
elektrische waterpomp. De inlaatluchttempera-
tuur is bij een ottomotor heel belangrijk omdat
de invloed op detoneren zo groot is. Om deto-
neren te vermijden, moet het ontstekingstijd-
stip later worden gezet met als gevolg dat de
prestaties afnemen en het verbruik toeneemt.
Al met al blijven er nog genoeg radiateurs over.
Voorop (in de rijrichting gezien) zit de radia-
teur voor de inlaatluchtkoeler, dan volgt de

airco-condensor, vervolgens de radiateur voor
het koelen van de motor met ernaast geplaatst
de warmtewisselaars voor de transmissie-olie
en stuurbekrachtigingsvloeistof. In de rechter
wielkast zit een extra thermostatisch geregelde
motoroliekoeler.
De 850 W koelventilator zuigt de lucht door de
radiateurs en blaast deze over de motor om de
twee turbo’s te koelen. De afzuiging vindt

voorkomen door een tweedelige afscherming.
Er is geen peilstok, want de olieniveausensor
neemt die taak over.
De carterventilatie is opgebouwd als bij de zes-
cilindermotoren. Een cycloonolieafscheider per
bank haalt bijna alle oliedeeltjes uit de carter-
dampen die, als de inlaatdruk beneden atmos-
ferisch is, naar de inlaat vóór de compressor
gaan. Zodra er overdruk in de inlaat heerst,
worden de carterdampen na de compressor aan
de inlaatlucht toegevoegd. De onderdrukrege-
ling houdt de onderdruk in het carter op onge-
veer 50 mbar.

High Precision Injection
De HPI-inspuiting (High Precision Injection)
werkt met 200 bar als hoogste inspuitdruk.
Elke cilinderbank heeft een hogedrukpomp
met één plunjer. De verstuivers dichten af op
een PTFE (Teflon) ring aan de ‘tip’. Een van ge-
vlochten staaldraad vervaardigde ring zorgt
aan de bovenkant voor een akoestische ontkop-
peling. De common rails en de verstuiverleidin-
gen zijn van hoogwaardig roestvast staal ge-
maakt. De afdichtingen zijn ‘hard’, dat wil zeg-
gen dat er geen losse afdichtringen worden ge-
bruikt.

Doordachte hulpaandrijving
Er wordt een poly-V-snaar met zeven ribben
toegepast voor de aandrijving van de stuurbe-
krachtiging, de watergekoelde dynamo van 210
A en de mechanische waterpomp. Er is alleen
een spanrol, een geleiderol zorgt namelijk voor

Een poly-V-snaar met
zeven ribben drijft de
pomp van de stuurbe-
krachtiging, de waterge-
koelde dynamo en de
waterpomp aan. Een
tweede poly-V-snaar met
vier ribben zorgt voor de
aircocompressor. Let op de
gladde poelie van de wa-
terpomp.
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plaats via speciaal gevormde openingen in de
bodemplaat.

Uitlaatsysteem en emissies
De speciale ‘mono-scroll’ (één turbine-inlaat)
turbo’s hebben een onderdrukgestuurde om-
loopklep. Tijdens het afremmen op de motor
zorgen geïntegreerde elektrisch bediende om-
loopkleppen ervoor dat de turbines op toeren
blijven.
Het hitteschild boven de turbo’s heeft drie
lagen met twee luchtlagen ertussen. Eén ervan
zorgt voor de luchtgeleiding, de andere voor
het afschermen van de hittestraling. De koel-
ventilator, de rijwind en de vorm van de bo-
demplaat zorgen voor voldoende koellucht-
doorstroming. Na het afzetten van de motor
loopt de koelventilator nog door tot de tempe-
ratuur op de gewenste waarde is.
De katalysatoren zijn dichtbij de turbines ge-
plaatst en zorgen voor een geringe tegendruk.
De voor- en hoofdkat zitten in één huis, het ge-
heel wordt aangeduid met ‘Hot End’ en te-
recht: de turbines worden 950°C. Het doel van
deze plaatsing is het zo snel mogelijk bereiken
van de werktemperatuur. Na de kats volgt een
flexibel stuk dat voor een akoestische ontkop-
peling zorgt en de thermische en mechanische
belasting opvangt. Het geheel werkt zo goed
dat er ook aan de toekomstige emissie-eisen
kan worden voldaan zonder extra katalysato-
ren onder de bodemplaat. Bij de koude start
emissietest is er geen secundaire luchtinjectie
nodig.
Na de kats blijft het uitlaatsysteem gescheiden,
de tegendruk is laag gehouden door een grote
pijpdiameter toe te passen. Bij de X6 zit er een
door de ECU gestuurde klep in de uitlaatdem-
per die ervoor zorgt dat er een kenmerkend
V8-geluid ontstaat bij fors optrekken. Bij de 
7-seriemodellen is het geluid beschaafder ge-
houden. Dankzij de twee aparte uitlaatdem-
pers zwelt het geluid tot een aanvaardbaar
niveau als er f link wordt opgetrokken. ‘Sound
engineering’ is een vak dat de BMW-technici
uitstekend verstaan.

Drievoudige inspuiting
De kats worden snel opgewarmd door een drie-
voudige inspuiting en een extreem laat ontste-
kingstijdstip. Daardoor is er minder edelmetaal
nodig en slaat er ook minder brandstof neer op

de cilinderwanden. De ‘ruwe’ HC-uitstoot is
daardoor lager dan gebruikelijk en de smeer-
olie wordt niet verdund. 
Ook aan de toekomstige emissie-eisen wordt
zonder problemen voldaan, want de speciale
breedbandlambdasensoren komen snel in actie
omdat ze spoedig hun bedrijfstemperatuur be-
reiken.
Er doet zich een probleem voor door de onre-
gelmatige verbrandingsafstand: een cilinderse-
lectieve lambdaregeling per bank is niet
mogelijk. BMW heeft iets nieuws bedacht. Bij
deellast wordt elke cilinder zover arm gezet
dat de oneenparigheid boven een bepaalde
waarde komt. De overige drie cilinders per
bank worden zoveel rijker gezet dat de gemid-
delde lambdawaarde gelijk blijft. Door onder-
ling vergelijk van elke cilinder is het toch
mogelijk elke cilinder apart te regelen.

Snelle opwarming
Vrijwel alle koelwaterleidingen zijn in het mo-
torblok opgenomen. Door het optimaliseren
van het watersysteem is er nu 42% minder
koelvloeistof in het kortsluitcircuit, dus als de
thermostaat dicht is. Daardoor warmt de
motor sneller op. Het koelwater gaat vanaf de
waterpomp naar de oliewarmtewisselaar. De
vloeistoffen stromen in tegengestelde richting
hetgeen de warmte-overdracht bevordert.
Daarna splitst de koelwaterleiding zich in
tweeën om elke cilinderbank diagonaal te
doorstromen. De temperatuurverdeling is op
deze wijze vrijwel gelijk. Het koelcircuit voor
de turbine-lagerhuizen is voorzien van een
eigen elektrische waterpomp.

Slimme elektronica
Het MSD 85-motormanagement is ontwikkeld
uit het MSD 81-systeem dat bij de zescilinder

turbomotoren wordt gebruikt. De DME (Digi-
tale Motor Elektronica) bestaat uit een Infi-
neon TriCore TC 1796 150 MHz processor met
2 MB externe Flash, een geïntegreerde FlexRay-
Controller en een verbindingsstekker met 184
pennen. In de DME is ook de aansturing van de
piëzoverstuivers en de bobines opgenomen.
Om de warmte-afvoer veilig te stellen heeft de
X6 een geforceerde luchtkoeling van de ECU en
de 7-seriemodellen een watergekoelde uitvoe-
ring.
De communicatie verloopt via twee CAN-bus-
sen, één LIN- en een BSD-bus, bij de 7-seriemo-
dellen ook nog via een snelle FlexRay-aanslui-
ting.
Het motormanagement is zeer complex. Er zijn
meer dan 12.000 applicatielabels (kentallen,
kenlijnen en kenvelden) met meer dan 12.000
bladzijden aan programmadocumenten.
Voor het aanpassen aan de brandstofkwaliteit
wordt er gebruik gemaakt van neuronale net-
werken die afhankelijk van het toerental en de
belasting het ontstekingstijdstip en de lucht-
brandstofverhouding aanpassen. Daarbij wordt
er gekeken naar de toleranties in de luchtmas-
sastroom, de afwijkingen in de lambdawaarden
en de klopvastheid van de brandstof.

Succesvol downsizen
BMW is er in geslaagd de prestaties van de V12
te overtreffen met een lager brandstofverbruik.
Zelfs de gasrespons voldoet aan de hoogge-
stelde eisen. Als er bij 1500 t/min en een effec-
tieve druk van 2 bar volgas wordt gegeven,
neemt de effectieve druk in 0,2 seconde toe
van 2 naar 11 bar. Dat is net zo snel als bij de
zescilinder turbomotor. Het effect hiervan is
dat het rijgedrag gelijk of zelfs beter is dan dat
van een grotere motor. De aangepaste schakel-
programma’s van de zestrapsautomaat helpen
hieraan mee. En dan te bedenken dat het top-
vermogen tot ‘slechts’ 300 kW beperkt is.
Bij hetzelfde motorkoppel en toerental is het
brandstofverbruik van de V8 Twin Turbo aan-
zienlijk lager dan dat van de zelfaanzuigende
V12. Het voordeel van de straalgeleide ten op-
zichte van de wandgeleide inspuiting en de
veel hogere gemiddelde effectieve druk van de
kleinere motor zorgen voor dit goede resultaat
van het ‘downsizen’. ●

Paul Klaver

De omgekeerde wereld:
uitlaat in de V, inlaat
onder de cilinderkop.
Voor een turbomotor

werkt dit ontwerp
prima zoals blijkt uit de

resultaten. Het idee
zorgt voor een compact
blok dat zich goed laat

inbouwen.

De verstuiver dicht af met een
PTFE-ring en wordt door een ring
van metaalgaas trillingsvrij beves-
tigd. De plaats van de bougie-elek-
troden in de verbrandingskamer is
heel belangrijk voor een goede
werking van de straalgeleide in-
spuiting. Let op de bijzondere
vormgeving van de verbrandings-
kamer bij de kleppen.
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