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MOTOREN
BMW 3.0 liter turbodiesel technisch bekeken

Afgeslankte zes-in-lijn: zuiniger en krachtiger

De zes-in-lijn blijft een paradepaardje van BMW. Met de nieuwe 3.0

liter zescilinder turbodiesel laat BMW zien dat dit concept nog heel

veel mogelijkheden biedt. De nieuwste zes-in-lijn is beduidend korter,

lager, lichter, zuiniger, schoner en sterker dan zijn voorganger. 

Kortom, klaar voor de toekomst.

BMW is één van de weinige fabrikanten die
nog zes-in-lijn motoren bouwt en deze in leng-
terichting in de auto plaatst. Eén van de voor-
delen is de grote technische overeenkomst met
de vier-in-lijn motor, één van de nadelen is de
inbouwlengte. Door op basis van de nieuwste
viercilinder een zescilinder te fabriceren, zijn
de nadelen verkleind en de voordelen vergroot.
De nieuwe 2 liter viercilinder turbodiesel is uit-
voerig beschreven in AMT 9/2008. Wie denkt
dat de zespitter ‘gewoon’ 1,5x zijn kleinere
broer is, komt bedrogen uit. Daarom is het
goed om het genoemde artikel er nog eens op
na te slaan, want dan pas worden de overeen-
komsten en verschillen duidelijk.

Korter en lichter
BMW geniet veel aanzien op motorengebied.
De ontwikkeling van de dieselmotoren vindt
plaats in het Oostenrijkse Steyr. De nieuwe zes-

cilinder moest in meerdere vermogensversies
leverbaar zijn, beter presteren dan de vorige
motor, zuiniger zijn en voldoen aan de hoogste
emissie-eisen.
Alsof dat nog niet genoeg is, moest het gewicht
omlaag en de afmetingen kleiner worden. Om
de fabricagekosten laag te houden, diende zo-
veel mogelijk gebruik te worden gemaakt van
de onderdelen en productiemachines van de
viercilinder.
Dat betekende dat de distributie van voor naar

achteren verhuisde en een plaats vond bij het
vliegwiel. Dat maakt de motor korter en lager
hetgeen in verband met de voetgangersbe-
scherming nodig is. De vacuümpomp is naar
het carter verplaatst, alle overige hulpappara-
tuur naar de linkerkant van het motorblok en
alle componenten voor de uitlaatgasnabehan-
deling naar de rechterkant.
Dankzij anders geplaatste inlaatkanalen is de

Zes aan de lijn

De nieuwe BMW zescilinder turbodieselmotor zit
knap in elkaar. De laag bouwende distributie aan

vliegwielzijde maakt een schuin aflopende motor-
kap mogelijk. Rechtsboven is de EGR-klep te zien

met de EGR-koeler er onder. Nog lager zit de com-
pacte V-snaaraandrijving. Let op details zoals de

koppakking.

Op de langsdoorsnede is
goed te zien hoe kort de zes-
pitter is, vooral de distributie
neemt heel weinig ruimte in.
Dat de motor ver naar achte-
ren is geplaatst, blijkt uit de
vorm van de carterpan.
De dwarsdoorsnede is van
voren af gemaakt. De hete
uitlaatkant zit in de rijrichting
gezien rechts en alle ‘koude’
delen zitten links. In het in-
laatkanaal is de wervelklep
te zien die het ‘vullingska-
naal’ in meer of mindere
mate afsluit.
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cilinderkop 29 mm
lager dan voorheen.
In het compacte in-
laatspruitstuk zijn de
wervelkleppen gemonteerd.
Het luchtfilter is vast op de motor geplaatst
met de nodige f lexibiliteit in hoogterichting.
Al met al is de nieuwe motor 5 kg lichter dan
de vorige.
Vanwege de steeds strengere emissie-eisen is er
een 1800 bar common rail-systeem met een
twee plunjer hogedrukpomp en verder ontwik-
kelde piëzoverstuivers toegepast. Dankzij mo-
torinterne maatregelen, een externe EGR-koeler
met elektrisch bediende klep en een omloop
(by-pass) is BMW er in geslaagd aan de Euro 5-
emissie-eisen te voldoen. Met een geregelde
NOx-opslagkatalysator is het zelfs mogelijk te
voldoen aan de Euro 6-emissie-eisen die pas in
2014 van kracht worden.
De nieuwe motor wordt gemonteerd in de 330d
en 730d, maar zal ook in andere modellen wor-
den ingebouwd.

Vervorming gecompenseerd
De topdruk is beperkt tot 180 bar. Dat maakt
het gebruik van een aluminium-silicium-mag-
nesiumlegering mogelijk voor het motorblok.

In het blok zijn de slechts 1,5 mm dikke giet-
ijzeren cilindervoeringen aangebracht. Om de
koeling tussen de cilinders te verbeteren,
wordt het koelwater door boringen van 1,5
mm geperst.
Het is een ‘Deep-Skirt’-blok, hetgeen wil zeg-
gen dat het aan weerszijden van de krukas
doorloopt tot onder de hoofdlagerkappen. De
beide zijden van het blok zijn door middel van
stalen dwarsbeugels, die over de lagerkappen

lopen, met elkaar verbonden. Zodra de motor
opwarmt, worden de zijden van het blok naar
elkaar toe getrokken omdat het staal minder
ver uitzet dan het aluminium van het blok. Zo
wordt de vervorming ten gevolge van de ver-
brandingsdruk gecompenseerd.

Bijzondere krukas
Van de nieuwe krukas moest het gewicht om-
laag, de stijfheid omhoog en de kostprijs om-

Dat er veel hetzelfde is als bij de viercilinder blijkt wel als we dit
aanzicht vergelijken met dat in AMT 9/2008 bladzijde 55. De ver-
schillen zitten voornamelijk aan de uitlaatkant. De distributie,
inclusief de aandrijving van de hogedrukpomp, is ruimtebespa-
rend gebouwd.

De bijzondere krukas met verdraaide contragewich-
ten. De krukas heeft acht contragewichten en geïnte-
greerde kettingwielen. De constructie heeft geleid tot
een 15% grotere stijfheid en een 4% lager gewicht.
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overeen met de 12 inspui-
tingen die de zescilinder vier-
taktmotor nodig heeft als hij vier
krukasomwentelingen heeft gemaakt. Zo loopt
de drukopbouw in de common rail weer syn-
chroon met de inspuiting en is het aandrijfver-
mogen met 20% verlaagd.
De lichtgewicht nokkenassen zijn afgeleid van
die van de vorige motor. De complete distribu-
tie, inclusief de klepbediening, is onderhouds-
vrij en ontworpen om de motorlevensduur mee
te gaan.

Flexibel luchtfilter
Bij de 730d is de motor voorzien van een dwars
over de motor aangebrachte en in de hoogte

vervormbare inlaatgeluid-
demper. Ook het deksel werkt

als geluiddempende afdichting en is
schuivend verbonden met het filterhuis. Zelfs
het vliesfilterelement is vervormbaar. Op deze
manier worden duurdere maatregelen aan de
aluminium motorkap voorkomen en is er toch
voldaan aan de eisen die de voetgangersbe-
scherming stelt.
In het kunststof kleppendeksel zit geen cycloon
olie-afscheider meer, maar een membraanklep.
De licht voorgespannen metaalplaatjes zorgen
voor een constante stroming ongeacht de hoe-
veelheid carterdampen en een hoge olie-af-
scheidingsgraad.
Alle hulpapparatuur is, net als bij de viercilin-

laag. De lagerdiameters zijn gelijk aan die van
de viercilinder, maar een zescilinder krukas is
uiteraard anders dan die van een viercilinder.
Er hoeft slechts 20% van de roterende massa te
worden gebalanceerd omdat een zescilinder in
lijn ‘van huis uit’ zo goed gebalanceerd is.
Door de acht contragewichten 30 graden te
verdraaien, kan de krukas nu in één vlak wor-
den gesmeed zonder deze daarna te hoeven tor-
deren (verdraaien of ‘twisten’). Dat scheelt fiks
in de kosten.
De gewichtsbesparing bedraagt 1 kg. Dat lijkt
niet veel, maar op een onderdeel van zo’n 25
kg is dat toch 4%. Zelfs is de stijfheid met 15%
toegenomen.

Bekende distributie
De distributie is uitgevoerd zoals bij de vierci-
linder, dus met één ketting die de hogedruk-
pomp aandrijft en één die de oliepomp
aandrijft. Vanaf de hogedrukpomp drijft een
aparte ketting de inlaatnokkenas aan die op
zijn beurt door middel van een tandwielover-
brenging de uitlaatnokkenas laat draaien.
Toch is er een verschil, want de overbrengings-
verhouding naar de hogedrukpomp is anders.
Bij de viercilinder draait de pomp met krukas-
toerental, bij de zespitter met driekwart van
het krukastoerental. Er zijn nog steeds twee
nokken op de pompas die de pompplunjer be-
dienen, maar er zijn nu twee plunjers. Als de
krukas vier omwentelingen heeft gemaakt, is
de pompas drie maal rond geweest. Omdat er
twee nokken per plunjer op de pompas zitten
en er twee plunjers worden toegepast, zijn er
3x2x2=12 hogedrukfasen geweest. Dat komt

De luchttoevoer met de opbouw van het flexibele
luchtfilter (730d). Deze constructie maakt duurdere
maatregelen aan de aluminium motorkap overbo-
dig, terwijl toch voldaan wordt aan de eisen die de
voetgangersbescherming stelt.

De turbocompressor met daarachter de oxikat met
het roetfilter is aan de rechterzijde geplaatst. De
grote inlaatluchtkoeler zorgt voor een lage tempe-
ratuur van de samengeperste lucht.

Bij de turbine is de stelring van de leidschoepen te
zien, deze wordt nu elektrisch verdraaid. De leid-
schoepen zelf hebben een nieuwe vorm.
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der, aan de linkerkant van de motor geplaatst.
De dynamo, de stuurbekrachtigingspomp en de
aircocompressor worden nu door één poly-V-
snaar aangedreven en dat scheelt in vermogen.
Er is een kunststof oliefiltermodule toegepast,
met daarin een forse oliekoeler.

Geoptimaliseerde drukvulling
De enkele turbocompressor met variabele turbi-
neleidschoepen is geoptimaliseerd en compac-
ter uitgevoerd. Er is een nieuw compressorwiel
dat zorgt voor een grotere luchtopbrengst en de
turbine leidschoepen hebben een nieuwe vorm.
Daardoor is het turbinerendement in de geslo-
ten stand, dus bij deellast, verhoogd. Het rijge-
drag is daardoor verbeterd en de turbo-akoes-
tiek aangenamer. Het lagerhuis is thermisch
zoveel mogelijk ontkoppeld van het turbine-
huis om een ongewenst hoge olietemperatuur
te voorkomen. De verstelling van de leidschoe-
pen gebeurt nu elektrisch en is geschikt voor
aansluiting op het diagnosesysteem.
Het resultaat is een nauwkeuriger en snellere
inlaatdrukregeling. Dat heeft als merkbaar ef-
fect een betere acceleratie door een snellere
vermogenstoename en een snellere vermogens-
afname bij gasloslaten.

Gekoeld uitlaatgas
De Euro 5 en 6-emissie-eisen stellen hoge eisen
aan de hoeveelheid uitlaatgas die wordt terug-
gevoerd naar de motor. Er is een roestvaststalen
koeler vóór op de motor geplaatst. De elektrisch
bediende klep zit in de toevoeropening van de
EGR-koeler en zorgt voor een nauwkeurige en
snelle regeling van de hoeveelheid uitlaatgas
die door de koeler gaat. In de cilinderkop koelt
het uitlaatgas nog verder af.
Condensvorming wordt voorkomen door een
‘by-pass’(omloop) klep die de koeler omzeilt tij-
dens de opwarmfase en bij lage belastingen van
de motor. Bovendien wordt door het warme uit-
laatgas de verbranding bevorderd, dus daalt de
uitworp van onverbrande brandstof (HC) en
koolmonoxide (CO).

Uitgekiende verbranding
Per cilinder wordt er één wervelkanaal en één
vullingskanaal, dat tangentiaal in de cilinder
stroomt, gebruikt. De kanalen zijn nu naast el-
kaar in plaats van schuin boven elkaar ge-
plaatst om de bouwhoogte van de cilinderkop
te beperken. Het vullingskanaal heeft een
ronde doorsnede bij de aansluiting op het
spruitstuk. Dat maakt het mogelijk om de
doortocht te regelen met behulp van een vlin-
derklep. Deze klep sluit het kanaal bij lage toe-
rentallen zodanig af, dat er meer lucht naar
het wervelkanaal gaat. Daardoor neemt de
luchtbeweging, die nodig is om de brandstof
goed met de lucht te mengen, toe. De verstel-
ling van de klep gebeurt traploos en elektrisch
om de luchtbeweging ook bij dynamisch rijge-
drag effectief te kunnen regelen.
De vier kleppen hangen parallel om onge-
wenste uitsparingen in de zuigerbodem te
voorkomen. De zuigerkomvorm is iets gewij-
zigd ten opzichte van die van de viercilinder.
De compressieverhouding is nu 16,5:1. Dat is
0,5 minder dan voorheen, maar niet zo laag als

de 16,0:1 van de viercilinder. Toch is het gelukt
om de NOx-uitworp laag genoeg te houden en
het verbruik te reduceren. De wijzigingen aan
de zuigerkom houden ook verband met het
toegenomen vermogen, de motor verpompt na-
melijk meer lucht.
Er is voor het eerst bij een BMW-zescilinder
een snelgloeisysteem met keramische gloeibou-
gies toegepast. De hoge temperatuur van
1300°C zorgt voor een hoge verbrandingsstabi-
liteit die de koude start en het warmdraaien
ten goede komt. Bovendien kunnen deze gloei-
bougies (veel) meer koud/warmcycli verdragen
dan stalen exemplaren, dus is nagloeien geen
probleem. Dat maakt niet alleen de motor stil-

Linksboven de EGR-klep met de EGR-koeler. Voor de koeler de omloopbuis en
daaronder de V-snaaraandrijving van de hulpapparatuur. Linksonder de com-
pressorinlaat met het nieuw ontworpen compressorwiel.

Hier zien we (vlakbij het vliegwiel rechts) hoe de uitlaatgassen worden toege-
voerd aan de inlaatlucht. De RVS-pijp met temperatuursensor voert de onge-
koelde uitlaatgassen aan achter het smoorklephuis. De ronde inlaatopeningen
tonen de wervelkleppen naar de vullingskanalen. Via de langwerpige openin-
gen gaat de lucht naar de wervelkanalen.

Het oliefilter met grote warmtewisselaar die de
olie eerst opwarmt en vervolgens koelt met be-
hulp van het koelwater.

Foto’s/Tekeningen: BMW

De kunststof buis met elektrische kabel linksonder
is de sensor die het oliepeil meet. Vlak erboven is
één van de stalen strippen te zien die de zijkanten
van het motorblok bij warme motor onder span-
ning zetten.
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ler tijdens het opwarmen, maar zorgt ook voor
een lagere HC- en CO-uitworp gedurende die
periode.

Aangepaste verstuivers
Er is gekozen voor een maximum inspuitdruk
van 1800 bar, dus is er nog ruimte om tot 2000
bar te gaan zoals bij de viercilinder is gebeurd.
De piëzo-elektrische verstuivers hebben nu
zeven gaatjes die korter zijn dan voorheen.
Door het korte kanaal ontstaat er een betere
straalonderbreking, want er is een kleinere
dode ruimte. Dat zorgt voor een lagere HC- en
CO-productie, vooral tijdens het opwarmen.
De verstuivers zijn stijver dan voorheen omdat
de hogere inspuitdruk en het grotere aantal
gaatjes de ‘verstuivertip’ anders te veel doen
doorbuigen.

Lage uitstoot
De EGR-koeler is zo effectief dat de luchttem-
peratuur in het inlaatspruitstuk 20°C lager is
dan bij de vorige motor. Het spreekt vanzelf
dat daardoor de verbrandingstemperatuur
vooral bij deellast minder hoog oploopt. Alle
maatregelen samen zorgen ervoor dat er geen
deNOx-kat nodig is om aan de Euro 5-emissie-
eisen te voldoen.
Als de oxikat wordt vervangen door een NOx-
opslagkat lukt het met het lichtere 330d model
om zelfs aan de Euro 6-eisen te voldoen die pas

in 2014 van kracht worden. Eén van de proble-
men met dit type katalysator is dat er regelma-
tig een zuurstofarm, dus rijk, mengsel moet
worden gevormd. BMW heeft dit probleem op-
gelost door de luchttoevoer naar de motor door
middel van een smoorklep te verminderen. Te-
gelijkertijd vindt er een extra na-inspuiting
plaats om het uitlaatgas te verrijken.
Volgens BMW is de opslagkat sterk verbeterd
omdat de grenslaag met het edelmetaal zelfs
na veroudering en met zwavelneerslag nog ac-
tief blijft. Een probleem is dat de lucht van
rotte eieren, door zwavelwaterstof H2S, moet
worden vermeden. Deze nare geur ontstaat tij-
dens het ontzwavelen van de opslagkat. Er is
een cyclische wisseling nodig van de lambda-
waarden om toch voldoende zuurstof in de kat
te houden om de H2S-vorming te voorkomen.
Dit wordt pendelen (geen zuurstof, wel zuur-
stof, enzovoort) genoemd.
BMW noemt de toegepaste techniek: ‘Blue Per-
formance’ en dat is zeker wat de Performance
betreft terecht. Of een dieselmotor zoals deze
ook onder andere condities dan tijdens de Eu-
ropese rijcyclus ‘schoon’ is, blijft onderwerp
van discussie.
Met de enkele turbo haalt de nieuwe turbodie-
sel maar liefst 60 kW/l en een hoogste gemid-
delde effectieve druk van 22,7 bar vanaf 1750
t/min. Dit is nog iets hoger dan de viercilinder
met één turbo haalt, die komt op 22,1 bar.

De bevestiging van de verstuivers gebeurt met
‘kikkerplaten’. De kleppen worden bediend door
slepers met een naaldgelagerde rol. Hydraulische
stelplunjers houden de klepspeling op een con-
stante waarde. Let op de vorm van de kom in de
zuiger en de positie van de zuigerveren.

De nieuwe zescilinder turbodiesel levert 10 kW en 20 Nm meer dan zijn voorganger. Toch is een inte-
ressante verbruiksreductie bereikt. 

Omdat ook het hoogste toerental verhoogd is
van 5000 naar 5400 t/min is het rijgedrag meer
dynamisch. Veel sportwagens zullen moeite
hebben de 330d bij te houden als deze van 0 tot
100 km/h optrekt in 6,1 seconden. De zwaar-
dere 730d heeft daar 7,2 seconden voor nodig.
Dankzij de intelligente Generator Regeling
(iGR) wordt er remenergie teruggewonnen. Een
verbeterde zestrapsautomaat gebruikt de kop-
pelomvormer nog maar heel weinig en dat
scheelt in verbruik. Volgens BMW wordt er zo
gemiddeld 4% brandstof bespaard over het he-
le motorkenveld. Over de Europese rijcyclus is
het verbruik van de 730d gedaald van 7,8 naar
7,2 l/100 km.
Nu het motorkenveld wordt genoemd, is het
zinvol er op te wijzen dat ook bij deze motor
hogere eisen aan het motormanagement wor-
den gesteld. Er zijn meer sensoren en actuato-
ren aanwezig. Bij de 730d vindt het datatrans-
port plaats met behulp van een ‘Flex-Ray’.
Geen wonder dat de TC 1796 processor voor-
zien is van een groter geheugen. Het eind van
de motorenontwikkeling is dankzij de elektro-
nica nog niet in zicht! �

Paul Klaver

Hogere prestaties bij lager verbruik
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