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Nowy, 6-cylindrowy silnik ZI, Vss= 3,0 dm3 firmy BMW
Od ponad 70 lat firma BMW s³ynie z produkcji doskona³ych, rzêdowych silników 6-cylindrowych. Pod koniec 2004
roku zaprezentowano ca³kowicie nowy, rzêdowy silnik 6-cylindrowy, który obecnie uwa¿any jest za najnowoczeœniejsz¹
jednostkê tego typu na œwiecie. Silnik ten jest nastêpc¹ pro-

skoñczywszy na luksusowym coupe 630i oraz du¿ej limuzynie 730i.
W tabeli 1 przedstawiono podstawowe parametry nowego silnika, w porównaniu do wersji poprzedniej, produkowanej w latach 2000 do 2004.

Rys. 1. Widok ogólny 6-cylindrowych silników BMW 3,0i
(z lewej wersja z roku 2000, z prawej nowy silnik z roku 2004)

dukowanego od czerwca 2000 roku silnika o symbolu M52,
który w konkursie „International Engine of the Year Award”
w roku 2001 zosta³ uznany jako najlepszy w swojej klasie.
Nowy silnik od pocz¹tku 2005 roku jest sukcesywnie wprowadzany do wszystkich modeli marki BMW, pocz¹wszy od
kompaktowego 130i, poprzez œredniej klasy 330i oraz 530i, a

Cech¹ szczególn¹ nowego silnika jest jego kad³ub o bardzo zwartej i sztywnej konstrukcji, wykonany wed³ug ca³kowicie nowej technologii, polegaj¹cej na ³¹czeniu elementów
wykonanych ze stopów magnezu z elementami ze stopów
aluminium (rys. 2). Wewnêtrzne czêœci kad³uba, obejmuj¹ce
tuleje cylindrowe, p³aszcz wodny, podpory wa³u korbowego

Tab.1. Porównanie wybranych parametrów 6-cylindrowych silników BMW 3,0i

3,0i (M52, 2000- 2004)

3,0i (2005)

2979

2996

84,0 x 89,6

85,0 x 88,0

Odległość osi cylindrów [mm]

9 1, 0

91,0

Stopień sprężania
Moc maksymalna [kW]/
przy prędkości obrotowej [1/min]
Maks. moment obrotowy [N·m]/
przy prędk. obr. [1/min]
Objętościowy wskaźnik mocy [kW/dm3]

10 , 2

10,7

170/5900

190/6600

300/3500- 4000

300/2500- 4000

Objętość skokowa [cm3]
Średnica cylindra x skok tłoka [mm]

57,1

63,4

Siemens MS 43

Siemens MSV70

Materiał kadłuba

aluminium

aluminium / magnez

Masa silnika [kg]

171

16 1

EURO III, ULEV

EURO IV, ULEV II

Układ sterowania silnika

Norma emisji spalin
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Rys. 2. Kad³ub nowego, 6-cylindrowego silnika

i miejsca umieszczenia otworów na œruby mocuj¹ce g³owicê
wykonane zosta³y z nadeutektycznych stopów aluminium.
Czêœæ ta stanowi jednolity odlew, którego zadaniem jest przenoszenie g³ównych obci¹¿eñ. Zewnêtrzne œciany kad³uba,
do których mocowany jest osprzêt, wykonano natomiast ze
stopów magnezu (rys. 2). Wszystkie
œruby mocuj¹ce osprzêt do magnezowej
czêœci kad³uba wykonano z aluminium,
co wynika z podobnej rozszerzalnoœci
cieplnej obu materia³ów. Poniewa¿ klasyczne stopy magnezu odznaczaj¹ siê
zbyt ma³¹ wytrzyma³oœci¹, w silniku
BMW zastosowany zosta³ specjalny
stop magnezu, oznaczony symbolem
AJ62, oferowany przez kanadyjsk¹ firmê Noranda.
Po³¹czenie obu czêœci kad³uba odbywa siê w procesie ciœnieniowego
odlewania, w którym nastêpuje wytworzenie warstwy z³o¿onej z przenikaj¹cych siê materia³ów, gwarantuj¹cej
szczelnoœæ po³¹czenia i mo¿liwoœæ przenoszenia czêœci obci¹¿eñ. Ta nowoczesna technologia wykonania kad³uba
pozwoli³a na zmniejszenie jego masy
o 24% w stosunku do masy kad³uba
wykonanego ze stopów aluminium, a
ponadto przynios³a korzyœci zwi¹zane
z lepszym t³umieniem drgañ i dŸwiêku.
Ze stopów magnezu wykonano tak¿e
pokrywê g³owicy silnika.
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Nowa konstrukcja kad³uba
stworzy³a nowe wymagania w
stosunku do uk³adu ch³odzenia.
Po raz pierwszy zastosowano
w nim elektrycznie napêdzan¹
pompê cieczy ch³odz¹cej oraz
elektrycznie sterowany termostat. Wymienione elementy
uk³adu ch³odzenia, a tak¿e elektrycznie napêdzany wentylator
ch³odnicy, elektrycznie uruchamiane przes³ony powietrza
dop³ywaj¹cego do ch³odnicy
oraz uk³ad ogrzewania wnêtrza
pojazdu sterowane s¹ elektronicznie z odrêbnego modu³u
steruj¹cego, wspó³pracuj¹cego z modu³em sterowania
silnika. We wszystkich warunkach pracy silnika uk³ad ten
gwarantuje odpowiednie ch³odzenie, bez ponoszenia niepotrzebnych strat energii.
BMW 3,0i
Równie¿ pompa oleju smaruj¹cego wyposa¿ona zosta³a
w system regulacji, dziêki któremu wielkoœæ strumienia oleju
dostosowana jest do rzeczywistych potrzeb. W stosunku
do konwencjonalnych rozwi¹zañ przynios³o to oszczêdnoœci mocy niezbêdnej do jej napêdu, siêgaj¹ce 2 kW.

Rys. 3. Schemat uk³adu VALVETRONIC nowego, 6-cylindrowego silnika BMW
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Rys. 4. Porównanie charakterystyk prêdkoœciowych 6-cylindrowych silników BMW
(z lewej wersja poprzednia z roku 2000, z prawej nowy silnik z roku 2004)

W nowym silniku zastosowany zosta³ uk³ad rozrz¹du
VALVETRONIC (rys. 3), stosowany ju¿ w 4-, 8- i 12-cylindrowych silnikach marki BMW. Jest to system, w którym przepustnica zosta³a wyeliminowana, a jej rolê przejê³y zawory
dolotowe o zmiennym skoku. W przypadku nowego silnika
6-cylindrowego jest to uk³ad drugiej generacji, który pozwala na rozwijanie prêdkoœci obrotowej do 7000 obr/min. Uzyskano to dziêki zmniejszeniu mas poszczególnych elementów uk³adu oraz zastosowaniu ³o¿ysk ig³owych w wêz³ach
obrotowych rolek dŸwigni zaworowych i rolek dŸwigni
poœrednicz¹cej. Uk³ad VALVETRONIC pozwala na indywidualn¹ zmianê skoku zaworów dolotowych w danym cylindrze, dziêki czemu w zakresie czêœciowych obci¹¿eñ jeden
z zaworów ma nieco wiêkszy skok od drugiego, co pozwala
na uzyskanie silnego zawirowania ³adunku nap³ywaj¹cego
do cylindra.
Silnik wyposa¿ony zosta³ w bezstopniowy, hydraulicznie sterowany system zmiany faz rozrz¹du zaworów dolotowych i wylotowych, znany pod nazw¹ Doppel-VANOS.
Pozwala on na przestawianie faz zaworów dolotowych o
70oOWK, a zaworów wylotowych o 55oOWK. W przypadku
nowego silnika elementy systemu przestawiania faz wykonano ze stopów aluminium, a wa³ki rozrz¹du wykonane now¹
metod¹ hydraulicznego formowania odznaczaj¹ siê wyj¹tkowo ma³¹ mas¹.
Uk³ad dolotowy wyposa¿ony zosta³ w dwie elektrycznie
sterowane przepustnice steruj¹ce przep³ywem powietrza w
kolektorze, które umo¿liwiaj¹ 3-stopniow¹ zmianê d³ugoœci
kana³ów dolotowych. Wraz z systemem zmiany faz rozrz¹du
Doppel-VANOS, umo¿liwia to bardzo korzystne ukszta³towanie charakterystyki silnika. W stosunku do poprzedniego
silnika wartoœæ maksymalnego momentu obrotowego nie
wzros³a i wynosi 300 N·m, natomiast wystêpuje ona w szerokim zakresie prêdkoœci obrotowej od 2500 – 4000 obr/min.
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Ponadto oko³o 90% jego maksymalnej wartoœci dostêpne
jest w zakresie prêdkoœci obrotowej od 1500 – 6500 obr/min.
Porównanie charakterystyk prêdkoœciowych nowego silnika oraz poprzedniej jego wersji przedstawiono na rys. 4.
W stosunku do poprzednika, nowy silnik odznacza siê
wiêksz¹ sprawnoœci¹. Zu¿ycie paliwa w teœcie NEDC dla
pojazdu wyposa¿onego w nowy silnik jest o 12% ni¿sze w
stosunku do pojazdu z poprzedni¹ wersj¹ silnika. Wed³ug
danych producenta g³ówn¹ przyczyn¹ zwiêkszenia sprawnoœci jest system wymiany ³adunku i system spalania (ok.
8,5%), nowy system ch³odzenia (ok. 1,5%) oraz zmniejszenie
strat tarcia (ok. 1,5%).
Dziêki wyposa¿eniu w nowy typ reaktorów katalitycznych silnik z nadmiarem spe³nia wymagania normy EURO IV
oraz amerykañskiego programu LEV II. Zastosowane reaktory zbudowane s¹ z dwóch cienkoœciennych rdzeni ceramicznych, izolowanych szczelin¹ powietrzn¹ i umieszczonych w
niewielkiej odleg³oœci od wylotu spalin z g³owicy.
W stosunku do poprzedniej wersji silnika 3,0i z roku 2000,
który zyska³ wiele pochlebnych opinii i cieszy³ siê du¿¹ renom¹, nowy silnik dysponuje znacznie lepszymi osi¹gami,
mniejsz¹ mas¹, ni¿szym zu¿yciem paliwa oraz mniejsz¹ emisj¹
toksycznych zwi¹zków spalin. Wed³ug zapowiedzi producenta silnik ten stanowi podstawê konstrukcyjn¹ dla nowej
rodziny 6-cylindrowych jednostek napêdowych o ró¿nej
objêtoœci skokowej, które w najbli¿szym okresie znajd¹ zastosowanie w pojazdach marki BMW.
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