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MOTOREN
SCC: Saab Combustion Control

De Australische motorontwikke-
laar Orbital werkt al ruim tien jaar
aan directe inspuiting voor de ben-
zinemotoren, in eerste instantie
voor toepassing in tweetaktmoto-
ren. Om tot een optimaal verbran-
dingsproces te komen experimen-
teert Orbital met luchtinspuiting in
de verbrandingsruimte. Naar eigen
zeggen met succes.

Combustion Control
Eind juni maakten Saab en Orbital
bekend dat ze een ‘pact’ hadden
gesloten voor de ontwikkeling en
commercialisering van Saab moto-
ren met gebruikmaking van directe
inspuittechnologieën van Orbital.
Drie maanden later, tijdens de laat-
ste autoshow in Parijs, presenteer-
de Saab de eerste resultaten van de
samenwerking: de techniek van
Orbital is terug te vinden in een
motor met SCC, Saab Combustion
Control. SCC-motoren zullen vol-
gens Saab toegepast worden in de
Saabs van de volgende generatie.
Behalve Orbital inspuittechnieken
omvat SCC meer noviteiten, waar-
van de bougie met variabele elek-
trode-afstand de belangrijkste is.
Dit laatste is een doorontwikkeling

van het concept wat de Zweden in
1995 tijdens de IAA in Frankfurt
presenteerden: een vonk tussen de
bougie en de zuigerbodem.

Niet te rijk, niet te arm
De belangrijkste drijfveren voor de
ontwikkeling van nieuwe motor-
concepten zijn de eisen met betrek-
king tot uitstoot en verbruik. Hier
ligt ook de basis voor SCC. Doel
van de toegepaste techniek is om
met directe inspuiting toch zoveel
en ook zo nauwkeurig mogelijk
met lambda=1 te kunnen werken.
Bij deze lambdawaarde werkt de

katalysator namelijk op de meest
effectieve manier.

Uitlaatgas bevat voordat het in
de katalysator terechtkomt onder
andere koolmonoxide (CO), kool-
waterstoffen (HC) en stikstofoxi-
den (NOx). Alleen onder ideale
omstandigheden kunnen deze
schadelijke stoffen voor 99 procent
omgezet worden in kooldioxide
(CO2), water (H2O) en stikstof
(N2). Bij de ideale lucht/brandstof-
verhouding komen de schadelijke
stoffen ook in een ideale verhou-
ding bij de katalysator, waardoor
deze netjes aan de omzetting kan
beginnen. Bij een rijk brandstof-
mengsel neemt het aandeel kool-
monoxide en koolwaterstof toe. Bij
een arm mengsel wordt de uitstoot
van stikstofoxide te hoog en werkt
de katalysator niet meer optimaal.

Meer NOx bij DI
Een conventionele direct ingespo-
ten benzinemotor kan met een ar-
mer mengsel draaien dan een indi-
rect ingespoten motor. Eerste doel
is brandstofbesparing. Eén van de
gevolgen is echter een hogere uit-
stoot van NOx. Dit kan ondervan-
gen worden door een NOx-opslag-
katalysator toe te passen. Om deze
van tijd tot tijd te reinigen moet er
extra brandstof worden ingespoten.
Echt ideaal is dit dus niet.

Minder NOx met SCC DI
SCC werkt met directe inspuiting,
maar toch bij lambda=1. Om tel-
kens weer de ideale mengselsa-
menstelling te bereiken wordt het
spoelproces (inclusief uitlaatgasre-
circulatie) op verbluffende wijze
benut. De variabele kleptiming en

Luchtinjectie en variabele elektrode-afstand

Saab’s injectiebougie
Saab en Orbital hebben sa-

men een motor ontwikkeld

voor een volgende voer-

tuiggeneratie. Die kent tal

van bijzondere ontwikke-

lingen waardoor extreem

lage emissiewaarden gere-

aliseerd kunnen worden.

Het meest opvallend is de

injectiebougie.

Saab Combustion Control heeft
als belangrijkste items twee varia-
bele nokkenassen en een bougie
met variabele elektrode-afstand
welke geïntegreerd is met een
benzine/luchtinjector.
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de luchtinjectie spelen hierbij een
voorname rol. De luchtinjectie
komt voor rekening van de Spark
Plug Injector (SPI), zoals Saab de
gecombineerde bougie/injector
noemt. Hierdoor is het mogelijk
het deel van de cilindervulling dat
voor de verbranding nodig is op
lambda=1 uit te laten komen. De
rest van de cilindervulling bestaat
namelijk uit het niet mee reageren-
de uitlaatgas van de voorgaande
cyclus. Verder zit in het uitlaatgas
geen zuurstof dat zich kan binden
met stikstof, dus ook geen overma-
tige stikstofoxideproductie.

Geen zwavelprobleem
De NOx-opslagkatalysator die ge-
bruikt wordt bij normale direct in-
gespoten benzinemotoren, is zeer
gevoelig voor zwavel. Deze moto-
ren werken dan ook het best wan-
neer ze op zwavelarme brandstof
kunnen werken. Omdat de SCC-
motor geen nabehandelingsysteem
kent voor stikstofoxiden, vervalt
ook de directe noodzaak voor ben-
zine met een laag zwavelgehalte,
maar kan de benzine getankt wor-
den zoals die ook vandaag aan de
pomp te verkrijgen is.

Lagedrukgebied
Met de SPI kan zeer nauwkeurig
lucht worden toegediend. In eerste
instantie wordt er lucht ingespoten
als dragend medium voor de
brandstof. Dit gebeurt onder een
druk van zes bar. Ter indicatie: bij
een indirect ingespoten benzine-
motor licht de inspuitdruk rond de
twee á drie bar. Bij een ‘conventio-
nele’ direct ingespoten benzinemo-
tor varieert de inspuitdruk van 60
tot 200 bar. Er kan dus gesproken
worden van een directe inspuiting
onder relatief lage druk. Later in
het proces wordt er nog lucht in-
gespoten om een werveling tot
stand te brengen. Door de injec-
toren nauwkeurig aan te sturen is
het dus mogelijk om de juiste
luchthoeveelheid te realiseren.

Minimale pompverliezen
In het inlaatkanaal van de SCC-
motor ontbreekt een gasklep. De
cilindervulling wordt tenslotte ge-
regeld door de variabele klepti-
ming en de inspuiting van lucht en

1.Onder de toenemende gas-
druk van het ontstoken meng-
sel beweegt de zuiger omlaag

2.Door de geopende uitlaat-
klep verdwijnen uitlaatgassen

3.Vlak voor het BDP wordt via
de injectiebougie lucht en
brandstof ingespoten terwijl
de in- en uitlaatkleppen nog ge-
opend zijn.Hierdoor ontstaat
een mengsel van lucht,brand-
stof en uitlaatgas

4.Het mengsel wordt uit het uit-
laatkanaal gezogen en stroomt
voor een groot deel het inlaat-
kanaal in

5.Het resterende mengsel
wordt uit het inlaatkanaal de
verbrandingsruimte ingezo-
gen

6.Vlak voor het ODP is het com-
plete mengsel terug in de ver-
brandingsruimte en wordt er
nog net genoeg lucht aangezo-
gen om lambda 1 te bereiken

7.Halverwege de compressie-
slag,nog voordat de bougie
vonkt,wordt er extra lucht in-
geblazen.Deze lucht veroor-
zaakt een werveling die moet
zorgen voor een makkelijke
snelle ontbranding

8.Afhankelijk van de omstan-
digheden zal de vonk van de
bougie via de bougie-elektro-
de... ...of via de zuiger lopen.
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brandstof via de SPI. Ontbreken
van de gasklep betekent een ver-
mindering van stromingsverliezen
en vooral ook van pompverliezen.
Hierdoor kan er tijdens het spoel-
proces zonder al te veel problemen
uitlaatgas en mengsel het inlaatka-
naal in- en uitstromen.

Variabele elektroden
Wanneer het juiste mengsel zich in
de verbrandingsruimte heeft ge-
vormd moet het worden ontstoken.
Hiervoor heeft Saab een speciale
bougie ontwikkeld. Deze is geïnte-
greerd in de SPI, waardoor alle
cruciale componenten zo centraal
mogelijk in de cilinderkop zijn ge-
positioneerd. De bougie heeft een
positieve elektrode en massa-elek-
trode. De vaste elektrodeafstand is
3,5 mm. Naast de vaste massa-
elektrode is er ook nog een bewe-
gende massa-elektrode in de vorm
van een punt op de zuigerbodem.
Deze punt nadert de positieve elek-
trode van de bougie tot een afstand
van 1 mm als de zuiger in het bo-
venste dode punt staat. Door de

ontstekingstiming te variëren kan
er dus een vonk optreden naar de
vaste of naar de bewegende massa.
Bij voorontsteking zal de vonk
overspringen naar de vaste elektro-
de. Als de ontsteking iets later
plaatsvindt en de punt in de zuiger-
bodem minder dan 3,5 mm van de
positieve elektrode vandaan is zal
de vonk overspringen naar de be-
wegende elektrode. De energie
kiest namelijk de weg van de min-
ste weerstand, dus zoekt de vonk
het massapunt dat op het ontste-
kingstijdstip het dichtst in de buurt
van de positieve elektrode ligt.

Elk mengsel z’n vonk
Het is niet moeilijk voor te stellen
dat de cilindervulling van een
SCC-motor tijdens geringe belas-
ting voor een groot deel uit uitlaat-
gas bestaat. Bij hogere belasting
wordt dat aandeel iets minder. Af-
hankelijk van de omstandigheden
varieert het aandeel uitlaatgas rond
60 á 70 procent. Voor een betrouw-
bare en snelle ontsteking speelt de
kwaliteit van de vonk een grote rol.

Omdat de omstandigheden in de
verbrandingsruimte variëren moet
de vonk hier aan aangepast wor-
den. Bij lage belasting ontstaat een
vonk tussen de beide elektrodes
met een elektrode-afstand van 3,5
millimeter. Bij hoge belasting is de
gasdichtheid in de verbrandings-
ruimte voor de vonk te hoog om
3,5 millimeter te overbruggen. De
ontsteking vindt iets later plaats.

De vonk springt over naar de zui-
ger op het moment dat de punt in
de zuigerbodem zich minder dan
3,5 millimeter van de positieve
elektrode vandaan bevindt.

Wereldmotor?
Het lijkt allemaal te mooi om waar
te zijn. De voorlopige reducties die
Saab en Orbital opgeven voor de
SCC-motor zijn niet gering: de uit-
stoot van NOx zou maar liefst 75
procent lager zijn dan bij een ver-
gelijkbare motor op dit moment,
terwijl de emissie van CO en HC
met 50 procent teruggebracht kan
worden. Dit alles bij gelijkblijvend
vermogen, terwijl het verbruik een
daling laat zien van 10 procent.

Saab noemt de SCC-motor een
‘global engine system’. Hiermee
wordt bedoeld dat de motor als één
concept zowel in Amerika als in
Europa in te zetten is. In de Ver-
enigde Staten wordt bij de emissie-
eisen vooral de nadruk gelegd op
uitstoot van stikstofoxiden en
koolwaterstoffen. In Europa gaat
de aandacht voornamelijk uit naar
de concentratie van kooldioxide in
de uitlaatgassen. Als de motor
waarmaakt wat er hierboven alle-
maal over is geschetst, dan is hij
inderdaad geschikt om aan beide
zijden van de Atlantische Oceaan
ingezet te worden. De toekomst zal
uitwijzen of we dit concept inder-
daad in een nieuwe generatie
Saabs zullen aantreffen, of dat het
slechts een leuke publiekstrekker
op de show is geweest.

Het Australische bedrijf Orbital
Engine Corporation is gespeciali-
seerd in het onderzoek naar en
ontwikkeling van motortechnieken
op basis van directe inspuiting,
lean burn verbrandingsprocessen
en controle systemen.Al deze
technologieën samen noemt men
het OCP en dat staat voor Orbital
Combustion Process.
De inkomsten van Orbital bestaan
voornamelijk uit de verkoop van de
rechten op haar zogenoemde intel-
lectueel eigendom (patenten en
knowhow) aan de belangrijke voer-
tuig- en motoren fabrikanten.
Naast de verkoop van kennis assi-
steert Orbital ook in het commer-
cialiseren en productierijp maken

van de verschillende technieken.
Het belangrijkste thema van het
OCP is de injectie van lucht om de
brandstof als nevel in te spuiten.
Het grote doel achter dit systeem is
optimalisatie van het verbrandings-
proces met als resultaat een gun-
stiger brandstofverbruik en lagere
uitstoot van schadelijke gassen bij
gelijkblijvende prestaties.
Orbital werkt al sinds 1989 samen
met General Motors.Binnen de
GM-groep is Saab het expertise-
centrum voor benzinemotoren met
turbo.Het is dan ook totaal niet ver-
wonderlijk dat Saab de eerste au-
tofabrikant is die in de publiciteit
treedt met een Orbital-techniek zo-
als de luchtinjectie.

Orbital ontwikkelt en verkoopt
technologie

MOTOREN
SCC: Saab Combustion Control

Door gebruik te maken van vier kleppen
per cilinder kan de injectiebougie cen-
traal in de kop geplaatst worden. In het
hart van de zuigerbodem is duidelijk de
‘variabele  elektrode’te zien. Cornelis Kit

De benzine/luchtinjector wordt gevoed door een brandstofgalerij die sa-
mengebouwd is met een luchtgalerij.Twee slangen,heel duidelijk  te zien
op deze foto,zorgen voor de toevoer van de brandstof en de lucht.
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