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MOTOREN
Werking van Saab’s Variabele Compressie motor

Zoals bekend staat er nog een be-
langrijke wens op het verlanglijstje
van de motorconstructeurs: de vol-
ledige vrijheid in het naar behoefte
variëren van zowel de kleppentij-
den als de compressieverhouding
(de laatste uiteraard niet op diesel-
motoren van toepassing). De elek-
tronisch geregelde individuele be-
diening van de kleppen is al volop
in ontwikkeling, maar rond het
fenomeen van de variabele com-

pressieverhouding is het lang erg
stil gebleven. Experimenten met
stelmechanismen in de cilinder-
kop, zoals onder meer bij Volkswa-
gen geprobeerd, bleken kansloos
omdat ze te gecompliceerd, te duur
en te onbetrouwbaar waren. Bo-
vendien verstoorden dergelijke
aanpassingen aan de cilinderkop
de ideale vorm van de verbran-
dingskamers, waardoor het emis-
siegedrag verslechterde. En toen

vervolgens de multikleppentech-
niek algemeen ingang had gevon-
den, was er voor dat soort extra
voorzieningen in de cilinderkop al
helemaal geen plaats meer.

De enige reële mogelijkheid tot
variëren van de compressieverhou-
ding die dan nog overblijft, is het
verschuiven van de cilinders ten
opzichte van het draaiend gedeelte.
Dat lijkt op het eerste gezicht nog-
al ‘science fiction’, maar wordt

toch al heel lang toegepast bij de
ééncilinder CFR-proefmotoren
(Cooperative Research Commi-
tee), waarmee de oliemaatschap-
pijen het octaangetal van hun
benzines bepalen. Hierop voort-
bordurend hebben de Saab-ingeni-
eurs een slim stelmechanisme ont-
wikkeld om het cilinderblok ‘te
verstellen’.

De mogelijkheid om in bedrijf
de compressie optimaal aan de be-
drijfsomstandigheden en zonodig
ook aan de brandstofkwaliteit aan
te kunnen passen, verlost de benzi-
nemotor in één klap van zijn enige
echte nadeel ten opzichte van de
dieselmotor, namelijk het slechte

Het verborgen klapstuk van de Autosalon van Genève:

Wondermotor van Saab
Er was weer veel glamour and glitter van prototypen en designstudies op de

prestigieuze Salon International de l’Automobile 2000. Toch leek het interes-

santste (technische) nieuws wel bewust op de achtergrond te zijn gehouden!

Maar AMT ontgaat niets en dus maakt u hier uitgebreid kennis met een door-

braak in de moderne motortechniek.

Het bovenste gedeelte van de mo-
tor kantelt 4° naar links als het aan
de rechter zijde door het verstel-
mechanisme omhooggedrukt
wordt.Ten opzichte van de laagste
stand (links in de figuur) is daar-
mee de compressieverhouding
verlaagd tot 8:1.Links de com-
pressor.Sterk punt van de uitvoe-
ring van een en ander is dat er aan
de gangbare motorconstructie
niets wezenlijks veranderd hoeft
te worden.

14 : 1 8 : 1
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appel in de schoot was geworpen,
liever nog een tijdje uit had willen
stellen. Om geen slapende honden
wakker te maken bijvoorbeeld.
Maar dit kan voor de Zweden na-
tuurlijk een te grote teleurstelling
zijn geweest. Mogelijk is toen
maar tot het compromis van een te-
rughoudende presentatie besloten.

Enorme verbruiksreductie
Uiteraard zijn de Saab-ingenieurs
uitermate trots op hun SVC-motor,
waarbij SVC staat voor Saab Va-
riable Compression. Onder de ge-
bruikelijke rijomstandigheden, dus
met overwegend lage motorbelas-
tingen, blijkt deze motor aanzien-
lijk minder benzine te verbruiken,
dan een conventionele motor die

hetzelfde vermogen kan leveren,
terwijl de cilinderinhoud veel klei-
ner is. De motor is ook bij uitstek
geschikt om als ‘multi-fuel-motor’
gebruikt te kunnen worden.

Het geheim van de SVC-motor
is dat de kleine cilinderinhoud
door de combinatie van een naar
behoefte te variëren compressie-
verhouding én een hoge vuldruk
wordt gecompenseerd. Hierdoor
wordt de energie van de benzine
beter benut en kan de motor beter
presteren met een lager benzine-
verbruik, vergeleken met een con-
ventionele benzinemotor. Saab
spreekt hier zelfs van een 30%(!)
lager verbruik bij gelijkgebleven
vermogen. Ook het emissieniveau
steekt daar gunstig bij af.

De vijfcilinder motor meet

slechts 1.6 liter maar zou dankzij
een mechanische compressor net
zo goed presteren als een atmosfe-
rische motor van drie liter inhoud!
Dat klopt ook wel met de waarden
die Saab opgeeft voor het maxima-
le vermogen en koppel, die inder-
daad indrukwekkend zijn: 165 kW
respectievelijk 305 Nm! En even-
redig met het lagere benzinever-
bruik neemt ook de emissie van
CO2 af, terwijl de overige gelimi-
teerde emissiecomponenten op een
zó laag niveau blijven, dat de mo-
tor volgens Saab met gemak aan
alle huidige én toekomstige limie-
ten kan voldoen.

Hoge vuldruk
De clou van de motor is uiteraard
de mogelijkheid om in bedrijf
voortdurend de compressie aan
alle voorkomende bedrijfsomstan-
digheden en brandstofkwaliteiten
aan te kunnen passen. Dus geen
star compromis meer bij de keuze
van de compressieverhouding die,
afgestemd op de vollastsituatie, in
alle overige bedrijfstoestanden dus
niet de optimale keuze kan zijn. De
traploos te verstellen compressie

FOTO’S / TEKENINGEN:SAAB Kengetallen SVC-motor
Cilinderinhoud ..........................................1.598 cm3

Aantal cilinders ........................................................5
Boring x slag ............................................68 x 88 mm
Compressieverhouding ..........................8:1 tot 14:1
....................................afhankelijk van motorbelasting

Aantal kleppen ......................................................20
Maximum vuldruk............................................2,8 bar
Maximum verstelling ..............................................4°
Maximum vermogen ..165 kW (225 pk) bij 6000 t/min
Maximum koppel ......................305 Nm bij 4000 t/min

Zo ziet de
SVC-motor er in
het huidige ontwikke-
lingsstadium uit.Links
onder het inlaatspruit-
stuk is de mechanische
compressor gemonteerd. In
de aandrijving ervan is een
koppeling opgenomen,aange-
stuurd door het Trionic motorma-
nagementsysteem.De compressor
kan zo alleen worden ingeschakeld
als dat gewenst is en wel als er van de
motor prestaties verlangd worden.De
maximale vuldruk bedraagt maar
liefst 2,8 bar.Geen enkele turbo is in
staat om een zó hoge druk snel ge-
noeg,dus zonder turbogat, te leveren!

Hier de prestaties van de 1.6 liter 5-cilin-
der Saab SVC-motor.Deze grafiek zou
een 3-liter motor niet misstaan!

rendement bij lage belastingen als
gevolg van hoge pompverliezen en
geringe compressie.

Verhulde presentatie
Wie nu verwacht dat dit grote
nieuws daar in Genève wel luid
van de daken zal zijn geschreeuwd,
heeft het volledig mis. Als onder-
deel van het machtige General Mo-
tors was de inventieve Zweedse
autofabrikant slechts een onopval-
lend plekje toegewezen op de grote
gemeenschappelijke GM-stand.
Werd de revolutionaire motor van
hogerhand niet de eer gegund om
de show te komen stelen? Het is
echter ook mogelijk dat GM om
strategische redenen de presentatie
van de vinding, die het concern bij
de overname van Saab als een rijpe

© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional 2



wordt geregeld door het daarop
aangepaste Saab Trionic motorma-
nagementsysteem, met als parame-
ters de motorbelasting, het motor-
toerental en de benzinekwaliteit.
Zo wordt de mogelijkheid geboden
om bij lage belastingen de com-
pressie-einddruk op te kunnen voe-
ren, dankzij de dan hoog gehouden
compressieverhouding.

Overigens brengt die variabele
compressieverhouding alleen nog
niet zoveel voordeel wat het brand-
stofverbruik betreft. Saab houdt
het daarmee op een besparing van
4 à 5 procent. De echt grote bespa-
ringen komen hier van de combi-
natie van een kleine cilinderinhoud
met een hoge vuldruk. Immers,
voor het leveren van dezelfde pres-
taties draait een kleine motor onder
hogere belastingen en dus efficiën-
ter dan een grote, omdat dan de
pompverliezen geringer zijn. Ook
zijn het gewicht en de wrijvings-
en warmteverliezen bij een kleine
motor geringer.

Om de kleine motor aan meer
vermogen te helpen is het opvoe-
ren van de vullingsgraad de meest
effectieve oplossing. Verrassend is
dat Saab, als echte turbopionier
sinds 1976, in dit geval toch voor
een mechanische compressor ge-
kozen heeft. Alleen een mecha-
nisch aangedreven compressor is
in staat om snel een hoge vuldruk
te leveren (hier maar liefst maxi-
maal 2,8 bar!). De gecomprimeer-
de lucht wordt vervolgens door een
interkoeler geleid. De compressor
wordt pas vanaf een bepaalde
smoorklepopening door bekrachti-
ging van een elektromagnetische
koppeling in de aandrijfpoelie in
werking gesteld, dus alleen als de
motor echt moet presteren.

De compressor is van het type
Lysholm, zoals we die al kennen
van de Miller-Cycle motor in de
Xedos 9. Het apparaat compri-
meert de lucht veel beter dan de
bekende Roots compressor.

Kantelende ‘Monohead’
De SVC-motor bestaat uit een be-
weegbaar bovenste gedeelte, dat

uit één gietstuk is vervaardigd en
waarvan zowel de cilinderkop als
de bovenste helft van het cilinder-
blok deel uitmaken. Er is dus geen
koppakking die problemen kan ge-
ven. Zo’n vaste cilinderkop wordt
in de Engels sprekende landen een
‘monohead’ genoemd. De onderste
helft van het cilinderblok is met
bouten aan de bovenste helft be-
vestigd. Het deelvlak is zo geko-
zen, dat het net niet door de onder-
ste zuigerveren kan worden
bereikt. Verder is de onderste helft
van het cilinderblok aan de verstel-
inrichting gekoppeld. Het vaste on-
derste deel van de motor bevat het
draaiend gedeelte en de verstelin-
richting.

Het bovenste motorgedeelte
kantelt om een vaste as aan de ene
kant en wordt aan de andere kant
door de verstelinrichting omhoog
of omlaag bewogen. Daarmee
maakt het een kantelbeweging over
een hoek van 4° en varieert de
compressieverhouding tussen 14:1
(onderste stand) en 8:1 (bovenste
stand). Een stevige manchet van
rubber zorgt voor een flexibele af-
dichting tussen beide motordelen.
In de onderste stand rust het bo-
venste motordeel op een aanslag.

De verstelinrichting bestaat uit
een excenteras met vijf stevig uit
de kluiten gewassen drijfstangen.
De laatste zijn aan de bovenzijde
aan een as bevestigd, die aan de

zijkant van de onderste helft van
het cilinderblok is gemonteerd. De
verdraaiing van de excenteras ge-
schiedt langs hydraulisch/mecha-
nische weg, dat wil zeggen, de ver-
plaatsing van een zuiger onder
invloed van oliedruk dwingt de ex-
centeras via een schuine vertan-
ding tot een verdraaiing (vergelijk-
baar met sommige nokkenasver-
stelmechanismen). Talloze tussen-
standen van de zuiger zijn moge-
lijk en daarmee ook even zovele
posities van de excenteras.

Lange voorgeschiedenis
De eerste gedachten over een mo-
tor met variabele compressiever-
houding dateren bij Saab uit de
vroege jaren tachtig, in de nasleep

van de beide oliecrises in het voor-
afgaande decennium. Eind 1990
kon de eerste patentaanvraag wor-
den ingediend. Toen de eerste ex-
perimentele motor (nog met 2 liter
inhoud) gereed was, moeten de in-
genieurs wel van hun stoel zijn ge-
rold toen hij op de proefstand werd
gemeten. Vermogen en koppel ble-
ken veel te hoog voor een verant-
woorde aandrijving van een gewo-
ne personenauto met aandrijving
op twee wielen! Maar de praktijk
had de juistheid van de theorie wel
overtuigend bewezen.

Het tweede prototype werd een
zes-in-lijn van 1.4 liter (rond
1995), die moest aantonen dat een
motor van die omvang net zoveel
vermogen en koppel zou kunnen
leveren als een V6 van 3 liter, maar
dan wel met een brandstofverbruik
dat 30% lager moest liggen. Het
potentieel van deze motor werd
door metingen van het onafhanke-
lijke Duitse instituut FEV Moto-
rentechnik in Aken bevestigd.

En zo is als derde prototype de
hier besproken 1.6 liter vijfcilinder
twintigkleppenmotor ontwikkeld,
die op zijn beurt ook nog niet zo
ver is dat hij zó in productie geno-
men kan worden. ”Daarvoor moet
door ons nog veel ontwikkelings-
werk worden verzet”, zo werd ons
door een Saab-ingenieur verze-
kerd. Logisch, want een zo geavan-
ceerd motorconcept is het bij wijze
van spreken aan zijn stand ver-
plicht, om dan óók de brandstof di-
rect in de cilinders in te spuiten!

Dik Boosman
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Het verstelmechanisme is flink uit de kluiten gewassen,omdat het de
hoge verbrandingsdrukken moeiteloos moet kunnen weerstaan.Vijf
stoere drijfstangen verbinden de verdraaibare excenteras met het onder-
ste gedeelte van het cilinderblok.Het cilinderblok zal wel om praktische
redenen gedeeld zijn,bijvoorbeeld om met de frees de zetels voor de on-
der een hoek geplaatste kleppen te kunnen bewerken.

Het opzij opengezaagde motorblok laat
de verstelinrichting zien.
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