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ONTSrEKING

Saab's SDI ontsteking
luidt nieuw tijdperk in

Op het gebied van ontstekingssystemen voor
benzinemotoren is de laatste jaren veel verbeterd.
Toch bevatten moderne ontstekingssystemen nog

steeds zaken als bougiekabels, een stroomverdeler
en een onderbreker.

In Saab's SDI-systeem komen deze zaken niet meer
voor. Daarmee luidt deze Zweedse fabriek een nieuw

tijdperk op ontstekingsgebied in.

Momenteel beproeft Saab-
Scania een samen met Mecel
AB - een tot de Saab-
Scania Combitech Groep be-
horende onderzoeks- en ont-
wikkelingsfirma - ontwikkeld
nieuwontstekingssysteem,
dat enkele interessante
eigenschappen bezit die voor
de verdere ontwikkeling van
de benzinemotor van grote
betekenis kunnen zijn. SDI
staat voor Saab Direct Igni-
tion en dat "Direct" slaat op
het feit dat bij dit gepaten-
teerde ontstekingssysteem
bovenop elke bougie een bo-
bine met condensator is ge-
plaatst. De gebruikelijke bou-
giekabels ontbreken, evenals
trouwens de conventionele

SUb Dlrec1 Ignition (SDI) cassette
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stroomverdeler met rotor en
onderbreker. Dit gegeven
sluit dus al direct een aantal
storingsmogelijkheden uit.
Voor duurproeven van het
SDlontstekingssysteem op
de weg had Saab twee jaar
uitgetrokken, maar nu ook
Toyota een dergelijke ontste-
king blijkt te hebben ontwik-
keld bestaat natuurlijk de
kans dat Saab zijn SDI wat
eerder op de markt zal bren-
gen. Het is in elk geval de
bedoeling dat eerst de turbo-
zestienklepper daarmee zal
worden uitgerust. Helaas wa-
ren zowel van de Saab- als
van de Toyota-ontsteking on-
voldoende detailgegevens be-
schikbaar om deze te kunnen
vergelijken.

Capacitief systeem
Vrijwel alle ontstekingssyste-
men van personenautomoto-
ren werken volgens het in-
ductieprincipe, d.w.z. de ver-
eiste hoogspanning wordt
door inductie in de secundai-
re wikkeling van een bobine
opgewekt als het magnetisch
veld door onderbreken van
de primaire stroom wegvalt.
Een nadeel van inductieve
ontsteking is dat het opbou-
wen van een magnetisch veld
en een secundaire hoogspan-
ning relatief veel tijd vergen,
zodat al gauw bij hoge toe-
rentallen of motoren met veel
Cilinders door tijdgebrek geen
behoorlijke vonkspanning
meer kan worden geleverd.
De trage opbouw van de
hoogspanning verhoogt ook
de kans op spanningslekken
langs lage parallelweerstan-

den, die door vocht, afzetting
op de bougies, scheurtje in
de verdeelkap e.d. kunnen
ontstaan. Verzwakking van
de vonk of zelfs het geheel
uitblijven daarvan zijn dan
het resuItaat.

Met de komst van de half-
geleiders en in dit verband
dan speciaal van de thyristOf'
(elektronische schakelaar)
werd het mogelijk om hel
reeds lang bekende capaci-
tieve ontstekingsprincipe In
praktijk te brengen. Daarbij
wordt de vonk-spanning door
het ontladen van een con-
densator over de primaire
wikkeling van een bobine in
de secundaire wikkeling op-
gewekt. Door de geringe
weerstand van de primaire
wikkeling ontlaadt de conden-
sator zich zeer snel, zodat
ook een forse stroom door
die wikkeling vloeit, zij hel
van korte duur. Evenredig
hiermee Is de opgewekte se-
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:cundailrespanning eveneens
maar krachtig. Boven-
gaat dit allemaal nog
15 tot 20 maal sneller in

werk dan bij een indue-
ontsteklngssysteem, zo.

dat tot zeer hoge motortoe-
rentaileneen hoge vonkspan-
nIngverzekerd blijft. Dit
laatsteverklaart natuurlijk de
grote populariteit van de ca-
pacitieveontsteking bij de
autosport.

Capacitieve ontsteking,
vanwegezijn twee meest
kenmerkende onderdelen ook
wei condensator- of thyristor-
ontsteking genoemd, heeft
echter ó6k een nadeel en dat
is de zeer korte duur van de
ontstekingsvonk, waardoor
nietonder alle draaiomstan-
digheden van de motor een
goedeontsteking van het
mengselverzekerd is. Geluk-
kig is de vonk wel zeer
krachtig en dit biedt de moge-
lijkheid om door vergroten
van de elektrodenafstand van
de bougie de vonk langer te
maken,waardoor deze beter
in staat is het mengsel tot
ontbranding te brengen. Een
langere vonk betekent wel
weer een hogere belasting
voor die onderdelen van het
systeem die de hoogspan-
ning moeten geleiden, zoals
de bougiekabels an -stek-
kers, rotor en verdeel kap,
maat daar staat weer tegen-
over dat bij capacitieve ont-
Stekingde hoogspanning zö
snel wordt opgebouwd, dat er
minder kans op spannings-
verlies is. Laten we eens zien
hoe de Zweden erin geslaagd
schijnen te zijn om bij hun
SOlde voordelen van de ca-
pacitieve ontsteking ten volle
uit te bulten en tegelijk de
nadelen daarvan te elimine-
ren.

Compacte bouw
Sterk punt van de Saab SDI-
ontsteking Is de samenbun-
deling van alle onderdelen
van het systeem die met een
hogere dan de bOOrdspan-
ning werken in een compacte
en goed gelsoleerde metalen
cassette, die keurig tussen
beide kleppendeksels van de
motor ingeklemd zit. Tot de
hoogspanningsonderdelen
behoren allereerst de vier bo-
blne's en condensators. Vol-
gens de summiere gegevens
over dit systeem wordt in die
condensators de boorcJspan·
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De drie be •••• rljkste Unmerken V8I'Ide capecIt\eYe ontsteking (HKZ) t.O.V. cl. ven de conventionele Inductieve
ontsteking (SZ) .., dit lnducIIWe IIwWI8torontatelng (TSZ).

Een necIeeI •• dit _1Iorte duur
van de vonk bij C8fl'lCltleYeonbJte.
king. (BoectI)

De 11_ ondefdelen ¥WI dit SOI'Olltsteklllg van Sub:
1. liet In"" compeet. ClllMtte ondergebrIIchte hoogspennlngegedeelle, 2. de elektronische rekeneenheid, 3. de
8OP-"lIIOf (krukas). 4. de drukMnlor (Inlut)

ning trapsgewijs opgevoerd de eronder geplaatste bobine
tot een spanning van 400 V. te laten ontladen, wordt vrij-
Door nu de condensator op wel tegelijkertijd In de secun-
het juiste ontstekingsmoment daire wikkeling een span-
via de primaire Wikkeling van ningspiek van 30.000 tot

40.000 V opgewekt. Door de
uiterst korte weg naar de
bougie-elektroden kunnen na-
genoeg geen spanningsver-
liezen optreden en is een
uiterst krachtige vonk aan de
bougle-elektroden verzekerd.
Dit laat weer een elektroden-
afstand van niet minder dan
1,5 mm toe, zodat de zeer
korte duur van de vonk door
een grotere lengte ervan
wordt gecompenseerd. Hier-
door zou zelfs bij de "koude"
bougies van zo'n sportieve
krachtbron als de Saab turbo
zestienklepper toch onder al-
le draaiomstandigheden een
betrouwbare ontsteking van
het mengsel gegarandeerd
ziJn. Dat moot ook wel van-

Voordelen
Saab claimt voor zijn SOI-ontsteking de volgende voordelen
t.o.v, conventionele ontstekingssystemen:

1. Minder kans op storing dankzij inkapsellng van gehele
hoogspanningsgedeelte in goed geisoleerde cassette (geen
bougiekabels, verdeler en onderbreker).

2. Langere levensduur van bougies.
3. Nagenoeg onderhoudsvrij
4. Geen kans op "schokken" bij aanraken van de ontsteking.
5. Geringe gevoeligheid van de motor voor variaties In de

benzinekwaliteit.
6. Geen storing van de radio-ontvangst.
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ONlSI'EKING
daag de dag want overslaan
van de ontsteking geeft veel
vervuiling en voor een even-
tuele uitlaatgaskatalysator is
het zelfs net zo schadelijk als
lood in de benzine!

Over de resterende delen
van het hoogspanningsge-
deelte van de SDI-ontsteking
zwijgt Saab helaas in alle ta-
len, waarschijnlijk omdat daar
de patenten betrekking op
hebben. Voorlopig moeten
we het er dus op houden dat
er nog omvormers zijn voor
het laden van de condensa-
tors en thyristors die het ont-
laden daarvan verzorgen.

De metalen cassette met
het complete hocqspannlnçs-
gedeelte van de SOI-ont-
steking kan eenvoudig wor-
den verwijderd of verwisseld
en biedt samen met de cilin-
derkop een goede waarborg Motor Sub Turbo Hl mat Sot
tegen storing van de radio-
ontvangst. Het per ongeluk
aanraken van hoogspan-
ningsdelen terwijl de motor
draait - de "schok" die men
bij capacitieve ontstekings-
systemen kan krijgen is be-
paald niet ongevaarlijk - is
met deze goed geïSOleerde
cassette uitgesloten. Een
vraag die vanzelf rijst is of
een zó opgesloten positie
van de bobine's niet tot on-
gewenst hoge temperaturen
zal leiden. Dat blijkt echter
niet het geval te zijn, want de
bobine's werken hier in feite
als spanningstransformator
en worden als zodanig niet
zo warm. Volgens Saab heer-
sen er in de cassette tempe-
raturen die de 100°C niet te
boven gaan.

Microprocessor
Een elektronische rekeneen-
heid in de vorm van een mi-
croprocessor zorgt ervoor dat
de ontsteking op de juiste
tijdstippen en in de juiste
volgorde plaatsvindt. Hiertoe
is de rekeneenheid aangewe-
zen op de vereiste informatie
van een BDP·sensor op de
krukas en van een druksen-
sor op het inlaatspruitstuk.
De vervroeging van de ont-
steking geschiedt dus ook
hier afhankelijk van het mo-
tortoerental en de motoroe-
lasting. Het ontstekings-
systeem is geheel vrij van
mechanische delen en daar-
om in feite onderhoudsvrij.
De afstelling is eenmalig, in
de fabriek, en Saab meldt dat Doonnede clllndM1cop met caaette
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de bougies gemiddeld wel
driemaal langer meegaan
dan gebruikelijk.

Ter verhoging van de be-
trouwbaarheid van de SDI·
ontsteking zijn er enkele
noodcircuits in de elektroni-
sche rekeneenheid geinte-
greerd. Zo is er een nocder-
cuit dat bij uitval van de mi·
croprocessor de ontsteking
rechtstreeks vanaf het sig-
naal van de BOP-sensor laat
werken. Dit gebeurt overi-
gens ook altijd tijdens het
starten van de motor, zodat
er in geval van lage accu-
spanning geen kans op sto-
ring in de microcomputer is.
Verder is er nog een nood-
schakeling ingebouwd die ar-
voor moet zorgen dat bij uit·
val van een bobine de overI-
ge drie bobine's de taak van
de defecte overnemen. Op
grond hiervan en van het feil
dat door de inkapseling van
hel hoogspanningsgedeelte
vocht weinig vat op het func-
tioneren van de ontsteking
kan krijgen, mogen we aan-
nemen dat de SDI-ontsteking
een hoge mate van betrouw-
baarheid zal bezitten. Ook de
zeer krachtige ontstekings-
vonk zal zeker bijdragen aan
een zuinige en schone ver-
branding, alsmede aan een
vlotte koude start ook bij zeer
lage buitentemperaturen.

Conclusie
Het valt niet te ontkennen dat
de ontwikkeling van de ant-
stekingsinstallatie de laatste
tijd wat achtergebleven is bij
die van de benzinemotor.
Daarom is het verheugend te
constateren dat Saab er zo te
zien met zijn SOI-ontsteking
in geslaagd lijkt te zijn deze
achterstand in te lopen. Dat
is goed nieuws, want zonder
een perfect functionerende
ontsteking is een laag emis-
sieniveau - 6ók met kataly-
sator - onmogelijk te reali-
seren, laat staan de schone
èn zuinige motor van de toe-
komst (High Compression -
Lean Burn) een stapje dich·
terbij te brengen •
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