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2M hie, àe Fi,ebt,a. àe uperlm61'ltele 'Wagl!'R van Genera! MotOTB en teveM dl
eerste automobiel met gtJBwrbine in Amerika, 011 "olie .melhrid op het prooftemlln.;
De verticale 61'1 1Iorizo7itale ltaartulGlclceti van uze .terk gutToomlijnde plcuttc C4'I'"

rouerie zijn OnO'ntbeeY'1\f1c voor de goede be.rtuurbCiaT'heid.

Ben ,,"Durvol:el"
wan uabu bekeken

Techniscbe deta.ils van de ••Firebird" va.n General MOUIn'
een Amerikaanse stap in de rieluing van de gasturbine auto

Het artikel "Hoe ver :/lijn we met de
gasturbine voor auto~aandl'Jjving?", dat
verscheen iD het September·nummer van
deze jaargang van dit tijdscbdft, een ar-
tikel, dat vloeide uit de pen van een
on~r knapste technische medewerkers,
beeft - naar ons op vetsehiUende wij-
zen bleek - de aandacht van vele lezers
gehad, betgeen ons niet verbaasde, om-
dat tenslotte bet ondE!1'Werpvan de gas.
turbine-auto er een is, dat iD het brand-
punt staat van de belangstell\IIg van de
antotec:bnicus, niet aneen iD de nieuwe,
maar OQkin de oude wéï'eld, waar voor-
al de Britten en de Fransen op dit ge-
bled druk aan bet experimenteren Zijn.
In Amerika heeft Henry Ford reeds
menigmaal verklaard, dat de gasturbine-
auto zeker nièt een onderwerp is dat
door de Ford·technici wordt verwaar-
loosd, laat staan over bet hoofd &eden,
en bet Chrysler concern doet dit even-
miD en experimenteerde zelta reeds met
een gastUrbine·auto met warmteW1sse~

laar. Harlow CurUlle, de President van
General Motors, verklaarde tijdens de
Parijse Auto Salon, die hij penoomt!k
bezocht, in antwoord op een tijdens een
interview gestelde vraag over de :moge..
lijkbeden van de eventuele vetvaDglilg
van de klassil:ike zuigermotor voor aan.-
dl'ijving van automobielen, dat 1tldS'-
daad deze materie de vane aandacht lUId
van :zijn technische staf, al zou - naar
zijn mening - het nog wel vele jllNJl,
duren, voordat de gasturblDe-auto uit
bet experimentele stadium zou ktuuum
overgaan naar dat van de practijk \laD
alle dag. mer is eer 8pl'ake van een
kwestie van "overmorgen" dan van
"moraen". Mt CurtIce kon daarbij als
bewijs" van actiViteit op dit gebid van
zijn concern. onmiddellijk verwijiWl naar
de ,,Firebird", de "Vuurvogel" gastur.
bine--auto, die als een soort ,,:future caf'.
een automogelijkbéid van de toekomst, de
aandacht van de bonderddllh:enden be-
zoekers VBD de Salon de l'Automobilè
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in het Grand Palals !'leeft getrokken en
die later ook te Antwerpen door Ge-
neral Motors Continentsi san pers en
publiek is gepresenteerd. De gegevens
bij deze laatste gelegenheid omtrent de
Firebird verstrekt, zijn interessant ge-
noeg om er in de kolommen van dit
blad even bij stU te staan, waarbij er
dan in de eerste plaats nog eens met
nadruk op gewezen wordt dat deze
"Vuuryogel" niet moet worden gezien
als een personenauto of een sports- of
racewagen. Het is alleen maar een zul-
ver experiment, een "proefkonijn", dat
door General Motors werd ontworpen én
opgebouwd om de mogelijkheden van de
gasturbine als krachtbron voor automo-
bielen aan de praktijk te toetsen,

De "Whirlflre" 'alIturbIne kraClbtbron.
Wat de krachtbron aangaat, bestaat het

"WhirUire", dus "Wervelvlam" motor-
aggregaat, waarmee de Firebird is uit-
gerust, uit twee mechanisch onaïhanke-
lijke delen: het vergassingsapparaat, dat
een zeer krachtigegasstroom verwekt
en het aandrijvingsaggregaat, dat deze
gasstroom gebruikt als drijfkracht voor
de wagen. Het vergassingsaggregaat be-
vat ten eerste een compressor, die de
lucbt onder een druk van 3,5 atmosfeer
comprimeert en deze gecomprimeerde,
lucht dan in twee verbrandingskamers
drijft, waar de brandstof wordt inge-
spoten. Nadat dit mengsel eenmaal door
een bougievonk is ontstoken, blijft het

ona:l'gebroken doorbranden. De stroom,
van het zeer hete. sterk uitgezette
gas wordt gericht op de schoepen van
een enkelrijige turbine, welke alleen
dient om de compressor te doen draaien.
De gasstroom komt vervolgens uit het
vergassings-. in het aandrij vin gsappa-
raat, waar hij de eveneens enkelrijïge
drijfkrachtturbine doet draaien, die vla
een reducerende transmissie met twee
overbrengingen en de organen van de
achteras de achterwielen aandrijft. Het
gehele geval, transmissie inbegrepen,
weegt niet meer dan 351 kg_

Tegenover dit naar verhouding ge-
ringe gewicht, staat een groot vermo-
gen van de "WhirUire" krachtbron, te
weten 375 pk bij 26000 omwentelingen
per minuut van het vergassings- en
13000 omwentelingen per minuut van het
aandrijvingsaggregaat

De Power~Weight ratio. de verhou-
ding tussen te verplaatsen gewicht en
beschikbaar motorvermogen, Is dus zeer
gunstig. Daar deze Whirlfire krachtbron
ontworpen werd om te dienen als ar-
beidsinstrument bij uitgebreide weten-
schappelijke onderzoekingen, die ten
aanzien ven alle aan het onderwerp
gasturbine verbonden, belangrijke pro-
blemen voorlichtend zouden moeten
werken, werd in de eerste plaats ge-
streeld naar een eenvoudige, betrouw-
bare constructie en zijn de bedrijfstem-
perazuren betrekkelijk gematigd gehou-
den.

De TurbOCTUiser 'Van GeneTol MatOTt, e'Veneen.s een experimenteel 'Voertuig is de
eerste autobus ter wereld met gostllrbine-motor, die men hier achter in de TurboCTut-
ser ziet. Deze autobus is een echt IobOTatorium op wielen en uitgerust met alle tloor

de proeven vereiste instrumenten.
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men op de motor zo goed als onmoge-
lijk is, het bijzonder zwaar te verduren.
Daarom is de Firebird met luchtweer-
standremvlakken uitgerust, Bij de Tur~
bocruiser kan op steUe hellingen op
achteruit worden geschakeld, waardoor
de draairichting van het aanfuijlturbine-
wiel wordt omgekeerd en het gewenste
remkoppel wordt verkregen.

De smerlngseisen schijnen niet streng
te zijn want het smeermiddel komt, in
tegenstelling met wat in de zuigermotor
gebeurt, nooit in aanraking met een
verbrandingsoppervlak ot met verbran-

Ziehier hoe de eeTste
versie VlI1] het Whlrlflre
t.urbine-agj)regaat, WIIIH'-
uit het aggregaat van de
Firebird is ontstaan, ach-
ter in de Turhocruiser
maobus is gemonleerd.
Deze eerste W/lirlflre on-
derscheidt rich in !lOofd-
zlUIk 1IGn de tweede,
doordat hij slechb één
brander, een vertkale
uit/aat (die in het dak
van de autobus uitmondt)
en een V -transmissie
heeit.

dingsprodueten. Uit ervaring blijkt, dat
de in de handel verkrijgbare "premium"
smeercfiesocrten goede resultaten geven.

Tenslotte bleek een aantal van de aan
de gasturbine verbonden problemen in
de praktijk minder moeilijkheden op te
leveren dan door de technici aanvanke-
lijk gevreesd werd. Bij de huidige stand
van het onderzoek kan echter nog geen
afdoende antwoord worden gegeven op
de vraag of de krachtbron van het gas-
turbine-type voorbestemd is in de toe-
komst de vervanger te worden van de
zuigermctor in autombielen. Enerzjjds
biedt de gasturbine het grote voordeel
- aldus General Motors - van een bij-
zonder gunstige verhouding gewicht!
vermogen, en is bovendien reeds thans
aangetoond, dat een betrouwbare wer-
king met zeer wenselijke karakteristie-
ken op gebied van vermogen en koppel
binnen het bereik ligt. Anderzijds eeh-
ter zal het van de in een toekomstige
ontwikkeling bereikte resultaten op het
terrein van zuiniger brandstofverbrulk,
aanvankelijk sneller optrek vermogen en
doeltreffend afremmen van de dyna-
mische krachten afhangen of de gastur-
bine met de hedendaagse krachtbronnen
voor auto's zal kunnen wedijveren.

Bijzonderbeden betreffende de Flreblrd
carrO!lll erl e.

Na aldus alle aandacht te hebben ge-
wijd aan de motor, is het ook de moeite
waard eens even te blijven stilstaan bij
hetgeen General Motors mededeelt om-
trent de carrosserie. die ~ dat valt utter-
lijk al direct op - een zeer bijzondere
is. Wat in de eerste plaats onmid-
dellijk tref!. is de eigenaardige vorm,
die door haar spits toelopende neus.
het doorzichtig koepeltje over de be-
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flet "Whirtjire" turbine-
aggregaat, waarmee de
Firebi'l'd is uitgerust.
Rechts: de luchtinlaat,
het huis van de centrifll-
gaatcomp'l'e8soT en de
twee branders. De ver-
gtli.rings- en aandrijftur-
bines en de uitmat be-
vinden zich in hel mid-
den en. hebben aan de
buitenzijde een warmte-
afscherming van alumi-
nium. Links: de t,.a1l8-
missie. Maximaal VeT'1/l.O-

gen van het aggregaat:
ltS pk.

stuurderszltplaats, de zogenaamde Del-
tavleugels, de verticale staartvin en
de 43 centimeter brede ulUaat ach-
ter, eerder doet denken aan een su-
personisch straalvliegtuig dan aan een
automobiel. Toch is de nieuwe stijl van
de Fireblrd tot in de geringste details
nauwkeurig berekend volgens de, van
bij de aanvang duidelijk omschreven op-
zet om van de belangrijke eigenschap
van de gasturbine. namelijk hoog ver-
mogen gepaard aan gering gewicht, za-
veel mogelijk partij te trekken.

Vier hoofdfadoren lagen aan het on-
derwerp ten grondslag, te weten:
1. De "stijl", dus het uiterlijk voorko-

men, moest als een symbool zijn van
de nieuwe krachtbron.

2. Het frontale oppervlak moest tot een
minimum beperkt blijven en el' moest
gestreefd worden naar een uitzonder-
lijk ael'o-dynamlsche lijn. Dit ver-
klaart meteen de spitse naus.

a. Over het volledige snelheidsbereik
moest de stabiliteit van het voertuig
verzekerd zijn. Daarom was onder
meer de verticale staartvin onont-
beerlijk.

4. De gewichtsverdeling moest gunstig
zijn.

Pas nadat. door middel van uitgebreide
proeven in de windtunnel met een
schaalmodel op 3/8 van de normale
grootte, talrijke problemen, waaronder
die van het in verhouding tot de
snalheid vereiste vermogen, de doeltref-
fendheid del' luehtweerstand remvlakken,
de vereiste grootte van de verticale
staartvin en de aero-dynamische kwali-
teiten, waren opgelost, kon met de
eigenlijke bouw van de carrosserie be-
gonnen worden.

Voor de General Moton; technici open-
den zich bleI' perspectieven om hun reeds

veel eerder aangevangen experimenten
met plasUc carrosserieën verder door te
voeren. Als materiaal werd een met fI-
berglas versterkt kunsthars gekozen, dat.
behalve door een laag soorUijk gewicht.
ook uitmuntte door eigenschappen van
gemakkelijke afwerking en beschilde-
ring, Om de voor een experimentele
wagen onontbeerlijke zeer gemakkelijke
toegankelijkheid van alle onderdelen te
verkrijgen, werd de Fireblrd carrosserie
opgebouwd uit drie gemakkelijk demon-
teerbare delen: een boven- en een on-
derstuk, die ongeveer ter hoogte van

583 AUTO· EN MOTORTECHNrEK

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



7

het chassiaraam op elkaar passen en
dan de neus. De stij!beid van de struc-
tuur van deze betrekkelijk grote delen
wordt door ingebouwde versterkingen
in aluminium legering bevorderd. Uit de
proeven in de praktijk bleek dat deze
carrosserie trillingvrij is, dat geen ver-
vorming door hitte optreedt en dat soli-
diteit en stijfheid van structuur toe-
reikend schijnen onder alle rijconditles.

Het chassis.

Tenslotte iets over het chassis, dat als
't ware 'n dubbel probleem heeft gevormd.
Immers enerzijds moest de mogelijkheid
bestudeerd worden deze ••Vuurvogel".
die voor een totaalgewIcht van 1270 kg,
beatuurder en brandstof inbegrepen, een
vermogen van bijna 400 pk beachikbaar
had en dientengevolge een snelheid van
meer dan 320 km per uur kon ontwik-
kelen, tijdens het voortbewegen met
zeer hoge tempi zonder risico te laten
accelereren, te besturen en af te rem-
men. Anderzijds echter moest ook hier
van de gelegenheid tot experimenteren
partij worden getrokken, tenminste
voor zover de uiteindelijke prestaties
daardoor niet in het gedrang kwamen.

Als algemene punten werden nage-
treefd:

le Goede bestuurbaarheid bij alle rij-
snelheden.

2e Remmen die, zowel op het gebied van
bediening als warmte-afvoer. aan on-
gewoon hoge eisen voldoen.
Terwille van een betere koeling wer-
den de remtrommels en de remanker-

grondplaat aan de buitenkant van het
wiel bevestigd. Wegens het enorme
voortbewegingsvermogen van de wa-
gen bij hoge snelheid en met het
doel het effect van de mechanische
remmen door grotere luchtweerstand
te verhogen, zijn achter in de delta-
vleugels luchtweerstand remvlakken
aangebracht, die op het chassisraam
scharnieren en ook bIJ maximale te-
gendruk van de lucht in drie seeon-
den kunnen geopend worden.

3e Alle delen van het chassis moesten
telkens als dit mogelijk was, hUD
plaats krijgen binnen het plastic om-
hulsel dat als carrosserie dient, dit
om de luchtweerstand te verminde-
ren en het uiterlijk van de wagen
niet te bederven.

4e Aan andere factoren, zoals wielop-
hanging, geruisloosheid en duurzaam-
heid, moesten wegens de aard der
proefnemingen niet dezeUde eisen
worden gesteld als bij een voor bel
grote publiek bestemde personen-
wagen.

Het was van hel begin af aan duIde-
lijk, ÓIIt de grootste aandacht tijdeDsde
proefritten Daar de turbine krachtbron
l.OU gaan. leder onderdeel van het chas-
sis moest derhal 'Ie vooraf in het labo-
ratorium op feilloze werking, aterkte
en duurzaamheid worden :;::::derzocht.
Hoe grondig dit teat-programma werd
doorgevoerd bleek wel tijdens de proef-
ritten van de Firebird. Want elke st0-
ring ot moeilijkheid ten opzichte van dlt
chassis is volkomen uitgebleven.

ALLEEN VERKOOP VOOR NEDERLAND
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