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Ziehier de ,,xP-SOO" door GM ontworpen als eerste automobiel met tnije zuigeT-
motor met de ga.s:pomp gemon teud ondeT de motorkap.

General Molors bouwt de eer sIe aulomobiel
mel vrije-zuigermolor

De XP-SOD, de eerste automobiel, uit-
gerust met een vrije :/lwgermotor, die
met vrijwel iedere soort brandstof kan
functioneren, is door General Motors
gebouwd. Deze experimentele wagen
werd aan het publiek gepresenteerd bij
de officiële opening van GM's nieuwe
Technische Centrum te Detroit op 15 en
16 mel 1956.

Volgens de heer Curtice. president
van General Motors Corporation. is de
vrije-:ruigennotor, die "GM-10·10" wordt
genoemd, een volkomen nieuwe con-
ceptie van de voor een automobiel be-
stemde krachtbron. Curtice verklaarde
verder: ,,Hoewel het principe van de
vrije-zuigermotor reeds sinds meer dan
30 jaar bekend is, is het voor het eerst
door de researchafdeling van General
Motors op een automobiel toegepast. ••

De motor van de XP-SOO heeft geen
krukas ot drijfstangen. Hij onderscheidt
zich bijgevolg door de afwe:dgbeid van
de roterende delen van de gewone
zuigermotor, waarin een mechanlscb
aangedreven krukas de transmissieas
doet draaien.

In principe werken de zuigers van de
"GM-IO-IO" zoals een fietspomp of zoals
een blaasbalg: :IlÎj drijven warme gassen
door een leiding naar een turbine; de
gassen doen bet turbinewiel draaien en
dit turbinewiel drijft op :/lijn beurt de
achterwielen van de experimentele wa-
gen aan.

De vrije-zuigermotor, die door de
ingenieurs van General Motors is ont-
worpen. munt uit door een voor dit

Kort voor het ter perse gaan. vtm
dit nummer van ons tijd8chrlft ont-
vingen we van de zijde van Ge-
neral Motors een communiqut! met
het hieronder volgende belangwek-
kende nieuws, dat we zonda com-
mentaar aan onze lezers doorge-
ven.
Wij hopen later echter op dit in-
teresll'ante onderwerp nader te
kunnen. terugkomen. K.R.

type buitengewoon compacte bouw; hij
levert een nominaal vermogen van 250
pk. Men heeft aan deze motor ook de
naam van "Siamese" krachtbron ge-
geven, omdat zijn zuigers borfwntaal
tegenover elkaar zijn geplaatst in twee
concentrisch aangebrachte cylinders, een
constructiedetall waardoor hij afwijkt
van de vrije-zuigermotoren die vooral
in Europa reeds als krachtbron werden
gebruikt in grotere installaties zoals
schepen. lokomotieven, stationaire mo-
toren, compressoren. enz.

Een van de aantrekkelJjkste kenmer-
ken van de vrije-zuigermotor is dat hij
weinig kieskeurig is op gebied van
brandstof. Tijdens proeven in bet GMI
Tecbnlsche Centrum heett een dergelijke
motor gefunctioneerd met aile soorten
van aardolie, vanaf benzine met hoog
octaangetal tot en met restanten. Een
experimentele vrij e-zuigermotor heeft
zelfs walvistraan, aardnotenolie en an-
dere plantaardlge olU!n als brandstot'
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Ol WnlCCYCLUS VAH Dl
GM VIUl-ZUIGEItMOTOIt
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kap geïnstalleerd. De leiding die de gas-
sen naar de turbine voert is tegen
een van de langsHggers van het frame
gemonteerd. zodat er In de vloer geen
tunnel moest aangebracht worden. De
turbine is achter gemonteerd; zij is met
het transmlssfe-achterasaggreguat ge~
combineerd.

In feite Is de naam ,.vrije zuiger" niet
volkomen juist. de heen- en weergaande
bewegingen van de beide :wigers In de
cylinder moeten worden gesynchroni-
seerd. zodat een verbinding noodzakelijk
Is; de zuigers mogen bijgevolg niet
willekeurig heen- en weerspringen zoals
erwten in een proefbuIsje.

Een constructievoordeel van de vrije-
zuigennotor is dat. wegens de betrekke-
lijk lage temperatuur C48O"Cl van de
,l::assen die de turbine aandrijven. de
tutbineschoepen kunnen vervaardigd
worden uit niet-strategisch materiaal.

Naar aanleiding van de presentatle
van de XP-500 verklaarde de president
van General Motors, dat het tijdstip.
waarop de commerciële produktie van
de gasturbine en de vriJe-zuigennotm'
aIs krachtbronnen voor automobielen
zou kunnen worden aangevat. ongeveer
5 tot 10 jaar van ons verwijderd schijnt.

De heer Curtice zei verder: ..Deze

beide motoren bevinden zich In het-
zelfde ontwikkelingsstadium: onze ex-
perimentele afdelingen hebben voor
beide veel belangstelling." Curtice wei-
gerde anderzijds te voorspellen, welk
van deze twee motoren het best geschikt
zou zijn om in de toekomst automobie-
len aan te drijven; hij drukte de mening
uit dat ••beide motoren zich even aan-
trekkelijk zouden kunnen tonen".

De heer Halstad, vice-president en
hoofd Vil" ri.· l'es~arch~afdellng van
General Motors, vestigde er de -
dacht op, dat de bestaande inwendige--
verbrandingsmotoren een "bewegend
doelwit" zijn voor de experimentele
krachtbronnen, omdat de huidige moto-
ren onafgebroken worden geperfectio-
neerd.

General Motors voegde bij deze inte-
ressante onthulUng o.a. een afbeelding
van deze eerste automobiel ter wereld.
die met een vrije-7.uigcrmotor is uit-
gerust: de XP-500en die functioneert op
iedere soort brandstof. Ongetwijteld
worden hier interessante perspeetleven
e:eopend ten aanzien van de aandrijving
der automobielen van de toekomst.

Van7.elfsprekend is dit onderwerp zó
belangrijk dat we er later g;'Iame eens
uitgebreid op terugkomen. .
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