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De "E:toHe FHante" op "et
circuit van Monthléry. De
eerrosse ri e iIr van p !astic
materiaal l'el'1'aardigd en
werkt'! ijk $rh i11erend aiçe-
werkt.

"ETOILE
FILANTE"
La Regie Nationale
des Usines Renault
demonstreerde met
een experimentele
Turbineauto op het
circuit van Monthléry

Renault heeft de internaliona!e aut nuiereld l'OOT nieuws gezet, dal eerlijk
gezegd niet Iwlemaal een verTas$ing was. Immer$ reeds geru;me tijd wa.;;
bekend dat achIer de schermen van de Regie werd geëxperimenteerd me!
een gasturbine auto, waarmee dan nu op Vr1jdag 22 Juni j1. voor een ge-
ze!schap van genortigden op het autodroom van Monthléry is gedemon-
streerd. Onze medwerker Han Bou'Vy, die bij deze demonstraties - die
in de late ochtenduren bij zeeT gunstig weer plaats vonden - (lonwezig
was, brengt hieronder een algemene beschouwing over dit gebeuren, waar-
bij de "Etoile Filante" - "Versl'hietende Ster" - af en toe te Montlllerll'
ronden draaide en de ,eagen. u;aornm de lopsneHleid nIs cmgevee,-
300 km per uur u!as opge(Jeven, nenr schatting een niet hoger snelheid don
plm. HO km ontwikkelde.
lnleressanl is bij deze Renaultcrcatie, dat de lurbine-krachtbron zat ge-
mOTlteerd (TI een zeer verzorgd, uitgesproken ro-ce-chassis met a.erodynamisch
gevormde carrosserie. terwijl bij andere gasturbine projecten tot nu roe
altijd vrijwel met een normaw gebTu.iksco-rro~serie werd gewerkt.
Er Zi,i11 berichten, die er 011 wijzen, dal met deze turbine-rut'e lIi/Voeri"g
l'an ReTlau!/, t'erder wordt gegrepen dan dl' stamlaard gebruiksauto en dat
te BWuncourt de gedachte zou r-oorzirren, dat binnen een aantal jaren. de
grote races zullen Wordell uitgevochten met turbinerucers en men tijdig d"
nodige en'aring wil opdoen om dan Frankrijk op race-gebied in he! voorst"
gelid teTug te brengen. Indien deze geruchten werkelijk waaTheid bevat-
ten maken ze het experiment met de Etoile Filanle op Monthléry extra
interessant. K. R.
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Vrijdag 22 juni weerkaatsten de opge-
hoogde betonnen bochten van het super-
snelle circuit van Montbléry het· sner-
pende gillen van een 270 pk sterke ver-
brandingsturbine, de krachtbron van een
door Renault geconstru(!(>rdc nieuwe ex-
perimentele auto. Het is een hele sen-
satie om een auto te zien rijden die niet
door een zuigermotor wor.dt voortbewo-
gen, want de autogeschiedenis heeft tot
nu toe eigenlijk geen andere krachtbron-
nen gekend. Toen ongeveer 60 jaar ge-
leden de verbrandingsmotor tot stand
kwam is men eigenlijk direkt de zuiger-
motor gaan gebruiken. Of dit een ge-
volgd is geweest van het feit dat men
eigenlijk al vertrouwd was met de zui-
gerstoommachine is moeilijk aan te to-
nen. doch wel waarschijnlijk. De nieuwe
experimentele turbinewagen van Renault
ill voorzien van een z.g. vrije turbine.
d.w.z. dat ze eigenlijk uit twee eenheden
beslaat.

Vooreerst is daar het gasproductlege-
deelte, de "gasgenerator" zo men wil.
Deze eenheid bestaat uit een centrifu-
gllalcompressor en een turbine schoe-
penrad, samen op een as gemonteerd.
De compressor pompt van buiten aan ge-
zogen lucht Daal' de verbrandingskamer
waar, na menging met brandstof, het dan
brandbare mengsel wordt ontstoken. De
dan geproduceerde hete gassen krijgen.
door uitzetting als gevolg
van de verbrandingswarmte,
l'i:'n hogere snelheid en ko-
men dan bij het aan de com-
pressor gekoppelde turbine-
rad terecht, De gasproduct.ie
van deze compressoreenheid
Is afhankelijk van de toe-
gevoerde hoeveelheid brand-
stof. Het turbinerad, dat ge-
bruikt wordt om de wagen
aan te drijven, is niet mecha-
nisch met de compressor-
eenheid verbonden.

Dit rad komt in functie.
of gaat draaien, indien de
gasproductie van de com-
pressoreenheid groot ge-
noeg wordt of - populair
gezegd - als er maar hard

De "Etoile Filante", ofwel
.,verschietende ster", van
achter gezien. Het stUUT is
uitneembaar om een gemak-
kelijke en/Tee in de cockpit
mogelijk te maken. Let op
de staartvinnen, die werke~
lijk noodzakelijk bleken om
een goede dwaTsstabi!isatie
re bereiken.
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genoeg tegen "geblazen" wordt. De tur-
bine die Renault heert gebruikt is niet
door de fabriek zelf vervaardigd doch
is geconstrueerd door Turbomèca, E'en
fabriek. dfe al heel wat turbines voor
vliegtuigen (propelleraandrijvingl heeft
afgeleverd. Bij maximum vermogen
draait de compressor met een snelheid
van 35.000 toeren/min., waardoor het
aandr iiïturbinerad een toerental van
28_000 omw.zmln, kan bereiken. Het op-
gebrachte vermogen bedraagt dan onge-
veer 270 pk.

Als brandstof gebruikt men normal"
petroleum. doch de machine kan prin-
cipieel iedere vloeibare brandstof gebrui-
ken die voorhanden is.

De wagen heeft geen versnellingsbak
zoals wij die bij de zuigermotor kennen
als een inrichting met variabele over-
brengtngsverhoudingen. Er is natuurlijk
wel een vertragingsinrichting aanwezig
om het toerental van 28.000 omw./min.
van de aandrijfturbine terug te brengen
tot ongeveer 2.500 omw.zmin.. het maxi-
mum toerental van de achterwielen.

Het chassis van de wagen is samenge-
steld gelast uit buizen van chroommo-
lybdeen staal en is gebouwd zoals men
tegenwoordig reowagenchassis pleegt te
maken. De carrosserie is van plasticma-
teriaal gemaakt en is bijzonder mooi van
lijn en schitterend a(gewerkt. De wielen
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stilstand ai beginnen. Gaat men deze be-
zwaren vergelijken met "en turbomotor
dan blijkt dat een turbine heel wat VOO1'-
delen heeft. In de eerste plaats bestaat
de turbine uit louter draaiende delen,
dus heef't men heel wat minder last van
massa traagheidskrachten. hoewel de
centrifugale krachten bij hoge toerental-
len ook niet te verwaarlozen zijn. De
turbine heeft echter het "oordeel dat het
grootste koppel ontwikkeld wordt bij
dl' laagsi" toerentallen. zodat de tur-
bine ,,:èl van stilstand af kan begin-
nen,

Hierdoor is een inrichting met va-
riabele overbrcngirrasverhuudj ngr-n, in
casu een versnellingsbak, in de tur-
nine-auto eigenlijk overbodig, Men
heeft slechts een inrichting nodig die
het hog" toerental van hot turbmernd
voldoende vertraagt

Het is dus geen wonder dill men
eigenlijk probeert om van de zuiger-
motor Rf te komen. Voorlopin heeft de
turbtnemotor, behalve allerhande tem-
peratuurtechnische en materiaal rnoeili,ik-
heden. nog het bezwaar dat het rende-
ment. behalve in een tamelijk begrensd
toerental gebied. nog te slecht is. Voor
vliegtuigen g"ldl deze moeilijkheid min-
der. omdat men na de start de machines
op het gunstigste toerental kan instel-
len waarop de moloren kunnen blijven
doordraalen tot hel einde VRn de reis.
De auto moet deelnemen aan het ver-
keer, waardoor de krachtbron zeer elas-
tisch moet zijn. Principieel kan de
turbinemotor wel aan deze eis voldoen.
doch zijn rendement daalt dan riogal
sterk.

Natuurtuk moet aan de turbomotor nog
veel veranderen voordat wij hem alg,,-

meen in onze auto's kunnen gebrui ken,
Men denke bijv. maal' eens aan het uit-
laatgeluid. Stel U voor dat alle auto's
snerpend en gillend door de straten fillS-
ten. Voorlopig blijven wij wel met onze
zuigermotoren met massatraagheldskrech-
len' rondrijden, doch technici experimen-
teren en de resultaten zijn opmerkelijk.

H.B.

Ingezonden
Haarlem, 4 juli 19.'j6

Redadie Auto- en Motortechniek
Vruburglaan 66.
O"erv{~e' 1.

Gt'~chle Redactie,

V oora I de laa tstr- tij ct wordt onder de'
leidinggevende Iunctionarrssen ill h",l
automobielbedrijf de vraag gesteld ..Hoe
komt het loch dat er zo weinig animo
bestaat onder de aankomende en tweede
monteurs om verder Ie studeren voor
het diploma voor resp. 2e en Ic mon-
teur?"

De meningen hierover zijn onder de
te-rzake deskundigen verdeeld. In het al-
geme-en echter verneemt men dan al,
oorzaak:

IC' een in verhouding tut de zeer
lange studie te lage salariëring.

2e eon studieprogramma. waarin te-
veel voorkomt waarmede de monteur
in zijn praktijk zelden of nooit g1!con-
ïronteerd wordt. m.a.w, een te thcore-
t iscbe oriéntat ie.

A lgemeeri is bekend dat men slechts
in overheidsbedrijven
het Bovag-diploma Ie
monteur als eis stelt,
maar dat men bij zeer
vele particuliere be-
drijven alleen naar
goede,\pTaktisch bTUi1c-
b(!Te monteurs kijkt
,>0 da.a rbi] het Buvag-
diploma zo nodig ne-
geert. omdat er nu
eenmaal te weirug
monteurs zijn dle dit
diploma bezitten.

Ligt het niet op het
terrein van de A.T.C.
dit vraagstuk te ho-
studeren en daarvoor
een oplossing te zoe-
ken~

• ONDERDELEN
ALGEMENE

• AUTO MATERIALEN
• ACCESSOIRES
• GEREEDSCHAPPEN VOOR HET

A U TOR EPARA TI ESE DR IJ F

N.V. "R.A.O.M."
I ROTH ~ D. ,.,VTOM_ ONDER DELEN MIj.)

NIEUWE BINNENWEG 448-450 • ROTTERDAM
Tel. 54725 (2 hjnen) 54403 en 30522 (Boekhoud,ng)

f-P.KE ND 1'.."'.1. CROSSIER

J. cl e W"lf.

AUTO- EN MOTORTECf.rnITEK 384

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


