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De Fireb'rd II is een 4 persoons wagen., die de nornutle auto wijkomt, wat car~
,""sserie~inrlchtlng en b~otverbntik betTeft. Het chassis brengt Înte1'f!lI'sante

nieuwigheden.

De "Firebird II" torbineanto vin General Motors
Door de geperfectioneerde aanpassing

van de gasturbine aan de eisen van bet
wegverkeer is de Firebiril n, die Geneml
Motors pas heeft febouwd, van groot be-
lang voor de vooruitgang van de aute-
mobieltechniek. Dit nieuwe voertuig ver-
tegenwoordigt bet derde stadium van
een uitgebreid ondenoekingsprogramma
van Genenl Motol'll, dat begon met de
ontwikkeling van de Firebird XP-21, de
eerste met een turbine aangedJoeven
Amerikaanse wagen, en van de TUfbo-
cruiser, de een;te turbine-autobus ter
wereld.

De Firebird n is uitgerust met een
groot aantal nieuwigheden, die bestemd
zijn om in de komende jaren burfer.
recht te verwevren. De nieuwe Whirlfire
GT.3Of turbinemotor weegt met Inbe-
grip. van de accessoires niet meer dan
385 kg, d.I, bet gewicht van een verge-
lijkbare zuIgermotor, en levert een ver-
mogen van meer dan 202 pk bij 35.000
omw/mtn van l).et vergassingsaggregaat.

Dit laatste is in easentle een kleine
straalmotor, die een snelle bete gas.
stroom voortbrengt. Het is niet meeha-
niseh verbonden met bet aandrijvings-
aggregaat, omdat het slechts bestaat wt
een as met een turbine aan het ene
uiteinde en een luchlcompressor aan bet
bet andere. De e.ompressor brengt de
lucht onder een druk van 3,5 atmosfeer.

Het aandrijvingsaggregaat Is een soort
"windmolen" ot drijfkrachtiurbine, die
de achterwielen van de Firebird n aan-

De gasturbinelluto blijft in ~e
tijd onophoudelijk de nand4c1lt
t>ragen. Brttchten we £11. het voor·
game nummer bijzonderheden
van de "Etoile Filante" gaaturbi-
nesch.ep¢ng t>4fl Renault, ditlmlal
vragen toe eens cUe IIIIndClChtvoor
nader bekend gegeven détai1s VllTi
de Firebfrd II 4 persoons turbine·
auto van Genen&! Motors, techni.
.!Che details die - wat het alt!o-
p1WUm4tische veerBtIsteem en de
hydraulische centrale betTeft. sterk
!Ian Citroën' DS 19 doen den-
ken! Zou het dan toch waar ~n
dat "ondeTgronds" General Motors
en. Citl"Oën nauwer met elkaar in
verbinding staan dan de buiten·
toereld vermoedt? K. R.

dJoijrt. De ingenieurs van de Afdeling
Gasturbines hebben de motor bovendien
met een warmteuitwisselaar uitgerust
om brandstof te besparen. Deze warmte-
uitwisse1aar is een metaalgla2en trommel,
die draait met een 20 tot 30 omw/min
of een duizendl:!te van de snelheid van
de as van bet vergass!ngsaggregaat. Eerst
roteert. hij door de warme uiUaatgaSsen
en dan door de relatief koude lucht, die
uit de compressor komt, :zodoende wordt
de warmte van de uiUaatgassen op de
inlaatlucht overgedragen. Deze inrlchtiilg
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doeltreffend dat 80 oro van de
van de uitlaatgassen gerecu-
wordt, warmte die anders zou

en verloren gaan. Aldus zorgtc'1=::':s:!~grotendeelS voor
1 van de inlaatIucbt en

brandstof worden ver-
Is om de lucht verder
haar bedrijtstempera-

89'1oe bij de turbine-inIaat.
komt de GT-304 in zuinig ver-

zuigermotor zeer nabij.
voordeel van de wannw.

tYJIlSelaaris dat de uiUaattemperatuur
C wurdt vermInderd; de uitlaat..
van de Ffrebird n bebben een

niet blnderlijk is.
tmibinol!lliJ.c)tórwordt aangezet door

een startknop. Wanneer de
.'lUJlIlJle de snelheid van 4000 omw{min

wordt de bl'and8tof langs
tiIiIJ:QeI:ers in de branden gespoten. Na de
,==~brengen starter en warmte-
Ii het vergassingsaggregaat op

-!C8LUOllUl1lresnelheid van 15.000 omw!
Zodra d~ snelheid bereikt is. wor-
ttIn1;er en ontsteking automatiscb

~r¢Sc'ball:eld en is de wagen gereed tot

DellCOoHeJmyDivision van General
heeft voor het elektrisch systeem

Wisselstroomgenera"tor ontworpen.
geDetator van dit type geeft een

beter voltage ten opzichte van de snel-
heid. Het maximaal debiet wordt prak-
tisch op stationaire snelheid bereikt.
BcnrendI.envergt hij minder onderboud.

De transmissie van de Firebird n heeft
een eIektriseh sclutkelsysteem. Ook de

parkeerrem wordt elektrisch aangedre-
ven. Bovendien worden deuren en ramen
van de Firebird n elektrlscb 8eopend
en. gesloten. Om de deur te openen
steekt de bestuurder een magnetiscbe
sleutel in bet slot, de magneet van de
sleutel sluit dan een relais. dat de
stroomkring van een motor sluit waar-
door bet linker raam opengaat. Dan kan
de bestuurder de deur openen en in de
wagen dappen. Vanaf zijn zitplaats sluit
de bestuurder deur en raam. Om de
wagen te verlaten wordt bet proces om-
gekeerd en de magnetische sleutel ruent
thans om bet raam af te sluiten.

De experimentele "Turbo-X" remmen
van de Firebird II werden door de Mo-
raine Division van General Motors onto
worpen. Zij bestaan ln hootbak uit een
schijt van gietljzer. die met het wiel
meedraait. Door middel van hydrau-
lische druk kan deze schijf tussen ver-
stelbare remscboenen met metalen v0e-
ring aan de binnenkant en vaste rem-
seboenen aan de buitenkant worden
geklemd. Het effectief remvermogen is
rechtstreeks evenredig met de uitg:e-
oefende hydraulische druk.

De koeling van de sclrljf wordt ver-
zekerd door een luthtruimte tussen de
remoppervlakken: schoepen drijven de
lucht door de schijt terwijl deze draait.
Dit systeem schakelt de kans op ver-
mindering van het remvermogen door
overvel"hitting volkomen uit. De rem-
voeringen zijn van een legering, die baal'
frlctiekwaliteiten handhaaft bij alle be-
dri,lfstemperaturen en ongevoelig ia voor
vocht ot vuil.

De FireMrd n, XP 43 op het proefte-nei1l van GM in de woeBtijn va'/t Arizona.. Van
IIChteren :riet men de verticute atabUtillltiecln en twee C1IUwrvonnlge ben.rinetatlks.
BotIen het athtent.liel een tlan de twee uitlaGtleidinge1l. vande turb!neknrehtbron.
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ZIehieT de nieuwe WMl'lfire GT-J04 turbine k1'/JChtbron DemonteeTd VOOT in de
FlrebiTd IJ. Zti weeDt met inbegrip van de accessoires 385 kg en heeft een vermogen
van meer dan 202 pk bij 35000 toeTen. Een waTmteuitwisselaaT Tecupereert 80 % tlan
de warmte van het verbran&! gas, uraa.rdoor het bTa:nd$tojverbruik dat van een

gelijkwaardige zuigermotor begint te benaderen.

De vering van de Firebird TI is vol-
komen nieuw. Bij ledel' wiel Ujn veren
ell schokbrekers vervangen door een
Delco-Maticoiéo-pneumatische inl'ichting.
De achterwielen zijn ieder gemonteerd
op een korte naaf, die door middel van
een draagarm aan het chassis is beves-
tigd. De transmissie is op het chassis
tussen de achterwielen gemonteerd en
drijft ieder wIel aan door middel van
balve assen met kruiskoppelingen.

Ieder oléo-pneurnatisch apparaat be-
vat een kleine hydraulische zuiger met
cylinder, een rubber balgje dat op het
kussen van gecomprimeerde lucht werkt.
en een cyllndervormig stalen huls. Dit
huis is aan het frame van de wagen
bevestigd, terwijl de drijfstang met een
arm van de wielopbanging is verbonden.

Om de vloer van de wagen volmaakt
horizontaal te houden, wordt de hoeveel-
heid olie in ieder orgaan van de ophan-
ging geregeld dool' een cont:roleklep die
ook de hoogte van de cylinder aanpast,
alsmede de ruimte tussen frame en wie-
len. Wanneer de wagen rijdt, wordt de
olletoevoer gestabiliseerd bij de klep
door de druk van een speciale pomp, die
op de transmissie Is gemonteerd.

De veerwerking geschiedt door de
lucht tussen het rubber balgje in het
stalen huis. Wanneer het wiel een stoot
krijgt, stijgt de bydraulische zuiger; deze
beweging brengt meer olie in het rubber
balgje, dat uitzet tegen de veerkracht
van het luchtkussen.

De lucht, die in het luchtkussen ill
opgesloten, reageert op de schokken met
een veranderlijke amplitude; de uitwij-
king is kleiner bij zwakke moten en gro-
ter bij hevige schokken. Daardoor kan
de veer evenzeer de sterkste schokken
a1dempen als de kleine oneffenheden van
de weg absorberen.

De oleo-pneumatis<:beinrichting heelt
ook een veranderlijke elasticiteit:seoëltl-
ciënt zij werkt .zoals een stijve veer
onder grote belasting en zoals een slappe
veer bij geringe belastlng_ De constante
frequentie die daarvan het gevolg is,
maakt dat de wagen even rustig rijdt
met de bestuurder alleen aan boord Ills
onder volle belasting.

Bovendien blijft, dank xij de Delco-
Matic olea-pneumatische ophanging, de
lichtbundel van de koplampen op de
weg gericht, wanneer de wagen onder
belasting rijdt, In plaats van in de ogen
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van de bestuurders van tegenliggeJ;'Ste
schijnen.

De Flreblrd n heeft een wielbasis van
3,04m; zijn totale lengte bedraagt 5,95m.
Opvallende kenmerken van het chassis
zijn de uitlaatleidingen in de langslig-
gers van bet frame, het uitgebalanceerd
oleo-pnewnatisch ophangsysteem, dat niet
alleen een buitengewone stabiliteit maar
ook een voortrefielijke wegligging ver-
zekert, het gecentraliseerd hydraulisch
systeem, geheel metalen schijfremmen,
en een 12-Volt elektrische installatie met
wisselstroomgenerator. De as die bet ver-
mogen overbrengt naar de transmissie
achter is voorzien van een kruiskoppe-
ling om de hoogte van de tunnel te ver-
minderen. Deze as is volledig ingesloten
om haar tegen vocht en vreemde voor-
werpen te beschermen. De tunnel wH
vormt het centrale element van het
frame. De transmissie heeft 4 versnet-
lingen en bestaat uit een planetair tand-
wielstelsel en een vloeistofkoppeling. De
wÎelen ~n van magnesium, een metaal
dat tegelijkertijd sterk en licht is.

Het centraal hydraulisch systeem levert
olie onder hoge druk aan aUe hydrau~
Iisch functionerende organen zoals: het
serve-stuur, de serve-remmen, de oleo-
pneumatische ophanging en de ruiten-
wisser. Zoals elektrische energie in re-
serve wordt gehouden in batterijen. zo
wordt deze olie onder druk bewaard in
lwee accumulatoren; daardoor kan het
hydraulische systeem functioneren voor-
dat de wagen wordt gestart. Bovendien
vermindert de centralisatie van het hy-
draulisch serve-systeem aanmerkelijk de
belasting van de motor van de wagen.
Het hart van dit centrale hydraulisch
systeem is de hydraulische pomp met
hoge druk, die speciaal door de Saginaw
Division werd gebouwd.

Samen met de accumulatoren, de elek-
trische terugslagkleppen en bet filter,
levert zij de hydraulische energie, die in
de accumulatoren wordt bewaard. Zodra
de druk onder 59,76 kg/cm' valt, werkt
een ontlastklep op de pomp automatisch
en de pomp onder hoge druk laadt de
accumulatoren op tot 70,31 kglcm~.

De achtertrein. van de Firebird II bevat een achteroshuis, dat aan liet cha.ssis is
opgeh.ctngen en door drUfo.nen met kruiskoppelingen met de wielen is verbonden.
Dit systeem waarborgt een voortreffelijke wegligging door vermindering van het
onafgeveerd.e gewicht. De wielgeleiding bestaat u.it in 2 punten sch.ctrnierencle
draogarmen en de vering gesclliedt zowel VOOT als achter door een ,,Delco-Matic"
oléo-pneu:matisch systeem_ Tegen het achterashuis aangedrukt, de automatische

transmissie.
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