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Ir. J. W. VAN WAMELEN:

DlscMon de Morris 1100 in algehele bouwwijze veT-gaand ovcTeenkolnt met het t1Jpe
850, alias de "gecarrosseerde rol8chaats", =kten de grotere afmetingen (ind. wiel-
maat) het moge/ijk om de wagen een 1,ée! vlotter mode! te geven.

Boeiende MORRIS 1100!

Tijdens de kennismaking - drie jaar
geleden in Engeland - met de kleine
wagen, die de BMC als Austin Seven
en Morris 850 op de markt ging bren-
gen, raakte praktisch het gehele, in-
ternationale autojournalisten -gezel-
schap danig onder de indruk van de
resultaten die chef-constructeur Isslgo-
nis met zijn revolutionair ontwerp
bleek te hebben bereikt. En we her-
inneren ons, hoe toen reeds, bij de
onderlinge discussies na de proefrijde-
rij, de opmerking gemaakt werd, dat
weliswaar een kleine wagen het dank-
baars te onderwerp is voor de gegeven
constructieprincipes, maar dat met
hetzelfde recept toch óók in een wat
groter genre een bijzonder aantrek-
kelijke automobiel te brouwen moest
zijn. (Instemmend gemompel bij de
vakgenoten in sprekers' omgeving).
Naarmate de afzet van BMC's Benja-
min groeide, en het wagentje aan
steeds méér eigenaars kon bewijzen,
wat het in de praktijk waard is, ver-
breidde de hierboven aangehaalde op-
vatting zich eveneens in gebruikers-
kringen, voor zover dan enigermate
in de automobielbouw geïnteresseerd.
Van het tijdstip af, waarop het tot de
buitenwereld doordrong, dat Mr. Is-
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Unieke ruimte in compact voorwielaandrijvings-model met de rubber
voor- en achtervering hydraulisch gekoppeld,

sigonis en consorten inderdaad een
technisch gelijksoortig, zwaarder type
op stapel hadden staan, werd dan ook
met ongewoon veel belangstelling naar
de verschijning ervan uitgezien.
Thans is het zover; de nieuwe Morris
1100 heeft zijn opwachting gemaakt.
Dat een overeenkomstig Austin-model
nog een tijdje schijnt te zullen uit-
blijven, is misschien zo verwonderlijk
niet. Na de vele malen dat het anders-
om geschiedde, was het kennelijk hoog
tijd - bij de BMC - om eens aan
Morris een primeur te geven.
We hopen voor J. J. Molenaar's Auto-
mobielbedrijf N.V. in Amersfoort, de
tevens assemblerende Nederlandse
Morris-irnportrice, dat zij met haar
dealers een goed gebruik zal weten
te maken van de mogelijkheden in de
voorlopige "alleenverkoop" van een
overtuigende propositie, die in een
commercieel interessante prijsklasse
valt (Sedan-prijs, incl. verwarming:
f 7185.-), profiteren kan van de, in-
middels door het "Jssigonis-recept"
verworven renommee, en..., in tegen-
stelling tot de ,,850" niet door een ge-
brek aan esthetische charmes gehan-
dicapt wordt!
Voor de Nederlandse start van de nieu-

weling moge het theoretisch een na-
deel zijn geweest, dat de Amersfoortse
bemoeiingen met de pers-presentatie
zo'n ontstellend gebrek aan "savoir-
faire" vertoonden - in de praktijk
bofte de firma Molenaar dáárbij, dat
iedere rechtgeaarde autojournalist
achter een schepping van dit kaliber
zal aanhollen. De wereld is vol onbil-
lijkheid

Het komt uiteraard heel goed van pas.
dat we niet lang geleden in een
"Weegschaal"-artikel over de Seven/
850 het verband tussen zijn eigen-
schappen en zijn constructie onder de
loupe hebben genomen. Het jongste
werkstuk van BMC's briljante chef-
constructeur is in architectonisch op-
zicht nauw genoeg aan het vorige ver-
want om de meeste der toen opge-
diste technische argumenten en ver-
klaringen evenzeer geldig te maken
voor de ,,1U}{J".
Ook bij die nieuwe aanwinst worden
dus de voorwielen aangedreven door
een geheel vóórin dwars staande vier-
cilinder-motor met de gangwissel Cl'
pal onder, het differentieel dáárach-
ter, en de radiator links ernáást.
Nadat verleden jaar de 848·cç-motor
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van het kleine type ten behoeve van
de snelle Caoper-editie al op 997 cc
was gebracht (met een langere slag),
heeft men voor de krachtbron van het
grotere model de beproefde "A"-motor
van BMC opnieuw tol basis genomen,
en de cilinderinhoud van 1098 cc ver-
kregen door vergroting van de Coo-
per-malen voor zowel de boring als
de slag, tot resp. 64,6 en 83,7 mm. Het
is dus weer een langslag-machine met
haar relatief hoge zuigersnelheden (en
daardoor dito lagerbelastingen) bij een
gegeven toerental; dit werd echter
"opgevangen" door een extra-robuuste
krukas in ruim-bemeten loodbrons-
lagers te laten draaien, en ze van een
torsietrîl!ingdemper te voorzien. Niet,
dat de engedempte vibratie waar-
neembaar zou zijn, maar de krukas
zèlf heeft er een hekel aan.
Met een compressieverhouding van
3,5 ; I ontwikkelt de motor 50 pk, bru-
to, bij 5100 omw/min. Het hieruit vol-
gende specifiek vermogen van ruim
45 pk (SAE) per liter ligt voor een
serieproduktie-toerwagen-krachtbron

als deze binnen het normale gebied,
doch eerder in de lage dan in de hoge
sector daarvan. Dit kan worden ge-
illustreerd wanneer we voor een alles-
zins rationele vergelijking laten aan-
rukken, ten eerste, de enige machine
van óók lIDO cc, welke daartoe in aan-
merking komt - die van de Fiat noD-
E, 55 pk sterk - en ten tweede, de
wat kleinere motoren van twee typen
die de laatste tijd door Franse groot-
producenten op de markt zijn gebracht.
Bij de Simca 1000 is het oorspronke-
lijke bruto-vermogen van 45 pk (uit
944 cc) inmiddels tot 50 pk verhoogd,
terwijl de Renault RB (956 cc) over
48 pk beschikt. Toch liggen de daarbij
behorende toerentallen weinig of niet
hoger dan in het Morris-geval en van
gepousseerde motoren is uiteraard
geen sprake. Overigens doet de grotere

,cilinderinhoud der Britse machine zich
wèl duidelijk gelden in het motor-
lwppel, waarvan de maximum-waarde
ij kgm bij 250{) omwfmin bedraagt,
tegen resp. 7,5 en 7,7 kgm voor de
Simca en de Renault. Fiat's "elfhon-
derd" levert óók 8 kgm, doch pas bij
4000 toeren.
Op de met genoemde motorkenmerken
bereikbare prestaties is het natuurlijk
van invloed, dat de beide Franse mo-
dellen, wegend 700 en 725 kg, nogal
wat lichter .:ijn dan het Engelse, waar-
voor we - uit notabene drie verschil-
lende opgaven in de officiële docu-
mentatie - een gewicht van 820 kg
("leeg en droog") hebben gedistil-
leerd.
Een eerste kennismaking met de nieu-
we Morris op de weg bevestigde (naar
ons gevoel) de aan bovenstaande dj-
fers ontleende opinie: al mag men een
topsnelheid van 125 km/u en het op-
trekken van 0 tot 80 km/u in 16 sec.
zeker niet onbevredigend noemen; zo
iets van 5 à 7 pk extra had hier toch
"geen kwaad gekund", gezien ook de
mternationale tendens op dit gebied.

En per saldo behoeft noch de duur-
zaamheid noch de bedrijfszuinigheid
in het gedrang te raken wanneer een
moderne l Iûû-cc-motor op de ontwik-
keling van 55 of 57 pk wordt afgericht.
Met dit al zou het ons niets verwonde-
ren als zich een herhaling voordeed
van de situatie die vele ,,850"-eige-
naars tot het (laten) opkietelen van
de motor verleidde en de BMC tot in-
troductie van de Cooper-variant heeft
gebracht. In nog versterkte mate -
in verband met het bijzondere, nieuwe
veersysteem en de daaruit volgende
rij kwaliteiten - is ook de Morris UOO
weer een automobiel waarbij een ho-
ger prestatiepotentieel "past" dan
thans wordt geboden, en de verschij-
ning van een aanmerkelijk sneller ne-
ven model lijkt ons slechts een kwestie
van tijd.
Volledige waardering verdient de mooi
soepele, trillingvrije en weinig hoor-
bare gang van de motor. Opmerkelijk
stil lopen de transmissietandwielen,
terwijl in de algehele "geruisloosheids-
graad" van de wagen duidelijk tot uiting

komt, dat - vergeleken bij de kleine
broer - méér zorg aan geluiddem-
pingsvoorzieningen kon worden be-
steed. De versnellingsbak kreeg syn-
chronisatiekoppelingetjes van een ver-
beterd type (geen overbodige luxe,
trouwens) maar bij het door ons be-
reden ,,1100"-exemplaar werkte het
schakelmechanisme nog te stroef dan
dat we het resultaat van deze maat-
regel helemaal konden beoordelen. De
Iste versnelling is nog ongesynchroni-
seerd,
Met de uitzonderlijk gunstige verhou-
ding tussen de lengte van de wagen
en die van zijn interieur neemt het
nieuwe type in zijn klasse een net zo
unieke positie in als de ,,850" onder
de kleine auto's doet. De 68 cm langere
,,1100", metend 3,73 m van bumper tot
bumper, blijkt daarmee korter te zijn
dan een aantal modellen waarvan men
dit zander kennis del' cijfers niet zou
"durven" zeggen; VW, Cltroën 2 CV,
Ford Anglia, Renault Dauphine, Simca
1000 e.a, Nochtans kunnen we een wa-
gen met gelijke interieurlengte pas

Een frappant bewijs van wat met de moderne auromobie!architectuur, systeem lssigo-
nis, k:an wOTden beTeik:t: de hieT afgebeelde MOTTis 1100, met een in lengte, breedte
en hoogte bepaald ruim interieur, is uitwendig, .. 3 cm k:OTtC", 2 cm smalte.. en 18 cm
lager dan de (nog uit 1948 stalnmende.') Morris MinOT. !Jan binnen nauwer, kOTter
en lage•.!

Zoals het k:()Tl.ter jeitset van de commandopost met omgeving !aat zien, maakt de
nieuwe MoTrls generlei aanSpraak: Op een lu:t'tleuze car Tosserie-uitvoering. De uit-
rusting en afwe-rking zijn echter OVCThet algemeen p•.aktisch. resp. netjes,
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Deze i"Rdelingsschets ondo?'l'streeptvisueel wat in. de tekst wordt opgemerkt omtrent
de onderlinge plaat. van voorzittingen, achterbank, achterwand en koffer.

vinden onder de dienaangaand ruimste
vertegenwoordigers der 1,5- à 1,7-liter-
klasse!
De wielbasis van 2,37 m is kleiner dan
die van bijv. de VW, 2 CV en Skoda,
doch, dank zij de motorplaatsing, lang
genoeg om in het interieur een bege-
renswaardige toestand te scheppen,
die bij niet-grote auto's maar al te
zeldzaam is: de cOmbinatie van een
werkelijk royale beenruimte in het
achtercompartiment met een niette-
min volledig vóór de wielkasten ge-
plaatste achterbank, welke dientenge-
volge tot geheel achteraan, d.w.z. in-
clusief de leuning, de volle breedte
tussen de carrosseriewanden kon krij-
gen, Dat is 1,31m, voldoende voor twee
"gemiddelde" personen plus een kind.
Begrijpelijkerwijs maakt de hiertoe
vereiste buitenmaat de Morris opmer-
kelijk breed voor zijn "kortheid"; de
uitwendige breedte van 1,53 m over-
treft die van elk, tot dusver genoemd
type met minstens enige centimeters.
Dat ook de spoorwijdte van 1,31 m
voor en 1,29 m achter relatief groot
is, blijkt uit de vergelijking met een
paar populaire, motorisch zwaardere
en aanmerkelijk langere modellen zo-
als de Ford Consul 315 en de Vauxhall
Victor; beide hebben een smaller spoor
dan 1,30 m gemiddeld.
In verticale richting, tenslotte, zorgt
de lage vloer van de voorwielaandrij-
vings-wagen. zonder cardanas of ach-
teras, indirect voor een royale hoofd-
ruimte vó6rin en achterin, ofschoon de
debutant tot de laaggebouwde auto's
behoort (dakhoogte 1,34 m). In tegen-
stelling tot hetgeen men na een eerste
blik op zij-aanricht-foto's zou ver-
wachten, loopt de sterk hellende ach-
terwand niet dicht achter de hoofden
der passagiers; de bank staat daartoe
te ver naar voren, Verder heeft, in
verband inet dit laatste, het bagage-
compartiment een grotere inhoud dan
de carrosserievorm achteraan sugge-
reert, al is het daarom nog niet be-
paald gróót (0,27 kub. meter).
Blijkens de ervaring - aldus de fa-
briek - voldoet een dergelijk koffer-
volume aan praktisch alle normale
behoeften, en het gaat niet aan om de
overgrote meerderheid der eigenaars
voor het allergrootste deel van de tijd
met een langere, zwaardere en duur-
dere wagen te laten rijden, louter en
alleen opdat de vakantiebagage van
viel' personen er in kan worden ver-
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stouwd. Dat vraagt nl. meer dan een
halve kubieke meter bergrulmte, en
om die te verschaffen zou de Morris
17 % langer moeten zijn, met alles
wat dit meebrengt aan verhoging van
het gewicht, het motorvermogen
(handhaving prëstatiesl) en de pro-
duktiekosten. Een redenering die ons
uit het hart gegrepen is __.. !
Voor kleinere spullen die bij de hand
moeten zijn, biedt het interieur méér
dan normale bergingsmogelljkheden:
open vakjes in het dashboard, een pak-
jesplank er onder, kuipen tegen de
voorportieren, een 40 cm(!) lang pla-
teau achter de achterbankleuning, en
tenslotte een 13 cm hoge, vrije ruimte
onder de achterbank.
Van deze, voor het wagenfonuaat zo
ongekend ruime carrosserle vertoont de
algehele uitvoering {meubilair, aan-
kleding en uitrusting) géén bijzonder-
heden waaraan in dit bestek plaats-
ruimte mag worden geofferd.
Wat het onderstel betreft, dienen we
- alvorens met de Morris 1100 uit
veren te gaan - melding te maken van
een voortreffelijk tandheugel-stuur,
schijfremmen v66raan, en wielen van
één maat groter (12 inch) dan de kan-
jers onder de ,,850". Tenslotte volgt
een belangrijk technisch verschil met
het kleine type dááruit, dat Mr. Issi-
gonis kennelijk afgestapt is van zijn,
drie jaar geleden nog afWijzend stand-
punt tegenover geen-srnering-verei-
sende gewrichten in de stuurinrichting,
wielgeleidingsorganen enz. Er werden
trouwens - dat zij erkend - in de
tussentijd aanzienlijke vorderingen op
dit gebied gemaakt. Het onderstel van
de nieuwe wagen heeft nog slechts vier
smeernippels (elke 5000 km te verzor-
gen), tegen la of 12 bij de "Mini", en
de onderhoudsbehoeften zijn verder
nog verminderd door de permanent
gesloten uitvoering van het motorkoel-
systeem, waaraan derhalve een expan-
sievat is toegevoegd. Dat het desbe-
treffende Renault-initiatief navolging
zou vinden, was te voorzien!
Uit hoofde van hun ongewone con-
structie en werking maken de "Hydro-
lastic" veerorganen op het eerste ge-
zicht misschien een ingewikkelde in-
druk, maar die blijkt dan weldra on-
gemotiveerd te zijn. Het is van dit
veersysteem juist een grote verdienste,
dat de bijzondere en zo begerenswaar-
dige resultaten worden verkregen met
een tegen hebbelijke prijs te fabriceren

inrichting, waaraan - praktisch ge-
sproken - binnen de gebruiksduur van
de wagen niets kan slijten, niets ont-
regeld kan raken en niets zal kapot
gaan. zodat ze generlei onderhoud ver-
eist. En ook in dàt opzicht superieur is
aan een conventioneel veersysteem,
waarbij de schokd.emper-eUiciency en
-Ievensduur nog altijd een zwak punt
vormen.

Nu laat zich vrij gauw verklaren,
hoe de zaak in elkaar zit, en met het
beschrijven, hoe ze onder verschillende
omstandigheden functioneert, zijn geen
kolommen gemoeid. Maar een behoor-
lijk volledige, dlÛdelîjke uiteenzetting,
waarom bepaalde bijzonderheden van
de werking uit de gegeven constructie
voortvloeien, en waarom ze zo gewenst
zijn uit een oogpunt van veringscom-
fort of wegvastheid - dat relaas zou
het vrijwel onmogelijk hebben ge-
maakt (gezien ook de er bij nodige
illustratie) om in de thans beschikbare
plaatsruimte nog iets ànders over de
nieuwe Morris te vertellen dan hoe
hij véért! Vandaar, dat we ons ten
aanzien van de hydrolastiek ditmaal
tot het essentiële beperken, en het
..fijne van de zaak" uit de doeken ho-
pen te doen in het aparte artikel waar-
om deze nouveauté vraagt.
Net als bij de ,,850" gaat het hier in
eerste instantie om een rubber vering,
waarbij op de eenvoudigst denkbare
wijze - door passende keuze van de
vorm der rubber kussens - een pro-
gressief toenemende veerstijfheid bij
groter wordende wieluitslagen is ver-
kregen.
Terwijl nu bij het kleine BMC-type
de wielbeweging op en neer langs ge-
wone, mechanische weg de rubber ve-
ren indrukt of uitrekt, geschiedt dit
bij de ,,1100" met tussenkomst van een
kwantum vloeistof. Fig. 1 toont. hoe
het rubber blok de bovenzijde vormt
van een vloeistofkamer die onderaan
is afgesloten door een zware rubber
membraan (met nylon versterkt)
waarvan het middengedeelte door een,
met de wielophanging gekoppelde
plunjer op en neer wordt bewogen.
Gaat die plunjer omhoog, dan ontstaat
uiteraard een vloeistofverplaatalng.
die het indrukken van de rubber veer
tengevolge heeft en de vorm van de
vloeistofkamer werd zó uitgekiend,
dat bij het groter worden van de
plunjerslag het verplaatste vloeistof-
volume - en daarmee de veerindruk-
king - méér dan evenredig toeneemt.
Men heeft dus het "veerverstijvings-
effect" bij het snel rijden over zeer
grove wegoneffenheden (en bij stij-
ging van het ladinggewlcht) nog ster-
ker gemaakt dan hel uil hoofde van de
gedaante der veren reeds was.
Intussen werd niet speciaal dáärom
tot de complicatie der "hydraulische
veerbediening" overgegaan.
De vloeistofkamer is in tweeën se-
deeld door een schot in de vorm van
een afgeknotte kegel, met in het bo-
venvlak twee openingen die door sterk
vervormbare, rubber "kleppen" van
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Fig. 1. Het ,,Hydrolastk" veerelement.
Betekenis der cijfeTs; 1. verbindingdei-
ding; 2. rubber veer. door de vloeistof-
druk vervormd; 3. verbindingsgat tussen
de beide vloeistofcompartimEmten; 4. butyl
membraanvoering; 5. met wielarm gekop·
pelde, konische plunjer; 6. rubbeT klep-
pen, geopEmd en gesloten door de zich
verplaatsende vloeistof (demperwerking ):
7. kJeppendragEmd scheidingsschot in d,!
vloeistofkamer; 8. rubber membraan, mel
nylon versterkt.

een bijzonder type - de ene er boven-
op, de andere er onder tegen-aan -
worden afgesloten of vrijgegeven, al-
naargelang de richting en de snelheid
van de vloeistofstroom door die ope-
ningen heen, bij het op of neer gaan
van de membraanplunjer. Het zal dui-
delijk zijn, dat deze inrichting in prin-
cipe net zo functioneert als een ge-
wone schokdemper, maar als in aan-
merking wordt genomen, dat de vloei-

, stof hier geen olie doch water is (met
antivries- en corrosiebestrijdingsmid-
delen toegevoegd), dan komen er al
gauw verscheidene belangrijke voor-
delen ten opzichte van conventionele
veerdemping voor de dag.
Een normale schokdemper bevat een
relatief klein kwantum olie waarvan
de sterke temperatuurstijging bij
langdurig intensieve werking O.a. als
bezwaar heeft, dat het dunvloeibaar
worden der olie de dempingseigen-
schappen van het toestel aanzienlijk
doet achteruitgaan. Verder is zo'n
demper, met zijn zuiger en zijn klepjes,
een vrij kostbaar precisie-apparaat,
waarvan nochtans de oorspronkelijke
efficiency over het algemeen niet lang
gehandhaafd blijft.
In het Hydrolastic element, daarente-
gen, heeft het water een nagenoeg con-
stante viscositeit, en daardoor gelijk-
blijvende dempingseigenschappen, bin-
nen het gebied der hier optredende
temperaturen; deze variëren trouwens
weinig omdat een veel grotere vloei-
stofhoeveelheid aan het proces deel-
neemt. In verband met dit laatste kan

men op verhoudingsgewijs grote door-
stroomopeningen (in het schot) dito
kleppen toepassen, en de rubber "flap-
pen" welke als zodanig dienst doen -
een eerste-rangs trouvaille waarvan de
praktische uitwerking véél research
heeft vereist - zijn niet vatbaar voor
enige vorm van defect of slijtage.
Het is derhalve met een, uit econo-
misch en uit betrouwbaarheidsoogpunt
gunstig "grove", vrijwel onkwetsbare
inrichting dat hier het belangrijke
voordeel van een comtante veerdem-
ping bij alle bed.rijfstoestanden en bui-
tentemperaturen werd verkregen. En
als men rekent, dat tegenover de toe-
voeging van wat plaatwerk, met een
soepele bodem en een paar rubber
kleppen, de afzonderlijke telescoop-
schokdemper nu kan vervallen, dan
zou de beschreven uitvoering der
veerelementen eigenlijk al gerecht-
vaardigd zijn indien géén ander oog-
merk ermee was gediend. In fei te
echter is de principiële opzet van de
zaak, de vering van de beide wielen
aan elke wagenzijde te koppelen, waar-
toe met het leggen van een verbin-
dingsleiding tussen de vloeistofkamers
van resp. de voorveer en de achterveer
kan worden volstaan.

Van de drie soorten beweging welke
een carrosserie op haar veren kan ma-
ken - zuiver verticaal op en neer,
schommelen om een dwarsas, schom-
melen om een langsas - treedt de
eerste zelden "onvermengd" op, en
blijft de laatste goeddeels beperkt tot
het zijwaarts overhellen en dan terug-
veren van de bovenbouw in (na) een
snel-genomen bocht. Het is de "mid-
delste" soort van beweging, waarbij de
voorsteven duikt als de achtersteven
omhoog gaat, en andersom - te ver-
gelijken met het stampen van een
schip - welke voor de inzittenden het
onaangenaamst pleegt te zijn. Ze is in
bijna elk samengesteld veringseffect
meer of minder sterk vertegenwoor-
digd, en kan bijzonder hinderlijk wor-
den indien, bijvoorbeeld, een weg-
dekrichel die via de voorveren de wa-
genneus een opwaartse beweging ge-
geven heeft, een moment later de ach-
terveren van onderen af indrukt, juist
als de omlaag-komende carrosserie-
achtersteven deze veren van boven af

comprimeert. Treft men het ongeluk-
kig met de rijsnelheid in verhouding
tot de gemiddelde "buitenafstand" van
een slecht wegdek, dan kan een soepel
geveerde wagen op die manier aan het
"stampen" gaan, dat de Bouviers er
geen kadetje van believen.
Een belangrijke winst aan veringskwa-
liteit is dan ook het gegarandeerde re-
sultaat van "elke" maatregel die ho-
venbouwschommelingen van de be-
doelde aard weet te beperken, voor
zover althans het middel niet erger is
dan de kwaal. Helaas zijn verreweg de
meeste middelen dit nu juist wèl -
een nare gewoonte. Zo kunnen ze de
toepassing van ongerieflijk stugge of
onstabiel soepele veren verlangen, of
een gewichtsverdeling meebrengen
welke de wagen te log en langzaam
doet reageren op het stuur.
Denken we nu eens even (fig. 2 en 1)
een opening in de top van de vloei-
stofkamer, bij de twee veerelementen
aan één zijde van het vehikel, en daar-
op aangesloten een verbindingsleiding,
dan is het niet moeilijk om zich voor te
stellen wat er gebeurt als het voorwiel
over een hobbel en de ermee gekop-
pelde plunjer dus omhoog gaat (fig. 3).
De rubber VOOTVeerwordt enigermate
ingedrukt en de wagenneus rijst, maar
een deel der verplaatste vloeistof
stroomt naar het achterste veerelement
en drukt dit naar boven, aangezien de
plunjer ervan nu eenmaal niet omláág
kan. Mèt de veer gaat de achtersteven
omhoog, hetgeen onder de gegeven om-
standigheden betekent, dat de carros-
serie als geheel ongeveer evenwijdig
aan zichzelf blijft, inplaats van - zo-
als gebruikelijk - een sehommelbe-
weglngsdeel uit te voeren.
Ontmoet het achterwiel een wegdek-
verhoging, dan komt natuurlijk op
soortgelijke manier ook van de vóór-
steven een opwaartse beweging tot
stand.

Hoe het gaat met de onderlinge ver-
houding van de plunjerslagen, veer-
element-bewegingen en veerindrukkin-
gen, respectievelijk vóór en achter -
dat is een nogal ingewikkelde geschie-
denis, waarbij een zorgvuldig gedoseer-
de, puntjes op enige i's zettende rol
gespeeld wordt door het verschijnsel
(gevolg van een hierboven al ge-

Fig. 2. Het veeTeJ.ementV411.fig, 1 verticaal dtlorgesneden; l. demperklep; 2. mem.--
braan; 3. rubber veer; 4 verbindingsgat; 5. plun;er. De getekende drie werkingsfa.sen
zijn: links: ruststand; midden: wiel omhoog, plu11.;er dus idem, verp!.aatst vlop.istof,
deze duwt bovenklep ope11.Em drukt rubber veer in; rech.ts: wiel Em phm;er am!.aa.g
(uitvering), teTtigstr. vloeistof duwt onderklep open, Tubber veer ontspant zich.
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Fig. 3/4.. Ingevolge de vloeistofverbinding tussen voor- en achterueerelementen, zat
bij rijzen van het voorwiel (links) ook de achtersteven naar boven word! gedrukt.
waardoor de caTToBserietenslotte vrijwel horizontaal blijft. Bij gelijktijdig omhoog-
gaan van beide wielen (rechtB) o! zijwaartse bovenbouw-overhelling in. een bocht,
stroomt praktisch geen vloeistof door de verbindingstriding, en treedt een relatief
Btijve veeTWe1'king op.

SLEPEN OVERBODIG
met "BLACK" Hulpstarterkabels

noemd "veerverstijvingskenmerk"), dat
een bepáálde hoeveelheid, via de ver-
bindingsleiding verplaatste vloeistof
met ongelijk grote bewegingen van de
vóór- en de achterplunjer overeenkomt,
tenzij deze beide precies even hoog in
hun veerejementen staan en zich in
dezelfde richting bewegen - hetgeen
uiteraard een groot toeval is. Hierop
niet verder ingaande, bepalen we ons
nu tot de conclusie dat, dank zij de
verbinding der voorveer- en achter-
veer-elementen, de carrosserie veel
"vlakker blijft liggen" dan ze bij con-
ventionele vering doet wanneer één
wiel een grove wegoneffenheid pas-
seert.
Gebeurt dit laatste door beide wielen
tegelijk (fig. 4) dan is er géén reden
waarom er vloeistof zou overstromen,
en functioneert het veersysteem alsofer geen verbinding tussen de vloei-
sfofkamers bestond. Dit geval doet zich
0.<1. voor bij het overhellen van de bo-
venbouw in bochten, al zijn het dan
niet de plunjers die omhoog doch de
vcerelementen die naar beneden gaan
(voor het buitenste paar wielen). Ver-
geleken bij een situatie als volgens fig.
3 komt het totale vloeistofkwantum in
een kleinere ruimte onder een hogere
druk te staan, en bereikt de rubber-
veer-vervorming al spoedig een waar-
de waarbij, wegens de progressief toe-
nemende veerstijfheid, grote weerstand
wordt geboden aan een veerindrukking
zoals een sterk overhellende carros-
serie teweegbrengen zou.
Dat de Morris desalniettemin met een
aparte torslestang-dwarssta hilisater
werd uitgerust, lijkt dus wat vreemd,

maar is het toch niet. Montage ervan
achteraan is in feite de eenvoudigste
wijze om bij dit voorwielaandrijvings-
model de weerstand tegen bovenbouw-
overhelling zodanig over vóór- en ach-
tervering te verdelen, dat de wagen
géén overmatig sterk onderstuur-ka-
rakter krijgt. Zonder die stabilisatie-
stang had men vóóraan en achteraan
géén identieke veerelementen kunnen
gebruiken, hetgeen veel bezwaarlijker
was geweest.
Van de secondaire voordelen welke de
hydraulische koppeling van voor- en
achterveer oplevert, willen we ditmaal
nog even aanstippen, dat de weerstand
die de doelbewust vrij nauw gekozen
verbindingsleiding aan de vloeistof-
stroom biedt, toeneemt bij de stijgende
stromingssnelheid, welke uit sneller
wordende plunjerbewegingen volgt.
Dit effect komt in de praktijk daarop
neer, dat bij hoge rijsnelheden over
oneffen wegen de vering "straffer"
werkt dan bij laag tempo - uiteraard
een welkome eigenschap.
De lezer die al enige keren in het mid-
den heeft willen brengen, dat het kop-
pelen der voor- en achtervering hele-
maal geen nieuw idee is, krijgt van ons
volledig gelijk. Aan beide zijden van de
Citroën 2CV zijn de langsarmen die
resp. het voor- en het achterwiel dra-
gen, met trekstangen verbonden aan
een gemeenschappelijk stel schroefve-
ren in een midscheeps gemonteerde,
cilindrische bus. De gunstige uitwer-
king van deze maatregel staat buiten
kijf; men zou de ultra-soepel afge-
veerde carrosserie eens moeten zien
"ja-knikken" - inplaats van ongeveer

rechtstandig op en neer deinen, zoals
nu - wanneer de bewuste koppeling
ontbrak! Maar een zó sim pele inrich-
ting heeft toch beperkingen welke ze
ongeschikt maken voor snellere en
duurdere auto's van een geheel ander
karakter.

Verder kwam Packard omstreeks 1955
op de proppen met een technisch wei-
nig overtuigend stelsel van gekoppelde
torsiestaafveren. dat er in vogelvlucht
uitzag als een tuinhek na een voltref-
fer. Het kan daarom nog wel hebben
gedaan wat het verondersteld werd te
doen, maar zal bij een lange, zware
Amerikaan toch weinig hebben gebo-
den dat niet op eenvoudiger manier te
bereiken was geweest. En Packard liep
toen al op zijn laa tste benen.

Op 't moment dat dit artikel moet wor-
den geschreven, beschikken we nog
slechts over een beperkte rijpraktijk
met de Morris llOO. Ze laat echter ten
volle de conclusie toe, dat de wagen o.a.
magnifiek stuurt en op een sublieme
wegligging kan bogen, twee deugden
waartoe de bijzondere stabiliteit van
de bovenbouw op zijn veren duidelijk
bijdraagt. Deze bijdrage alleen al mo-
tiveert naar ons idee de toepassinga-
kosten van de gekoppelde hydraulische
bediening der rubber-veren met varia-
bele soepelheidsgraad, en de "inge-
bouwde", laag-belast werkende water-
schokdempers met hun onverstoorbaar
gelijkblijvend dempingseffect. Elke
verhoging van de lJ<'Tingskwaliteil bo-
ven een normaal-goed peil mag dan
ook, wat ons betreft, als een .,toegilt"
worden beschouwd. Dat een dergelijke
verhoging er is, lijdt geen twijfel, maar
over de gróótte van de winst en de
aard van de punten waarop ze speciaal
behaald werd, kunnen we geen opinie
produceren alvorens ervaring te heb-
ben opgedaan onder méér gevarieerde
omstandigheden van weggesteldheid,
rijtempo en wagenbezetting.

We zien verlangend daarnaar uit -
maar inmiddels staat voor ons toch al
vast, dat van auteur Isslgonls het eer-
ste vervolg op zijn opzienbarende suc-
cesroman ult '59 alle kwaliteiten bezit
om een best-sell.er te worden!
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Uit voorraad lever-
baar in de maten:
met IJ, a. 10 en 14
mm binnen; en bui-
tendraad.
Op beslellillJ.(ook met
andere drnadsonrten .
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