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G. P. BERK

Sigma

Studie •III Veiligheid
De Italiaanse carrosserie groot-

meester Pininfarina toonde op de

Turijnse autotentoonstelling een

experimentele carrosserie, ontwik-

keld om de inzittenden maximale

bescherming te bieden bij onge-

lukken.

De Italiaanse carrosser-iegrootmeester
Pininfarina heeft het tot een traditie
gemaakt om bij alle belangrijke inter-
nationale automobiel ten toonste II ingen
op zijn stand een experimenteel ont-
werp te exposeren. Meestal zijn dit
"studies in vormgeving", droomauto-
projecten dus, die het tweeledig doel
hebben het publiek aan een bepaalde
nieuwe lijn te doen wennen en boven-
dien de reacties van dat publiek op
zo'n tuekomstige autumode te peilen.
Een enkele maal echter maakt Pinin-
farina van zo'n gelegenheid gebruik
om niet alleen zijn denkbeelden over
de uiterlijke vorm. maar ook die over
de automobielconstructie zèlf in plaat-
staal uit te werken en aan de tentoon-
stellingsbezoekers voor te stellen. Of
denkbeelden - soms zijn het meer
fantasieën - zoals de enkele jaren
geleden gepresenteerde "X", waarvan
hij de wielen opstelde in de vorm van
een ruit, omdat deze oplossing het mo-
gelijk maakt een aerodynarnisch per-
fecte bovenbouw te realiseren. Deze
"X" is inmiddels echter weer in de Tu-
rijnse diepvrieskast verdwenen en op
de jongste Turijnse Salon kwam het
grijzende carrosserie-genie nu eens
met een geheel nieuw motief, n.!. in-
geconstrueerde vei ligheid.
Dit is een probleem dat. en daar kun-
nen wij het wel over eens zijn, door
de automobielontwerpers (een enkele
uitzondering daargelaten), over het al-
gemeen nogal stiefmoederlijk wordt
behandeld. Het is dan ook zonder meer
een verdienste van Pininfarina en
Gianni Mazzocchi. directeur van het
Italiaanse automobiel tijdschrift ..Quat-
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Pininfarina.

lroruotc", die het Sigma-project spon-
sorde, dat zij dit onderwerp thans voor
het voetlicht der actualiteit brachten.
Want niet alleen het publiek vergaapt
zich iedere tentoonstelling opnieuw
aan de vaak bijzonder geslaagde crea-
ties van dit Turijnse huis, maar ook de
verantwoordelijke mensen der ont-
werpafdelingen van de grote automo-
bielconcerns hebben grote belangstel-
ling voor de ontwerpen van Pininfariria
Père et Fils. Zij immers zijn de onge-
kroonde koningen van de Italiaanse
stijl, die al jarenlang de carrosserie-
mode over de gehele wereld decreteert.
Men moet zich hierbij echter wel reali-
seren, dat Pininfarina niet het voor-
nemen heeft om zelf automobielfabri-
kant te worden. De Sigma is alleen
maal' een "ideeën-prototype" - een
uit plaatstaal geklopt visitekaartje van
deze firma, die behalve als carrosserie-
producent ook als stylingeonsulent op-
treedt voor o.a, General Motors, BMC
en Peugeot, om maar eens een paar
grote klanten te noemen.
Het droomontwerp van de veilige auto
beperkt zich dan ook zuiver tot de car-
rosseriestructuur en het interieur. Er
is ruimte genoeg open gelaten om naar
keuze de motor achterin dan wel voor-
in te monteren met hetzij voor-. hetzij
ach terwielaandrijving.

Carrosserie-opbouw belangl'(ik
11eiliglleidsaspect.
Pininfarina heeft zich bij de Sigma
trouwens niet uitgeleefd in futuristi-
sche stylingsexcessen. Hij wil juist aan-
tonen, dat men ook in het kader van
de thans geldende carrosseriemode

méér kan doen voor de veiligheid van
de inzittenden dan nu het geval is.
Uiteraard is er naar gestreefd de wa-
gen een zo glad mogelijke vorm te ge-
ven, zonder uitstekende delen of scher-
pe randen, die gevaar kunnen opleve-
ren voor medeweggebruikers. Maar het
revolutionaire aspect van het ontwerp
ligt toch in hoofdzaak in de zeer bij-
zondere middenstructuur van de car-
rosserie, welke als een gepantserde
kooi is uitgevoerd. Wetenschappelijke
onderzoekingen hebben aangetoond,
dat een dergelijk solide middenschip
in combinatie met een relatief ge-
makkelijk deformeerbare neus en
staart - die daardoor min of meer
een schok-absorberende functie krij-
gen - in het geval van een crash in-
derdaad vele voordelen biedt. Overi-
gens werken ook verschillende andere
fabrikanten (waaronder Mercedes) bij
het ontwerpen van hun carrosserieën
doelbewust in deze richting. Het bij-
zondere van Plninf'arfna's toepassing
van het idee is echter. dat de binnen-
structuur van die aard is. dat in hel
geval van een frontale aanrijding de
eventueel voorin gemonteerde motor
niet in hel passagierscompartiment
wordt gedrukt, doch dankz ij een schuin
geplaatste pantserplaat/voetplank on-
der de carrosserievloer schuift.

Stum' en stuurin·richting.
Aangezien ook het stuur bij een fron-
tale botsing vaak tot ernstige verwon-
dingen aanleiding is, omdat enerzijds
de stuurkolom als een speerpunt op de
borstkas van de chauffeur is gericht,
terwijl men anderzijds door de plotse-
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Een constructieve bijzanderheid van de experimentele vei!igheidscairrosserie
van de Sigma is de kooivcnnige, extra solide middenstructuur. De basis voor
het motorcomparti.ment en de koffer wordt gevormd door chassiselementen, die
als buffer moeten funge'1'en en bij een aanrijding dienen te vervonnen om de
eersze schok zodoende te absorberen en zoveel mogelijk kinetische energie te
vernietigen. A en B zijn speciaal geprofi.!eerde tussenschotten, die bij een botsing
als pantser dienen en o.a. tot doel hebben te verhinderen dat de motor het
wageninterieur binnenschuift.

Dit zij-aanzicht toont hoe Pininfatrina het extra stevige middengedeelte van
zijn veiLigheidscarTOserie heeft ontworpen. Men ziet hier ook hoe de gepantser-
de tusenschotten verlopen om bij een frontale botsing de motor. zoals de schets
laat zien. te laten wegkantelen.

i
/

/

Deze tekening geeft een beeld van de zeer bijzondere constructie van de stu1tr-
kolom, die in feite een onderdeel vormt van de stuurwieln.aaf.
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linge deceleratie vaak tegen het stuur
aan wordt geslagen, heeft Pininfarina
ook aan dit onderdeel zijn aandacht be-
steed. Van een stuurkolom is bij de
Sigma in feite geen sprake meer. De
stuurinrichting wordt direct op het
paravan gemonteerd en de overbren-
ging naar de wielen zal dus moeten
geschieden zoals bijvoorbeeld bij de
Fiat llOO. Aan de binnenzijde van het
pasagierscompartiment is de stuurko-
lom vervangen door een verende conus
van grote diameter, min of meer ver-
vaardigd als de balg van een thermo-
staat of barometer. Deze constructie
heeft het voordeel, dat zij de krachten
op het stuurwiel goed op de stuurin-
richting overbrengt, maar in axiale
richting gemakkelijk vervormbaar is.

Schuivende portieren.
Een verder probleem waar Pininfarina
een oplossing voor gezocht heeft, is dat
van de openvliegende portieren. Zoals
bekend, wordt een groot aantal ernsti-
ge verwondingen bij auto-ongelukken
veroorzaakt doordat de inzittenden uit
de wagen worden geslingerd. Dit ge-
beurt omdat op het moment van de
botsing de portieren door de defonna-
tie van de carrosserie uit zichzelf open
gaan, en hierin ligt dan ook een der
grote argumenten voor het gebruik
van veiligheidsgordels opgesloten.
Pininfarina heeft de Sigma uitgevoerd
met schuifdeuren, die door haar con-
structie eerder de neiging hebben zich
bij vervorming van de carrosserie vast
te klemmen, dan open te slaan.
Ze worden geleid in een rail langs de
spatbordflank, die het uiterlijk heeft
van een sierstrip. Dit lijkt ons een
zwak punt in het-ontwerp, omdat een
beschadiging van deze rail door een op
zichzelf niet ernstige aanrijding (b,v.
door een foutieve parkeermanoeuvre),
tot gevolg zal hebben dat de portieren
moeilijk te openen zijn.
Wat natuurlijk wel voor de schuifdeur-
oplossing pleit, is dat de talrijke onge-
lukken die in het verkeer voorkomen
door het onbedachtzaam openen van
het portier (waarmee men dan fietsers
schept of andere automobilisten in
moeilijkheden brengt) op deze wijze
worden vermeden. De schuifdeuren
steken zo weinig uit, dat een dergelij-
ke nonchalance geen kwalijke gevolgen
zal hebben. Bovendien, en dit is meer
een comfortvoordeel dan een kwestie
van veiligheid, zal door de schuifdeu-
ren het instappen vooral bij visgraat-
parkeren veel gemakkelijker zijn.
Opdat de inzittenden bij een ongeluk
niet gevangen zullen raken in het in-
terieur - een niet denkbeeldig gevaar
doordat de portieren zoals gezegd bij
carrosseriedeforrnatie zichzelf vast-
klemmen - zijn voor- en achterruit
van de Sigma zodanig in hun rubber
omlijsting gevat, dat men ze gemak-
kelijk van binnenuit uit de sponning
kan drukken. Vermeldenswaard is
hierbij nog, dat er bij de constructie
terdege rekening is gehouden met de
waterdichtheid van de rultomhistlng,
iets wat bij een dergelijke oplossing
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natuurlijk aparte problemen met zich
meebrengt.

De ruitewissers vallen, wanneer ze
niet in gebruik zijn, geheel weg onder
de raamsponning. Dit om te voorko-
men, dat zij overdag dual' de zon of
's avonds door straatverlichting door
weerspiegeling van hun chroomdelen.
de bestuurder hinderen. Bovendien
kunnen ze zo geen verwondingen ver-
oorzaken wanneer men de auto via de
uitgedrukte voorruit zou moeten ver-
laten.

Ook com fort dient de veiligheid.
Een ander belangrijk aspect bij deze
Italiaanse veiligheidsauto is, dat men
zich kennelijk heeft gerealiseerd, dat
comfort en veiligheid hand in hand
gaan, en dat het nog altijd beter is een
ongeluk te vuorkomen, dan de verwon-
dingen tengevolge van een aanrijding
te genezen. Pininfarina heeft in dit
verband ook uiterste aandacht besteed
aan zowel de luchtverversing als het
zitcomfort.

Zowel de voor- als achterbankpassa-
giers zitten in anatomisch gevormde
kuipstoelen, die door hun constructie
niet alleen vermoeidheid voorkomen,
maar bovendien degeen die er in zit
als het ware vastklemmen, waardoor
de ontwerpers menen het zonder vei-
llgheidsgordels te kunnen stellen, Pi-
ninfarina zegt hierover, dat hij reke-
ning heeft gehouden met de weerstand
die vele automobilisten voelen tegen
het gebruik van deze riemen. Hij heeft
er daarom naar gestreefd het interieur
zodanig te capitonneren dat, zelfs
wanneer men geen gordel gebruikt,
loch een maximum aan veiligheid
wordt geboden. Voor de montage ervan
is echter wel een voorziening getroffen,
omdat aan het gebruik van gordels
natuurlijk toch wel enige extra voor-
delen zijn verbonden.

De bestuurderszitplaats is anders ge-
vormd dan die der passagiers, die een
iets grotere bewegingsvrijheid hebben.
De rugleuning van de stoelen is zoda-
nig uitgevoerd, dat zij "ademen" en
dus op lange ritten niet plakkerig wor-
den. Ook dit is op zichzelf niet nieuw.
Pininfarina past dit systeem zelf al ja-
ren lang toe bij zijn speciaalcarrosse-
rieën voor Ferrari e.d. En ook andere
automobielfabrikanten, zoals Mercedes
en BMW, gebruiken dergelijke geper-
foreerde bekledingsstoffen.

Alle passagiers zetels zijn voorzien van
hoofdsteunen, omdat volgens de onge-
vallenstatistieken er bij kettingbotsin-
gen nogal eens sprake is van nekwer-
velbeschadigingen, veroorzaakt door
de plotselinge stoot in de rug.

Wat de ventilatie betreft - ook een
voorwaarde voor veilig rijden omdat
een slechte luchtverversing de ver-
moeidheid van de bestuurder in de
hand werkt - heeft men bij Sigma ge-
streefd naar een goede aan- en afvoer
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--. snelle warme luchtstroom
snelle koude luchtstroom
ge1ijknwtige, zachte l1(chttoevner

Het dashboard is aan de bovenzijde geheel geperforeerd. Door het grote opper-
vlak kan men hierdoor n.l. veel verse lucht gelijkmatig in het interieur doen
binnenstromen, zondetr dat een felle plaatselijke luchts/room de inzittenden op
/tinderlijke wijze in het gezicht blaast. Uiteraard is er aan de ruitzijde een
voorziening getroffen om door een krachtiger luchtstroom de voorruit 1.,..,-ij van
aanslag te houden.
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De ruiten van de Sigma zijn in speciaal rubberprofiel gevat, waardoor ze ge-
makkelijk tU/ar b1/iten toe kunnen worden uitgestoten. Dit wanneer een der
inzittenden bij cell frontale botsing met zijn hoofd tegen de vooT'Tnit mucht slaan,
als ook in het geval de portieren om de een oj andere reden niet meel' geopend
kunnen worden.

Speciale aandacht werd ook besteed aan de interieurventilCltie. Hier ziet men
dat zowel de aanvoer als afzuiging van de lucht middels een blower te regelen zijn.
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Een van de meest markante detai!.~
van de Sigma vei1igheidsauto is wel
da t deze wagen is uitgerust met een
soort schuifdeuren. Pininfarina heeft
al eerder e.rperim('ntele cnrrosertemo-
dellen met een dërgelijke oplossing ge-
bouwd. De constructie is van die aard.
dat het portier eerst naar buiten komt
en dan via een ge!eiderail zowel ju de
portierdrempel als in de spatbordflank
naur achteren schuift. Zelfs bij een
ernstige carrosseriedefonnatie kaJ! een
dergelijke porti.eJ·constructie niet open-
springen. zo menen de ontwerpers.
Integendeel. de se/mifdeur uil zich
zelfs vastklemmen in de carrosse1'ie-
wand.

van verse lucht, met daarbij een bestu-
deerde circulatie, zowel langs het pla-
fond als ook via de onderzijde van de
wagen.

De Sigma is zoals gezegd geen produk-
tie-prototype. Het is een studieobject.
waarin de technici van Pininfarina en
QuaHroruote getracht hebben de meest
voorkomende verwondingen bij auto-
ongelukken door bepaalde constructie-
vc oplossingen tot een minimum te be-
perken. Als zodanig achten wij het dan
ook een belangrijke bijdrage. Minstens
even belangrijk als de esthetisch meer
verrassende creaties die deze carros-
sier het publiek van tijd tot tijd voor-
schotelt.

=

De zittingen vtm de Sigma z(in ontwaJ'pen met zowel comfort als veiligheid in
het actuernooiä. Ze zijn zo gev01"1nd, dat ze een anatomisch verantwoorde zit
garanderen en het lichaam een maximale steun geven, waardoor men er al.~het
ware in wordt vastgeklemd. De rugleuningen zijn ventilerend uitgevoerd. Alle
zittingen. be/wIve die van de bestJ(1(~·der. zijn voorzien vall een hoofdsteult.

WIJlHUIZENIS IMPORT
AUTOMATERIAAL N.V.
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