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TH. VAN DER STAR

Technische

Analyse

van de

Opel Kadett

TeT intToductie
"De Waa!haven te RotteTdam is de
gTootste dooT mensenhanden gegTaven
Itaven op het continent; ;a, waaTschijn-
lijk we! op de hele weTeld:"
Däárop werden wij nog eens geatten-
deerd in een televisie-uitzending op
25 ",pril j,l,
Toevalligerwijze hadden wij juist die
dag doorgebracht bij General Motors
Continental (Netherlands Branch),
waarbij wij werden voorgelicht over
de technische details van de nieuwe
Opel -Kadett.
Misschien vraagt u zich af, wat die
twee zaken met elkaar te maken heb-
ben, doch dat zal straks wel duidelijk

.worden,
Ten westen van de Waalhaven was tot
aan 1940 het bekende vliegveld van
die naam gelegen.
Schrijver dezes heeft de situatie daar
goed gekend en herinnert zich bijvoor-
beeld niet alleen nog zéér goed enkele
start- en landingservarlngen op de
grasmat met de toenmalige verkeers-
vliegtuigen, maar ook de destructieve
bombardementen van de Duitse lucht-
macht in 1940, en zo dringt zich nog
steeds een heel gamma van gedachten-
associaties aan hem op als Waalhaven
ter sprake komt of hij zich daarheen
moet begeven.
Dergelijke gedachtenassociaties wor-
den nog gestimuleerd door de namen
van de daar geprojecteerde wegen -
zoals Anthony Fokkerweg, Geyssen-
dorferweg, Plesmanweg, Parmentier-
plein em:. ~ namen die ons onmiddel-
lijk doen denken aan belangrijke pio-
niers van de luchtvaart en aan hen die
de KLM tot één vari de meest be-
trouwbare en gerespecteerde lucht-
vaartmaatschappijen van de hele we-
reld hebben gemaakt.
Uit het voorgaande blijkt reeds, dat
fM
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Opel's Kadett is in hoofdlijnen weliswaar oTthodox van constructie maar onder-
scheidt zich toch door interessante technische details.

van dat vliegveld thans niets meer te
bespeuren is, daar het - waarschijn-
lijk vanwege de bodemgesteldheid en
de onpraktische ligging - voor het
moderne luchtverkeer niet meer zou
zijn te gebruiken. Het terrein is ge-
transformeerd in een nieuw havenge-
bied en in een industrieterrein, waar
een aantal grote ondernemingen zich
hebben kunnen vestigen,
Tot deze ondernemingen behoort ook
General Motors, die op hel hiervoor
reeds genoemde Parmentierplein sinds
1957 over een hypermodern gebouwen-
complex beschikt, waarin o.rn, een
aantal trainingscentra zijn enderge-
bracht, Alleen over de moderne en ef-
ficiënte inrichting van dat complex -
met alles wat daarbij behoort - zou
al een heel artikel te schrijven zijn.
Het was in één van deze tramingscan-
tra, waar regelmatig monteurs uit het
hele land worden geïnstrueerd, dat wij
in de gelegenheid werden gesteld -
onder zéêr deskundige leiding - ken-
nis te nemen van de technische details
van de nieuwe Opel-Kadett.
Denkt u daar niet licht over, want
daarvoor was een hele dag gereser-
veerd en werd elk detail van het on-
derstel - inclusief de motor - gede-
monteerd, bekeken en besproken.
Afgezien van de direct in het oog val-
lende veranderingen in de transmissie
en de vering is het onderstel - zoals
dat aan ons werd getoond - hij de
eerste aanblik nagenoeg "klassiek" te
noemen; eerst bij een zorgvuldiger be-
studering van de details kan men be-
grijpen, dat de ontwikkeling van het
hele ontwerp jaren van research,
proefnemingen. verbeteringen en ook
mislukkingen moet hebben gekost,
voordat het "mal'ktrijp" was. Want
eerst dan komt men er goed achter.
dat de Opel-constructeurs er in zijn

geslaagd een lichte automobiel te
creëren, die in elk opzicht "up to dale"
is en dat ongetwijfeld vele jaren zal
blijven.
Nog wil ik hieraan toevoegen, dat deze
nieuwe Opel-Kadett niet wordt geCa-
briceerd in de bekende Opel-fabrieken
te Rüsselsheim (bij Frankfort) doch in
een geheel nieuw fabriekscomplex te
Bochum in het Roergebled: deze nieu-
we fabrieken kunnen ongetwijfeld tot
de modernste van de hele wereld wor-
den gerekend.
Maar nu eerst even een

Algemeen overzicht

Zoals in lig. I duidelijk is te zien, heeft
men het principe: "motor voor en aan-
drijving van de achterwielen" ook bij
de nieuwe Kadett toegepast. Eerst na-
dat de verschillende voor- en nadelen
van andere mogelijkheden diepgaand
waren bestudeerd, besloot men deze
"klassieke" vorm te handhaven.
De Kadett is iets kleiner dan de Opel
Rekord, maar van een overeenkomstig
ontwerp. Ook de Kadett heeft een
zelfdragende carrosserie, waarmee
Opel reeds meer dan dertig jaren zul-
ke uitstekende resultaten heeft be-
reikt, Fig, 2 laat duidelijk zien, welk
een solied en sterk geheel deze zelf-
dragende carrosserie vormt. Reeds
daaraan is te zien dat men, binnen het
raam van de beschikbare afmetingen,
kans heeft gezien een royale vierper-
soons-carrosserie te ontwikkelen; niet
in het minst door het ontbreken van
de wielkasten zijn de binnenafmetin-
gen voor een auto van deze klasse op-
vallend groot. Ook heeft men zeer
goede resultaten bereikt door de juiste
vormgeving van de zittingen, waardoor
de beenruimte van de passagiers op de
achterbank - zelfs bij geheel achter-
uitgeschoven voorzittingen - nog vol-
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Fig. l. Ogenschijnlijk is het onderstel nagenoeg klassiek te noemen.

doende is. Tenslotte zal ook de baga-
geruimte door zijn rechthoekige vorm
- inhoud 289 dm! - gewoonlijk ruim-
schoots voldoende blijken te zijn.
Zoals u duidelijk in de kopfoto kunt
zien, verzekeren de grote ruiten een
goed uitzicht. Ook kunt ti daar zien,
dat de grill tot aan de koplampen is
doorgetrokken, waardoor de carrosse-
rie breder toont. Op het instrumenten-
bord bevinden zich o.a, een rechtlijnige
snelheidsmeter met drie verschillend
gekleurde snelheidszones, die de
maximum snelheid in de verschillen-
de versnellingen markeren; verder een
koelwaterthermometer. een benzine-
standmeter en modern uitgevoerde
tuimelschakelaars voor de verlichting
en ruitewissers. De bovenzijde van het
instrumentenbord is afgewerkt met
een stootkussen. De ruitewissers zijn
alleszins voldoende en de ruttewisser-
motor is in het motorcompartiment on-
dergebracht, waardoor de geruisloos-
heid in het wageninterieur wordt be-
vorderd. Verder zijn er tussen de zij-
ramen armlussen en klederhaakjes
aangebracht.
Het onderhoud is al heel eenvoudig:
periodiek doorsmeren is er niet meer
bij en het verversen van de motorolie
kan bij "nol'male bedrijfsomstandighe-
den" - zoals men dat placht te noe-
men - om de 5.000 km geschieden. De
carrosserie is geheel ontworpen om
"buiten te kunnen wonen".

De motor, de koppeling en de
gangwissel.

De viercilinder watergekoelde motor
heeft een boring van 72 mm en een
slaglengte van 61 mm en is dus met
zijn 993 cc inhoud een uitgesproken
korte-slagmctcr: hierdoor wordt de
zuigersnelheid - ook bij de hoogste
toerentallen die, zoals wij straks zullen

zien, zelfs bij hoge rijsnelheden nog
lang niet worden bereikt - binnen re-
delijke grenzen gehouden. De com-
pressieverhouding is 7.8 : 1. De ver'-
brandingskamers zijn machinaal be-
werkt en daardoor volkomen aan el-
kaar gelijk; bovendien zijn zij als wer-
velkamers uitgevoerd (fig. 3).
Zoals u eveneens in fig_ 3 duidelijk
kunt zien is de nokkenas vrij hoog ge~
plaatst en wordt door een ketting aan-
gedreven (fig_ 6); de ketting wordt
door een kettingspanner gespannen ge-
houden. Tijdens stilstand van de motor
- en ook nog tijdens het stationair
draaien - zorgt een gecalibrecrde veer
voor de spanning, doch tijdens het lo~
pen van de motor, dus als er een gro-
tere trekkracht op de ketting werkt,
wordt de spanning van de veer onder-

steund door de oliedruk van het
srneersysteem: het vrijwel onverslijt-
bare sleepstuk is van kunststof en is
doorboord, zodat de ketting hierdoor
voortdurend van verse olie wordt
voorzien. Men heeft door deze plaat-
sing van de nokkenas bereikt, dat de
(holle) stoterstangen kort en licht
kunnen worden gehouden. Bovendien
scharnieren de tuimelaars om kogel-
vormige steunpunten onder de stel-
bouten, welke scharnierpunten even-
eens automatisch worden gesmeerd; de
tuimelaaras kon hierdoor geheel ko-
men te vervallen. Een en ander heeft
ten doel te bereiken, dat het hele aan-
drijfmechanisme van de kleppen zo
llcht is gehouden dat het ook bij hoge
toerentallen, feilloos blijft werken. Zo-
als u eveneens in fig. 3 kunt zien, is

Fig. 2. De zelfdragende carrosserie maakt een oersterke, solide indruk.
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van (lichtmetalen) zuigers met volle
mantel gebruik gemaakt en is de zui-
gerpen een weinig gedesaxieerd. De
bovenste zuigerveer is verchroomd.
Het maximum vermogen van 40 DIN~
pk (47 SAE-pk) wordt bereikt bij 5200
tim, terwijl het maximum koppel van
7,5 mkg vrijwel constant blijft tussen
2600 en 3600 t/rn, Het behoeft geen be-
toog, dat dat alles voor een motor van
nog geen liter inhoud zéér gunstig is te
noemen, te meer daar men het leegge-
wicht van deze Kadett op 670 kg heeft
kunnen handhaven (14,2 kg/pk) .
De koppeling is uitgevoerd als dia-
fragmakoppeling, waarmede - zoals
bekend - de pedaaldruk bij het neer-
drukken snel afneemt, zodat het ont-
koppelen zeer weinig kracht vraagt;
bovendien wordt zo een volkomen ge-
lijkmatige druk op de koppelingsplaat
bereikt.
Alle vier de versnellingen zijn gesyn-
chroniseerd en worden op de "klas-
sieke" manier bediend door een handle
op de vloer (fig. 6); nog steeds de
meest eenvoudige en bedrijfszekere
methode.
Uit dat alles valt gemakkelijk le be-
sluiten dat alles is gedaan om de trek-
kracht, het acceleratievermogen enz.
van deze motor volkomen te doen be-
antwoorden aan de moderne eisen en
opvattingen.
Dat blijkt trouwens ook wel uit het
feit, dat deze Kadett, bij een juist ge-
bruik van de gangwissel. van 0--100
km/u accelereert in 26 sec. en dat de
tupsnelheid 120 krn/u is. Hierbij wordt
het maximurn toerental van de motur
nog niet bereikt daar (gezien de ban-
denmaat) een globale berekening leert,
dat het toerental dan hoogstens 4300/
min is. Hieruit kan men besluiten dat
de motor bij een snelheid van 90'à 100
km/u - ongetwijfeld de meest ge-
bruikte kruissnelheid - nog steeds in
een gunstig koppelgebied werkt (zie
boven), wat een uitermate gunstig
aspect is. Het benzinegebruik is vol-
gens DIN-norm 7 liter op de 100 km
ofwel ca. 1 ; 14 (onder DIN-norm ver-
staat men het brandstofgebruik bij de
halve toelaatbare belasting en '/j van
de maximum rijsnelheid. Dat brand-
stofgebruik wordt bepaald op een
vlakke weg, waarhij (heen en terug)
een afstand van 10 km wordt afge-
legd. De zo verkregen uitkomst wordt
dan met 10 % verhoogd). Uiteraard zal
het benzinegebruik in 't algemeen ho-
ger zijn; dat is echter geheel normaal.
Maar hier zijn nog enkele details
waarvoor de vakman zich ongetwijfeld
zal interesseren.
Voor het eerst past Opel bij de Kadett
geforceerde carterventilatie toe. Hier-
bij treedt de ventilatielucht, via een
staalwolfilter om de oliepijlstok, bin-
nen en wordt vervolgens naar het mo-
torcarter geleid; na het carter te zijn
gepasseerd wordt ze - via een kunst-
stofslang - vanaf het kleppendeksel
weer afgezogen en naar de motor ge-
voerd. Er wordt dus in het carter een

. geringe onderdruk onderhouden, ter-
wijl de afgezogen gassen in de motor
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worden gebruikt. Zoals wij reeds
meerdere malen hebben betoogd, is
hierbij echter het grootste voordeel dal
de aangezogen lucht eerst wordt voor-
gewarmd en dus niet meer koud in het
kleppendeksel arriveert; het gevolg is
dan ook dat sludgevorming onder het
kleppendeksel hierdoor wordt voor-
komen. De smering van de motor is op
normale wijz.e als gemengde druk- en
spatsmering uitgevoerd. De oliepomp
perst de olie eerst naar een z.g, "full
flow filter", waardoor dus al de olie
moet passeren, vóórdat zij de ruime
drukleiding met vertakkingen naar de
te smeren onderdelen kan bereiken;
uiteraard zorgt een veiligheidsventiel
in het filter op de gebruikelijke wijze
er voor dat de smering niet stagneert
als het filterelement niet tijdig wordt
vernieuwd en dus verstopt zou raken.
Een bijzonderheid voor een dergelijk
kleine motor is, dat er een omloop-
leiding in het koelsysteem is aange-
bracht die dus de circulatie van het
koelwater buiten de radiator hand-
haaft zolang de motor de vereiste tem-
peratuur (870 Celsius) nog niet heeft
bereikt. Zoals bekend, is de bedoeling
van deze "kortsluitinrichting" dat het
water in het motorblok tijdens het
warmdraaien gelijkmatig wordt ver-
warmd, waardoor spanningen door te
grote temperatuurverschillen worden
voorkomen.
De valstroomcarburator staat - ge-
heel onafhankelijk van de uitlaat -
boven op de motor zodat, in tegenstel-
ling met hetgeen algemeen gebruike-
lijk is, de verse gassen vrijwel zonde I'
bochten behoeven te nemen de in-
laatkleppen kunnen bereiken. Dat is
één van de middelen die men heeft
gebruikt om de vulling van de cilin-
ders - en daarmede het koppel -
over zo'n groot toerengebied (zie hier-
voor) constant te houden. Door een
eirculatiekanaal, dat in de cilinderkop
is uitgespaard, dwingt men een gedeel-
te van de uitlaatgassen de zuigleiding
te omspoelen, waardoor juist voldoen-
de voorverwarming van het mengsel
wordt verkregen; de nadelen van een
z.g; "bot spot" die gewoonlijk door
een nogal kwetsbare bimetalieke veer
en klep wordt bediend, heeft men hier-
door voorkomen.

Trctnsmissie erl vering.
Aan het onderstel is het meest opval-
lende: de constructie van de achter-
brugbevestiging en de daarbij ontwik-
kelde vering. Eén en ander wijkt na-
melijk nogal af van hetgeen wij ge-
wend zijn (fig. 7).
De normale, starre achterbrug is voor-
zien van een korte torsiebuis. die niet
alleen de torsiekrachten, maar ook het
leeuwendeel van de sluw- en rem-
krachten kan opnemen. Deze krachten
worden door de torsiebuis. via royaal
uitgevoerde en in rubber opgehangen
scharnierpunten en een stevige steun,
op de zelfdragende carrosserie over-
gebracht. Maar 't merkwaardigste bij
deze constructie is, dat een gedeelte
van stuwkrachten door de veren op de
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Fig. 3. De voor deze beschouwingen
belar!grijke delen zijn: 2. Wate-rbuis
VOOTwateTdistributie in dtinderkop. 7.
Stelmoer voor de klepafstelling. 8. Ko-
gelvormig steun- en scha1'1l.ie1'PUnt. 9.
TuimelaaT van geperst staal. 15.
Smeerkanaal voor kogelvormig schar-
nierpunt. 19. Nokkenas. Let ook op de
desaxatie der zlIigerpen.

Fig. 4. De stuurinrichting is uitgevoerd
met een tandheuget tussen de beide
spo/)/"stanghelften, die door kogelge-
wrichten met de tandheugel zijn ver-
bonden.

Fig.5. De beweging van de tandheuget
wordt op de bekende wijze veT2/)/"gd
do/)/" een rondsel op het einde van de
stuurCl8.
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carrosserie worden overgedragen,
waartoe de veren aan de voorzijde zon-
der schommel zijn gemonteerd; hier-
door worden de aakokers van de ach-
terbrug gedeeltelijk ontlast. Daar bij
deze constructie de Bchterbrug om het
vaste punt aan de voorzijde van de
(korte) torsiebuis moet kunnen schar-
nieren - hetgeen niet mogelijk zou
zijn als de achterbrug vast aan de ve-
ren zou zijn bevestigd - heeft men
daarvoor een ingenieuze oplossing ge-
vonden. De achterbrug is daartoe met
in rubber scharnierende steunen aan
de veren bevestigd, zoals dat in fig. 5
duidelijk is te zien. Deze scharnieren-
de steunpunten op de veer, bevinden
zich dichter bij de voorzijde dan bij de
achterzijde van de veer, teneinde de
veer beter in staat te stellen de stuw-
kracht op de carrosserie over te dra-
gen.
De veer bestaat namelijk slechts uit
twee veerbladen waartussen over de
hele lengte een kunststoflaag is aan-
gebracht, die de wrijving bij het door-
veren aanmerkelijk verlaagt en piep-
of kraakgeluiden voorkomt. Uiteraard
zijn er dubbelwerkende schokdempers
aangebracht, die evenmin enig onder-
houd vragen.
Het door de motor (via de gangwissel)
geleverde koppel, wordt door een
transmissie-as (zie ook fig. 1) in een
vast gemonteerde koker onder de vloer
en een cardankoppeling - welke laat-
ste in fig. 7 duidelijk is te zien - op
de verlengde en driemaal gelagerde
plgnonas in de torsie buis overge-
bracht. Deze constructie - waarvan
een meer gedetailleerde bespreking,
hoe interessant ook, ons thans te ver
zou voeren - biedt de voordelen van
de klassieke achterbrug (constante
spoorbreedte, grotere stabiliteit, min-
der kostbare constructie, minder ban-
denslijtage) en bovendien de meeste
voordelen van een pendelasconstructie.
zoals: geen op en neer bewegende
transmissie-as en dus een lage tunnel,
uitstekend wielcon"tact met het weg-
dek, weinig overhellen in bochten enz.
Vóór is een dwarsliggende bladveer
gebruikt (fig.8) die door steunblokken
van rubber - en dus niet door een
centraal steunpunt - de wagenbe-
lasting opneemt. De drie veerbladen
rusten niet op elkaar, doch worden
door rubberblokken op gelijke afstand
van elkaar gehouden. Hierdoor kan de
veer zich volkomen vrij en zonder
wrijving in verticale richting vervor-
men en wordt bovendien op geen en-
kele andere wijze belast. Door de on-
dersteuning van de links en rechts ge~
plaatste steun blokken (inplaats van de
vaste verbinding met veerstroppen)
werkt de veer ongeveer als de vroe-
ger wel gebruikte cantileverveer en
wordt bij het doorveren aan één zijde
over de hele lengte benut, waardoor
een soepele, onafhankelijke wielvering
is bereikt. Bovendien werkt deze blad-
veer in bochten enz. als een uitsteken-
de stabilisator. Voor de wielgeleiding
zorgen twee draagarmen; de stuurgeo-
metrie wordt door de juist keuze van
408

Fig. 6. Opengewerkte motor van de Ope~ Kadett. De dunne buis aan de onderzijde
van het luchtfiLter is de afzuigslang (van kunststof) van de carterventila:tie (zie
telwt). Let ook op de kettingaandrijving van de nokkenas. Rechts ziet ti. het laag-
geplaatste oliefilter.

de scharnierpunten van de onderste
draagarmen bij het door- of opveren
nagenoeg niet beïnvloedt (in fig. 8
kunt u dat duidelijk zien). Zelfs bij
veerbreuk - hoewel praktisch uitge-
sloten - blijft de stuurgeometrie ge-
handhaafd.
Om de voorveer te spannen en op zijn
plaats te brengen is een vrij eenvoudig
brugstuk nodig, dat m.i. desnoods in
elke werkplaats gemakkelijk gemaakt
kan worden.

ten met de tandheugel zijn verbonden
(fig. 4); rubberhoezen zorgen VOOl' een
goede afdichting. De spoorstanghelften
hebben eveneens de juiste lengte, die
overeenkomt met de hoekverplaat-
sing tijdens het doorveren. zodat -
zoals ook hiervoor reeds opgemerkt -
de stuurgeometrie niet door het door-
veren of het opgooien van de wielen
wordt beïnvloedt. De tandheugel glijdt
bij de besturing in een koker heen en
weer en is gelagerd in zelfsmerende
lagerbussen van sintermetaal. De be-
weging van de tandheugel wordt op de
bekende wijze verzorgd door een rond-
sel op het einde van de stuuras (fig. 5).
Een schokdemper - eveneens voor-

De stuurinrichting.
De stuurinrichting is uitgevoerd met
een tandheugel tussen de beide spoor-
stanghelften. die door kogelgewrich-

Fig. 7. De plaatvormige steun (links) wordt scharnierend aan de korte torsiebui.s
en dan aan de bodem van de zelfdragende carrosserie bevestigd.
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Fi g. 8. De rub her stel111 b I"kken van de bladveer voor bevinden zich juist achter de scharnierpunten van de onderste draag-
armen (zie tekst).

zien van een zelfsmerende geleidbus
- wordt met een constante veerdruk
tegen de tandheugel gedrukt gehou-
den, waardoor juist voldoende wrij-
ving optreedt om een rustige besturing
te verzekeren, zonder dat het stuur-
wiel daardoor zwaar gaat, Deze schok-
demper kunt u ook in fig. 5 zien. De
schokdemper drukt de tandheugel bo-
vendien permanent in de tanden van
het rondsel op de stuuras, zodat -
zelfs na langdurig gebruik - elke
speling tussen de tanden is uitgesloten.
Om weggeruis te dempen is het een-
voudige stuurhuis op twee plaatsen
met zware rubberverbindingen aan
het vooraslichaam bevestigd. In de
stuuras zelf is een flexibele verbinding
aangebracht om elk spoor van wrin-
ging te voorkomen (fig. 4). Het stuur-

wiel is uitgevoerd met een dieplig-
gende naaf en twee spaken, zoals dat
uit veiligheidsoverwegingen tegen-
woordig vrijwel algemeen gebruike-
lijk is. Alle afstellingen van de stuur-
geometrie zijn op eenvoudige wijze uit
te voeren, terwijl het geheel ook hier
vrijwel geen onderhoud vraagt.

En dan tenslotte.
Met het vorenstaande meen ik wel de
voornaamste details die afwijken van
de sinds jaar en dag gebruikelijke con-
structies - alsmede enkele interes-
sante details die minder ingrijpend
zijn - te hebben behandeld.
E!" zou over deze Opel-Kadett natuur-
lijk nog veel meel' zijn te vertellen; zo
denk ik bijv. nog aan de remmen, die
- ook wat betreft de afmetingen -

vrijwel gelijk zijn aan de remmen van
de Opel Rekord en aan het doorzich-
tige, gemakkelijk bereikbare rem-
vloeistofreservoir: aan de betrekkelijk
kleine bandenmaat 5.50--12, die er toe
bijdragen dat de wegstabiliteit zeer
goed te noemen is; aan de veillghelds-
sloten; aan de het asymmetrische dim-
licht; aan de bevestigingspunten voor
veiligheidsgordels enz. Maar dat :djn
zaken waarmede vrijwel alle fabrikan-
ten thans wel weg weten.
Nochtans zijn wij er wel z~ker van, dat
deze nieuwe Kadet! zijn wcg we! zal
vinden en een zMI' sterke troef zal
blijken te zijn in he! spel om een zo
groot mogelijk deel van de nog steeds
stijgende vraag naar goedkope, vol-
waardige automobielen aan te trek-
ken.
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