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Stuurinrichting van Bosch
Het vereischt een zekere hoe-

veelheid arbeid om de voorwie-
len van een automobiel te doen
zwenken teneinde den wagen van
richting te doen veranderen.

En dat er mee r arbeid moet
worden verricht naarmate wiel-
druk en afplatting van de banden
op den weg g r a ate r zijn, ligt
voor de hand.

Tot voor betrekkelijk korten tijd
heeft men, door den weg van de
stuurwielvelg graater dan voor-
heen te maken, de aan te wenden
kracht binnen zekere grenzen kun-
nen houden en daardoor weten te
voorkomen dat het besturen van
een autobus of vrachtwagen uit-
sluitend aan iemand met herculi-
sche eigenschappen zou kunnen
worden toevertrouwd.

Met het grooter maken van den
(stuurjw eg, [verdraaiîrig van het
stuurwiel) om de kr ach t (uit
de bekende formule Arb ei d -
Kr ach t -, Weg) niet boven het
kunnen van menschenhanden te
doen uitgaan. kon om practische
redenen niet steeds worden door-
gegaan.

Want als men met het opvoe-
ren der overbrengverhouding van
het stuurmechanisme en den dia-
meter van het stuurwiel b.v. even-
ver zou gaan als bij stuurinrich-
~ingen van vaartuigen gebruikelijk
IS, dan zou ook bij de a u t a het
stuurwiel vele malen rondgedraaid
moeten worden om een bocht te
maken en dat zou in het drukke
snelverkeer op den weg niet al-
leen gevaarlijk, maar zelfs a n m a-
ge I ij k zijn.

De stuurmachine verschijnt
op den weg.

Toen er dan aak vraag kwam
naar automobielen met nog groo-
ter voorasbelasting, begreep men
dat ook te land, bij het zware
auto-transportrnateriaal, de .stuur-
machine" haar intrede moest doen,

cloor JOH Sa RIN C K
zij het dan ook in gansch anderen
vorm dan die welke op zeesche-
pen gebruikt wordt om het roer
nèt zoo veel naar boord te halen
als de. roerganger dit met het spe-
lend licht loopende handstuurwiel
dêcreteert.

Daar het, getuige het woord
"Se..-vo", de automobielbranche is
geweest. die tot de ontdekking ge-
komen IS dat een machine er is
om den mensch te die ne n be
hoeft het geen verwondering te
wekken dat toen er een stuurma-
chine voor automobielen het
levenslicht aanschouwde, deze
" Servo - St u U r in r ic h tin g"
werd gedoopt.

Zware eischen.
Aan een Se..-vo-Stuurinrichting

moeten de volgende eischen wor-
den gesteld:

Zij moet zóódanig functiormee-
ren en zijn aangebracht dat de
chauffeur, behoudens dan door-
dat het sturen van zoo'n zwaren
wa~en .opvallend makkelijk gaat,
de illUS1: krijgt dat hij op de ge-
wone WIjze stuurt.

Voorts moet zij natuurlijk feil-
loos werken.

Maar mocht er onverhoopt iets
aan haperen, dan moet de wagen
zij het dan ook met grooter~
krachtsinspanning, inderdaad op
de gewone wijze. te besturen zijn.
Zonder het germgste tijdverlies
moet de bestuurder een automa-
tisch in functie tredend onfeilbaar
middel ter beschikking hebben om
het werk van de Servo-stuurin-
richting over te nemen.

..Stuurmachine" van Bosch.
Het was de Staf van Robert

Bosch te Stuttgart die een stuur-
machine construeerde welke in de
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FIG. 2. DE STUURClLlNDER
w8ar",an het jntll!J:flsuf door de IlI!Id~ re .n 1'I.t'"mOh••:=_

vo~kO!'l"l.n IlCilI~ 0"11 vQ.t.ht~rij geho-..dll!!tn W':;;I.-dt.

praktijk getoond heeft ten volle
aan deze eischen te voldoen en
waarvan hier eene beschrijving
volgt.

Hoofd-organen van de Bosch
Servestuurinrichting zijn:

Een stuurcilinder. een dubbel
kleppenhuis. een stuurschakelaar
en een luchtketel.

Tot de uitrusting behooren o.a.
Manometers, terugslagkleppen, lei-
dingen enz.

De stuurellinder
In de uit naadlooze stalen pijp

bestaande stuure ilinder (fig. 2) be-
vindt zich een zuiger die door
een lederen manchet afdicht.

Er worden stuurinrichtingen uit-
gevoerd om op va c u u m en an-
dere om op Iu c h t d ruk te wer-
ken.

Bij beide typen wordt de zuiger
gedwongen zich in de cilinder
te verplaatsen door verschil van
luchtdruk op vóór- en achterzijde.

De zuigerstang is öf direct, Of
via een tusschenstang met den
stuurhefboom verbonden.

Hoewel dit geen invloed op het
principe der werking heeft, dient
te worden vermeld dat de uitvoe-
ringen resp. voor vacuum en sa-
mengeperste lucht dáárin afwij-
ken, dat de vacuumcilinder onbe-
wegelijk bevestigd wordt, terwijl
de luchtdrukcilinder occilleerend
is aangebracht, zoodat deze de
bogenbeweging van den stuurhef-
boom kan volgen.

De dubbele stuurklep.
De op den zuiger in de stuurci-

linder uitgeoefende kracht wordt
geregeld door twee kleppen die
ieder door een electromagneet ge-
commandeerd worden (fig. 3 en 4)·

De eene klep kan communicatie
tot stand brengen tusschen het
vóórgedeelte van stuurcllinder en
luchtketel (event. vacuurnketel] en
de andere kan samengeperste lucht
(of vacuum) àchter den zuiger toe-
laten zoodat de -richting waarin
de zuiger en daarmede ook de
stuurhefboom zich zal bewegen,
dáárvan afhangt, welke van de
twee kleppen (door het bekrach-
tigen van de daaraan gekoppelde
electromagneet) geopend zal war-
den.

Voor het sluiten van beide klep-
pen zorgen de veeren waarmede
deze belast zijn en wel zóó, dat
ze in ruststand tegen hun boven-
zitting aangetrokken zijn, waar-
door de naar de luchtketel voe-
rende pijp als het ware afgestopt
wordt en de kleppen van hun 0 n-
der zitting worden afgetrokken,
zoodat de stuurcilinder, zoowel
vóór- als àchter den zuiger, met
de buitenlucht in verbinding wordt
gesteld.

In ruststand heersebt dus op
beide zijden van den zuiger de at-
mospherische druk, zoodat deze
geen neiging heeft zich te ver-
plaatsen.

Hiermede is het pneumatische
gedeelte van deze servo-stuurin-
richting in enkele trekken weerge-
geven.

Zooals reeds uit het opschrift
en uit de aanwezigheid van elec-
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trornagneten is af te lej; ., wordt
de pneumatische stuurinrichting
electrisch gecommandeerd en dat
het electrische gedeelte op zijn
beurt (door verdraaiïng) van het
stuurwiel commando's moet ont-
vangen, ligt voor de hand.

De stuurschakelaar
Uit fig. 5 blijkt op welke wijze

dit mogelijk is gemaakt.
De stuurschakelaar die hierbij

de voornaamste functie vervult
bestaat uit drie hoofddeelen, n.L
de contactgever 3, de contacthou-
der 2 en de contactwals I.

Op den stuurspil is de contact-
houder vastgespied ; daarop wordt.
een weinig verdraaibaar, de coo-
tactgever gemonteerd waarop het
stuurwiel is bevestigd.

Als deel van den stroomkring
dient de (vaststaande) stuurkolom
en wel door middel van sleeprin-
gen 7 op welke de tot den scha-
kelaar behoorende contactveeren
steepen.

Bij geopende contacten aan den
contactgever van den stuurscha-
kelaar is de ruststand ingetre-
den, waarbij, zooals gezegd, op
beide zijden van den zuiger de at-
mospherische druk heerscht.

Om stuur te geven moet eerst
door draaien aan het stuurwiel
een vee ren dew eer sta n d
worden overwonnen. hetgeen het
normale sturen van een licht te
bedienen auto imiteert,

Is dit geschied, hetzij naar rechts
of naar links. dan sluit zich één
der twee aanwezige stroomkrin-
gen waarin de electromagneet van
de betreffende klep vo or rechts of
links stuur geven door verplaat-
sing van den stuurz uiger is opge-
nomen en die nu opent om het
gewcnschte drukverschil op den
zuiger teweeg te brengen.

Zoolang de klep open blijft,
duurt het drukverschil op den zui-
ger voort en de klep blij ft open,
zoolang de bestuurder door mid-
del van het stuurrad den stroom-
kring, tegen de zooeven bedoel-
de veerdruk in, gesloten houdt.

Wordt er geen kracht meer op
het stuurwiel uitgeoefend, dan
drukt de veerende weerstand het

FIG. 3. DUBBELE STUURKLEP
voor v II e U U m .Iuur·inrlchtlng
A , ",•• r b I"Ill.nh,u:ht.
B _ 1'1:l1lil1li r •.tu 1.1rclflnd _ r voor der. .IU ig4",

c. na.t '!it.., IJ:C'"d IInder In::;:~ tll!!1" den EU Ig• r,

D. 'Y-Gn"".-t!Llumr.nk.

wiel terug en verbreekt daardoor
den stroomkring,waardoor de rust-
roestand in het kleppenhuis en de
stuurcilinder weer intreedt.

Bij het stuur geven in de an-
dere richting wordt de stroom-
kring gesloten waarin de àndere
electromagneet is geschakeld,zoo-
dat nu de klep geopend wordt
die een drukverschil op den zui-
ger in tegenovergestelde richting
doet optreden.

Veiligheidsinrichting .
Zooeven is gezegd dat de COIl-

tactgever zich een weinig ten op-
zichte van den contacthouder kan
verdraaien.

Deze ver-dra aiîrig wordt begrensd
door de ruimte die een sterke nok
van den contactgever in een cor-
respondeerende gleuf van den con-
tacthouder heeft.

Bedoelde "nok en gleuf" maken
het mogelijk om. zij het dan ook
met groote krachtaanwending, den
wagen te besturen zon der hulp
van de serve-stuurinrichting.

Mocht aan deze laatste onver-
hoopt 'n storing optreden, dan is de
wagen dus geenszins stuurloos.

De doode gang door de ruimte
van de nok in de gleuf, is nau-
welijks merkbaar. dus niet hinder-
lijk bij de besturing.
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Wat zou er kunnen gebeuren.
Bovenbedoelde veiligheidsin-

richting is natuurlijk geboren uit
overpeinzing op welke wijze het
mogelijk zou zijn dat de elec-
trisch-pneumatische stuurinrich-
ting nalatig werd, want zoo èr-
gens, dan moet bij de besturing
van een automobiel de allergroot-
ste ernst worden betracht.

Iets aan het toeval overlaten
zou trouwens niemand van Bosch
verwachten.

Erzou1. ....
één of andere oorzaak kunnen

optreden waardoor het vacuum -
resp. de luchtdruk - teloor zou
kunnen gaan.

Hierin voorziet de zoo juist be-
schreven veiligheidsinrichting op
afdoende wijze.

Er zou!.._._
een storing in de electrische in-

stallatie kunnen optreden, waar-
door geen stroom voorhanden zou
zijn om de lucht-regelkleppen te
bedienen.

Deze blijven dan door de veeren
op de b a venzittingen gesloten,
zoodat de stuurcilinder dan bei-
derzijds met de buitenlucht in ver-
binding staat en dezelfde toestand
intreedt alsof er geen vacuum af
luchtdruk voorhanden is.

Erzoul .... _
door fin rijden op een zeer hob-

beligen weg een zóó sterke stoot
tegen de voorwielen kunnen op-
treden, dat het stuurspil daardoor
voldoende ging draaien om, wan-
neer het stuurwiel onwrikbaar
werd vastgehouden, stuurcontact
te geven zonder dat de bestuurder
dit wilde.

Voor het verrichten van elke
functie is echter tij d noodig en
zoo'n "contact-stoot" duurt te kort
dan dat de servo-stuurinrichting
er merkbaar door in actie zou kun-
nen komen.

Er zou! .....
dooreen kortsluiting in den stuur-
schakelaar een luchtklep door den
electromagneet aangetrokken kun-
nen worden gehouden, zoodat de
stuurzuiger - ongewenscht - aan
den stuurhefboom trekt of drukt
en zal trachten de wielen te doen
zwenken.

Hij zal hierin alleen dàn kunnen
slagen indien het spindel waarop
het stuurrad is bevestigd verkiest
mee te draaien.

Dit gaat echter niet omdat de
spoed van den stuurworm zóé
is gekozen, dat deze e.g. "zelf-rem-
mend" is, een uitdrukking die men
van schroeftakels zal kennen en

a

d

FIG. 4. DUBBELE STUURKLEP voor luc h t d ruk inst ••Ustie
(wo.rdt in. w.rkolij'kheid "!I 2 I&nkole klephuJ%1I:1"II t.litg..voetd)

A_ n.lll.,r bul"'II!n.llH=nt~ C_ n..,.r Ituul'ejl~ftd.:I' ..-ci'Jt.,. d"n .Iuig~r

B. m:ll_," .tll ur-clli JIder ..•.OOr dl!l:n zuig.., •..j D. V<II('II lUl::hUu!te L
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FIG. 5.
STUUR SCHAKELAAR.
1. Can tac.t ..",.li:
2. CUhbK:!houd ••

3. COn••ctg•••••••'

4 ••• 5. "'.,.. •••••
.6. Conl,a",.,.,.
7. CDnhl~1 (JI•••• ' ., ••~ ••
B. S~,.

:oz.enen wil dat men w:èl het
door middel van den
verdraaien, maar dat

,otn2'ek:eerd, de worm in de
als de in het takel

~1K~nd,'e'1asthet wormwiel tracht

Want is dit geschied, dan wordt
ook de andere stroomkring ge-
sloten, zoodat nu de tweede klep
in het kleppenhuls, onder invloed
van den electro-magneet, de andere
zijde van den stuurcilinder met
den vacuum- of luchtdruk-tank in
verbinding stelt, waardoor op bei-
de zijden van den zuigereeneven-
groote kracht werkt, zoodat de ser-
vo-stuurinrichting daardoor buiten
dienst is gesteld en de schadelijke
invloed van de storing is opge-
heven.

Bij een zwenking naar de zijde
waarin de storing huist, helpt de
servo-inrichting weer mede alsof
er niets onklaar is, terwijl bij
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stuur geven in de andere richting
de bestuurder een flinke kracht
aan het stuurwiel zal moeten aan-
wenden.

Dáárop zou de uitwerking van
een dergelijke storing neerkomen.

Erzou!. ..•.
ten slotte onverhoopt óók nog

sluiting in bei cl e contacten kun-
nen optreden, maar het behoeft
na het besprokene geen betoog
dat dan zoowel de cilinder-ruimte
v6ór als achter den zuiger met
den ketel in verbinding wordt ge-
steld, zoodat de zuiger geen druk-
verschil ondervindt en dus geen
invloed op de besturing uitoefent.

In dit geval neemt dus weer de
handbesturing zonder meer de taak
van de "stuurmachine" over.

Er zou !•....
Ja, vult U nu zelf eens in wat er

nog mee r zou kunnen gebeuren.
Ik ben er van overtuigd dat U

het niet verder zoudt brengen dan
met pen of potlood te manoeu-
vreeren zonder dat er een moge-
lijk bezwaar op papier werd ge-
produceerd.

Bosch zou geen Bos c h zijn in-
dien z'n Staf bij zoo'o opgave niet
hoogst ernstig te werk was ge-
gaan en men niet alle mogelijkhe-
den heel zwaar zou hebben afge-
wogen en geen afweermiddel tegen
gevaar had aangebracht of dit in

de ij atie zelf aanwezig had
geacht.

Overigens is de praktijk van
meerdere jaren daar om de ov-er-
tuiging te schenken dat deze ser-
va-stuurinrichting inderdaad voer-
treffelijk en feilloos werkt.

Dit is dan ook de reden dat
men b.v. in Amsterdam een h<\lf
dozijn nieuwe autobussen er mede
uitgerust kan aantreffen en inden
Haag spoedig een serie van 1S'
stuks zal zien verschijnen waarop
deze is gemonteerd. Deze &erie
bestaat uit imposante Kromhout-
Diesel chassis welke ik aan de
fabriek in bewerking zag. En het
was dan ook aan de Kromhoutfa •.
briek dat mijn aandacht weer op
de, overigens niet gloednieuwe,
s.tuorinrichting van Bosch geves-
tigd werd.

FIG. 6.
BOSCH' SE.RVO-STUURINRICHnNG

VOOR l.UCHIDRUK
Inbouw schema VOOt cha5sÎi met

luchtdruh"m.
1. c.o.,.,prulor ~
2. Terug.legklev.
J. Or~k.r.I~lel' en 1."'Q.I.Qkl.~.
.•_ Stu urlch.k.f •• T.

5. Manom.'.r.

6. 0""".1. ''''" rkI•••
7 . Stu" rctllnd. r.
8. OIl•• hd".ld.,.
9. lÜ!l:htt.,..'k '\POOr 1i'..,urh'lrIc.h.UI"~g.

10_ Luebnenk 'Voor- rtl:m.

11 + PI..... 1M." gee.llb relll!rd g_l yoc.r- h.t ¥OGf

k(lom.... "." stoot_" op d. .sh.UoI,.,fft rlc;hUng

AUTO TECHNIEK 8

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



Z à U er? ... _

Zou er geen schok optreden als
zoo'n klep opent en de zuiger dus
plotseling een drukverschil onder-
vindt?

Bij vacuum-installaties is daar
natuurlijk in 't geheel geen kans
op. En bij stuurinrichtingen die
met samengeperste lucht werken
wordt dit verhinderd door een

plaatje met gaatje (van bij proef-
ritten vast te stellen grootte) rus-
schen cilinder en tank aan te bren-
gen, waardoor het overlocpen van
den druk geleidelijk plaats vindt.

En wie achter dit "Zou er?" ...
inderdaad nog iets weet te plaat-
sen, wende zÎch tot de praktijk.
die daarop een niet mis te ver-
staan antwoord geeft, want het
luidt: "Subliem"!

ZUIGERS EN VEEREN
hebben beweren tot de beste der wereld Ie behooren.
Het is Uw belang tQepauing ervan Ie verlangen ingeval
van vernieuwing der onderdeelen.

N.V. MOTOR PARTS1 Stationsweg 711 Tel. 549081 Rotterdam

BEDRIJ FSAUTOMOBIELEN
OPEL

OLDSMOBILE
BEDFORD

OHicieele vertegenwoordigers voor Amsterdam en Omg.:

N.V. Amsterdamsche Rijtuig Mij.
Ver k 0 0 p kan too r: N ASS A U K A D E 38 0 - 3 8 2,

Telefoon 82472~83749.

9 AUTO TECHNIEK

© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional 8


