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ONTWIKKELINGEN
ULSAB auto-carrosserie is 25 procent lichter

Staal opent aanval op aluminium

Afslanken met staal

Lange tijd leek de positie van de
staalproducenten, als leverancier
van plaatstaal aan de autoindustrie,
onaantastbaar. De concurrentie van
lichtere metalen en van kunststof-
fen voor de automobielfabricage
nam wel gestaag toe, maar erg
vlug ging dat nog niet. Van al het
voor de automobielbouw benodig-
de materiaal, nam staal in 1995
nog altijd 65 procent voor zijn re-
kening. De ongerustheid sloeg toe
toen bekend werd dat Audi en alu-
miniumproducent Alcoa samen
een ultralichte, zelfdragende en
met spaceframe versterkte alu-
carrosserie gingen ontwikkelen,
die geschikt was voor seriefabrica-
ge. Ook waren in 1993 diverse gro-
te aluminiumproducenten in het
onderzoek en de ontwikkeling van
aluplaat voor autocarrosserieën
gaan samenwerken.

Dit alles bracht de staalfabrikan-
ten tot het inzicht dat hun positie,
als belangrijkste grondstoffenleve-
rancier van de autoindustrie, hele-
maal niet meer zo vanzelfsprekend
was. Voortvarend staken zij dan
ook de koppen bij elkaar om na te
gaan hoe ze op de beste wijze het
hoofd konden bieden aan de con-
currentie.

Inmiddels zijn we een paar jaar
verder en zien we dat de groep ini-
tiatiefnemers van het eerste uur is
uitgegroeid tot een machtig en we-
reldwijd consortium van maar
liefst 35 staalfabrikanten. Wat dit
consortium voor ogen staat, is na-
tuurlijk het gewichtsbesparende
concept van de aluminium carros-

serie recht in het hart te treffen. En
dat is uiteraard het aanzienlijke ge-
wichtsvoordeel van aluminium.
Met een nieuw stalen carrosserie-
concept moest het óók mogelijk
zijn een flinke gewichtsbesparing
te realiseren. En dat is gelukt! Wel
niet zó spectaculair als de 40 pro-
cent die met aluminium mogelijk
is (Audi A8), maar de met ULSAB
in staal behaalde 25 procent mag
beslist een fraai resultaat worden

genoemd! Bij de alu-carrosserie
moet dan het tot 15 procent ge-
slonken gewichtsvoordeel wel erg
duur worden betaald. De tegenzet
uit de staalsector lijkt dus zeer ge-
slaagd, zeker nu bekend is gewor-
den dat de aluprijs naar verwach-
ting de komende jaren fors zal
stijgen.

Wat is ULSAB?
Het initiatief tot de tegenaanval
kwam in 1994 van enkele Ameri-
kaanse staalproducenten. Samen
met Porsche Engineering Services
Inc. in Troy, Michigan, zetten zij
een onderzoeksproject op poten
voor de ontwikkeling van een sta-
len carrosseriestructuur, waarin de
specifieke eigenschappen van staal
optimaal worden benut om tot een
licht, botsveilig en tegelijk torsie-
stijf geheel te kunnen komen. Het
project kreeg de naam ULSAB
(Ultra Light Steel Auto Body). Het
aantal participanten groeide snel
uit tot een internationaal consorti-
um van genoemd aantal producen-
ten, waaronder de Hoogovens
Groep in Velsen. Begin 1996

werd voor een bedrag van 20
miljoen dollar Porsche

E.S. aan het werk ge-
zet, om met de

ontwikkeling
van een

prototype-carrosseriestructuur de
theorie verantwoord om te zetten
in de praktijk.

Gedurende de eerste fase van
het project, de CAD-fase, werd het
vele reken- en ontwerpwerk ver-
richt, met als referentie de gemid-
delde waarden berekend uit de car-
rosserieën van negen populaire
middenklassers van Amerikaanse,
Europese en Japanse makelij. Een
en ander resulteerde in het ontwerp
van de ULSAB carrosseriestruc-
tuur, die circa 25 procent lichter
zal zijn dan de gemiddelde 271 kg
van dat negental middenklassers,
met ook nog een grotere torsiestijf-
heid. De structuur is ook goedko-
per te fabriceren, zo wordt verze-
kerd. ULSAB bevindt zich thans in
de tweede fase (start januari 1996),
waarin wordt nagegaan of alles
wel beantwoordt aan de gestelde
verwachtingen en ontwerpeisen
met betrekking tot stijfheid en
botsveiligheid. Tevens wordt in
Duitsland een complete carrosserie
gebouwd, naar een ontwerp van
een Amerikaanse designstudio.

Het is de bedoeling dat het pro-
ject volgend voorjaar wordt afge-
rond, met als tastbaar resultaat een
dozijn daadwerkelijk gebouwde
carrosseriestructuren.

Rest nog de vermelding, dat de
ULSAB-carrosseriestructuur ge-
heel van verzinkt plaatstaal ver-
vaardigd is. Het verzinkte plaat-

Deze stylingstudie geeft een uit-
stekende  indruk hoe de aangekle-
de ULSAB carrosseriestructuur er
uit kan zien

Zo ziet de door de computer gete-
kende en berekende stalen UL-
SAB carrosseriestructuur er uit.
Bij Porsche Engineering Services
in de VS is er inmiddels één in de
realiteit omgezet en wordt nage-
gaan,of hij op alle drie hoofdpun-
ten waar maakt wat de computer-
berekeningen hebben beloofd.De
drie hoofdpunten zijn ;gewicht,
stijfheid en botsveiligheid.Mét
voorruit neemt de torsiestijfheid
toe met 20 procent,dit is een ge-
middelde waarde voor een auto-
carrosserie
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Met de Ultra Light Steel Auto Body laat de staalindustrie zien dat staal nog wel

degelijk toekomst heeft. Het is goedkoper dan aluminium en kan in een uit-

gekiende carrosseriestructuur een gewichtsbesparing van 25 procent opleve-

ren. Bovendien is de verzinkte ULSAB-carrosserie goedkoper te produceren.
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staal is voor meer dan 90 procent
hogesterkte staal.

Tailored blanks
Een van de kenmerken van UL-
SAB is de overigens al niet meer
zo nieuwe toepassing van tailored
blanks. Dat zijn op maat gesneden
plaatdelen, die in overleg met de
autofabrikant voor een bepaald

model zodanig met laser uit stuk-
ken van verschillende dikte, sterkte
en eventueel ook coating aaneen-
gelast worden, dat ze als één ge-
heel geperst kunnen worden. Het
resultaat is een relatief groot car-
rosseriedeel, dat alleen op die
plaatsen voldoende dik en sterk is,
waar dat echt noodzakelijk is. Op
de klassieke wijze zou dat laatste
alleen te bereiken zijn, door zo’n
groot carrosseriedeel na het persen
van de afzonderlijke delen door
puntlassen op te bouwen; minder
sterk, meer gewicht, meer werk en
meer geneigd zijn tot roesten. Het
laserlassen bij de staalproducent
geschiedt met de plaatdelen kops
tegen elkaar, dus niet overlappend
en zonder lasrups. De lasverbin-
ding is ook nog zó sterk, dat die
onder de pers niet scheurt, zelfs
niet bij dieptrekken.

De carrosserie van de nieuwe
VW Golf is voor ruim 20 procent

uit dergelijke tailored blanks opge-
bouwd, de ULSAB carrosserie zit
op bijna 50 procent.

Het zal duidelijk zijn dat hier-
voor de staalindustrie zoals al in
een vroeg stadium betrokken moet
worden bij de ontwikkeling van
nieuwe automodellen.

Voor de productie van tailored
blanks in Nederland (óók alumini-
um!), is op 15 mei 1997 in Bun-
schoten de fabriek Automotive
Tailored Blanks geopend, een joint
venture van Polynorm en Hoog-
ovens.

High tensile steel
Om een stalen carrosserie verant-
woord optimaal lichter te kunnen
maken, moet er staal met hoge tot
zeer hoge treksterkte voor worden
gebruikt. Staal van een dergelijke
kwaliteit is niet alleen duurder dan
het klassieke ‘mild steel’, het is
door zijn veerkracht en stijfheid
ook lastiger te persen. Het staal
veert na het persen sterker terug en
dat vergt aanpassingen tijdens de
vervorming. Die specifieke eigen-
schappen maken dat elk plaatdeel
uniek in zijn gedrag is en dus ook
een unieke behandeling verlangt.
De in ULSAB verwerkte staalsoor-
ten variëren in sterkte (vloeigrens)
van 210 tot 800 Mpa (megapascal,
vervangt de newton/mm2). In de
carrosserie van de Saab 9-5 is al
voor 25 procent aan hogesterkte

staal verwerkt, en in de veilig-
heidskooi zelfs 50 procent. De in
de portieren van de Saab aange-
brachte versterkingsbalken bij-
voorbeeld, zijn viermaal sterker
dan soortgelijke balken van ge-
woon staal.

Bij de bouw van een zelfdragen-
de autocarrosserie zijn voor de
kwaliteit ervan twee criteria be-
langrijk:
1. de torsiestijfheid, waarvoor
naast de vorm de elasticiteitsmo-
dulus (verhouding tussen de trek-
spanning en de daarbij optredende
rek per lengte-eenheid. Van staal is
de e-modulus driemaal hoger dan
van aluminium) en de dikte van het
staal bepalend zijn; en
2. de energieopname bij een bot-
sing, waarvoor de vloeisterkte en
de dikte van het staal bepalend
zijn. Maar: hoe hoger de vloei-
sterkte, des te moeilijker het per-
sen gaat!

Hydrovormen
Hydrovormen is een nieuwe ver-
vormingstechnologie, met zowel
holle buis als vlakke plaat als uit-
gangsmateriaal. Er kunnen met
vloeistof onder hoge druk zelfs
grillig gevormde onderdelen mee
worden vervaardigd. De techniek
is gezamenlijk ontwikkeld door
Hoogovens Staal en Dr. Meleghy
GmbH & Co.KG Werkzeugbau
und Presswerk. De laatste is een
Duitse producent van stalen pers-
delen voor de autoindustrie.

De eerste praktische toepassin-
gen zijn uitlaatspruitstukken en
subframes voor de ophanging van
motor en voortrein (Ford Mondeo
had van de laatste de primeur!).
Naar verwachting zal de vraag in
de autoindustrie naar dergelijke
hydrovormdelen alleen maar toe-
nemen, bijvoorbeeld als vervan-
ging van onderdelen die door diep-
trekken zijn gevormd. De voor-
delen van hydrovormen, zoals be-
tere kwaliteit en reducties in ge-
wicht, investeringen en kostprijs,
zijn daarvoor te belangrijk!

Het hydrovormen omvat twee
behandelingen. Laten we als voor-
beeld een ronde stalen buis nemen.

De voorkop in een verbeterde,dus
doorontwikkelde uitvoering.Be-
langrijk is dat de voorpartij vol-
doende botsingsenergie kan op-
nemen

Computertekening van de bo-
demplaat,met in donkerblauw de
delen die de krachten bij een bot-
sing van opzij moeten helpen op-
vangen

In het ULSAB-concept is voor
ruim 90 procent aan hogesterkte
staal verwerkt, in diktes van 0,65
tot 2,0 mm en in kwaliteit van 210
tot 800 MPa (de laatste heeft be-
trekking op ultra hogesterkte
staal).‘Mild steel’is de staalsoort
die door de autoindustrie voor
persdoeleinden nog overwegend
wordt verwerkt en hiervoor ook
het meest geschikt is.Het sterke
en veerkrachtige hogesterkte
staal stelt andere eisen aan de
persvorm en veert na het persen
ook in sterkere mate terug. In de
met mild steel vertrouwde autoin-
dustrie vergt dat natuurlijk de no-
dige gewenning en aanpassing

Bron: ULSAB
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Deze wordt in de eerste behande-
ling in een matrijs globaal in een
bepaalde vorm geperst. In de twee-
de behandeling wordt de gebogen
buis in de matrijs door vloeistof-
druk van binnenuit in de definitie-
ve vorm gedrukt. Eventuele plooi-
en en naar binnen gerichte vervor-
mingen die bij de eerste behande-
ling waren ontstaan, worden zo bij
de tweede weer weggewerkt. Voor
de vereiste stijfheid van het geheel
zijn mooie gladde oppervlakken
natuurlijk een vereiste. Bij UL-
SAB zijn de dakrails op deze wijze
vervaardigd.

Vervormings- en rekanalyses
Het analyseren van vervormingen
van de meest kritische onderdelen
door de projectpartners van UL-
SAB, geschiedde met behulp van
de eindige elementen methode, dat
zijn computersimulaties waarmee
de sterkte of zwakte van een in een
groot aantal kleine elementen op-
gesplitst onderdeel zichtbaar ge-
maakt kan worden. Een voorbeeld.
Bij plaatstaal, dat in een matrijs in
de gewenste vorm geperst wordt,
treedt plaatselijk rek op, waardoor
de plaat dunner en ter plaatse dus
zwakker wordt. Waar dit in onaan-
vaardbare mate plaats vond, werd
het onderdeel en/of de matrijs aan-
gepast.

Door het plaatwerk vóór het
persen ,door middel van etsen, van
een rooster te voorzien, is het mo-
gelijk om er na het persen een rek-
analyse op los te laten. Door het
vervormingsproces vervormt ook
het aangebrachte rooster, aan de
hand waarvan eenvoudig de opge-
treden rek kan worden opgemeten.

Hier zo’n tailored blank waaruit
het zijpaneel is geperst.Een tai-
lored blank is een vlakke plaat die,
afhankelijk van het te vervaardi-
gen persstuk, is samengesteld uit
delen van verschillende dikte en
sterkte.De afzonderlijke delen
worden d.m.v. laser aaneengelast.
Het resultaat is sterker, lichter en
goedkoper te fabriceren,dan wan-
neer het op de klassieke wijze
d.m.v.puntlassen uit vele kleine
persstukken wordt opgebouwd

De reservewielbak is één van de delen van ULSAB,die uit één stuk sand-
wichplaat worden geperst.De laatste is opgebouwd uit een thermoplast
(polypropeen) met aan weerszijden zeer dun plaatstaal.Dit materiaal is in
gewicht vergelijkbaar met aluminium,maar vereist voor het persen wel
bijzondere aandacht

De dakrail is uit één stuk door vor-
men en vervolgens persen met hy-
draulische druk van binnenuit ver-
vaardigd van een stalen buis
(hydrovormen).De gladde opper-
vlakken zonder rimpels en plooien
brengen sterkte,zodat een naar
verhouding dunwandige en dus
lichte buis gebruikt kan worden,
die toch de voor dit onderdeel ver-
eiste sterkte bezit

De meetresultaten worden in een
vervormingsdiagram verwerkt,
waarin tevens de vervormings-
limieten voor het gebruikte materi-
aal zijn aangegeven. Zo kan wor-
den nagegaan, of het betrokken on-
derdeel wel binnen die limieten te
produceren is.

De methode is zowel toepasbaar
voor de ontwikkeling van de ma-
trijzen, als voor de productie van
de eerste onderdelen. In het laatste

Ook de achterste langsdrager
(binnendeel) is van een tailored
blank vervaardigd.Andere voor-
delen zijn de betere energie-opna-
me bij een botsing en het gebruik
van minder afzonderlijke plaatde-
len,matrijzen en puntlasverbin-
dingen.Een opbouw uit minder
delen garandeert ook een betere
maatvoering,omdat de fabricage
ervan in minder stappen plaats-
vindt

geval geeft het uitsluitsel over de
haalbaarheid bij seriefabricage.

Tegen de tijd dat het ULSAB-
carrosserieconcept gepresenteerd
wordt, zal het geheel voltooid zijn
en zal het zeker niet nalaten grote
indruk te maken. Het zal de con-
servatieve autoindustrie, wars als
ze is van ongewisse avonturen die
afwijkende productieprocessen
(zoals met aluminium!) met zich
meebrengen, goed uitkomen om
ook met het vertrouwde staal een
verdienstelijke gewichtsbesparing
te kunnen verwezenlijken.

D.J.Boosman
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