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Airbag in de 
werkplaats
In verband met het gevaar van spontaan af-
gaan van de airbag dient u bij werkzaam-
heden aan het airbagsysteem een aantal
voorzorgsmaatregelen te nemen:
● Voor demontage eerst contact uitzetten

en accupool losnemen
● Raadpleeg voor eventuele wachttijd de

desbetreffende reparatiehandleiding
● Meet nooit met een multimeter (weer-

standmeting) aan het airbagsysteem
● Sluit na werkzaamheden aan het airbag-

systeem als laatste handeling de accu-
pool weer aan

TECHNIEK
Technisch bijpraten door Innovam

De nieuwe airbagsystemen stellen
alles in het werk om de inzittenden
tijdens een aanrijding een zo zacht
mogelijke landing in de airbags te
laten maken. De impact van een
aanrijding op auto en bestuurder
wordt bepaald door de vertraging
die tijdens de aanrijding tot stand
komt. Om de noodzakelijke op-
blaassnelheid te berekenen, is het
onder andere belangrijk te weten
of de inzittende een gordel draagt.
Dit bepaalt namelijk met welke
versnelling de inzittende naar vo-
ren zal bewegen tijdens een aanrij-
ding. Het Tailorable Occupant Pro-
tection System (TOPS), oftewel
een op maat gemaakt inzittenden
veiligheidssysteem moet voor de
hogere veiligheid zorgen.

Aanpassen aan 
omstandigheden
Voor zo’n ‘meedenkend’ airbag-
systeem zijn verschillende techni-
sche oplossingen ontwikkeld. We
nemen ze kort door:
● Gecontroleerde ventilatie
Deze ventilatie wordt actief zodra
de inzittende de airbag raakt. Tij-
dens het opblazen zijn de ventila-
tiegaten gesloten, op het moment
dat de inzittende de airbag raakt,
wordt zodoende een bepaalde druk
opgebouwd. Afhankelijk van de
druk in het kussen gaan de ventila-
tiegaten open, zodat het gas kan
ontsnappen.
● Twee fasen ontstekingssysteem
Dit ontstekingssysteem laat het gas

in twee fasen ontsnappen naar de
airbag. De eerste fase is bedoeld
om de airbag te ontvouwen en de
tweede fase om de airbag verder
op te blazen.
● Adaptief ontstekingssysteem
Dit systeem bevat verbeterde sen-
soren en een airbagunit met twee
gasgeneratoren met pyrotechni-
sche lading, ontwikkeld om de air-
bags afhankelijk van de situatie
snel of minder snel op te blazen.
Door de generatoren op verschil-
lende tijdstippen te activeren, kan
de opblaaskracht geregeld worden.
Deze unit is te herkennen aan de

dubbel uitgevoerde stekkeraanslui-
tingen achter op de airbagunits.

Formaat en gewicht
Bij een traditioneel airbagsysteem
wordt geen rekening gehouden met
de positie van de inzittenden. Een
wat kleiner persoon zal vanzelf-
sprekend dichter op het stuur
plaatsnemen. De airbag wordt in
dit geval naar boven gedrukt, om-
dat er beneden geen plaats is om te
ontvouwen. Hierdoor kan de inzit-
tende ernstige brandwonden en
nekletsel oplopen.

Naast de traditionele vorm van
de frontairbag, bestaat er ook een
‘Umbrella RDS airbag’, dat is een
paraplu airbag. Deze airbag ont-
vouwt zich radiaal over het stuur,
zodat de bestuurder beschermd
wordt tegen het raken van het
stuur. Wanneer een kleiner persoon
achter het stuur een aanrijding
krijgt, zal deze Umbrella airbag in
de meeste gevallen een betere be-
scherming bieden.

Het gewicht van de inzittende is
simpel te bepalen met behulp van

verschillende druksensoren in de
stoelzitting of stoelverstelling. Aan
de hand van het voorgaande zal
duidelijk zijn, dat deze controle
geen overbodige luxe is. Het ge-
wicht van de inzittende is tevens
een belangrijke factor, als het gaat
om de versnelling naar voren en de
daarbij horende kracht.

Zitpositie
Voor de positiebepaling bij moder-
ne airbagsystemen kan gebruik
worden gemaakt van ultrasoon-
techniek en/of het elektromagne-
tisch veld.

De ultrasonische detectiesen-
soren zijn geplaatst in het dash-
board en in de hemelbekleding.
Door de plaatsing van de vier sen-
soren wordt een driedimensionaal
beeld gecreëerd en doorgegeven
aan de regeleenheid.

De elektromagnetische detectie-
sensoren bieden de mogelijkheid
om de positie van de inzittende ten
opzichte van de stoel vast te stel-
len. De zenders zenden een mag-
netisch veld uit dat de ontvangers
opvangen. Doordat een persoon
plaatsneemt op de stoel, wordt dit
signaal verstoord. Aan de hand van
de mate waarin dit magnetisch
veld verstoord wordt, kan de regel-
eenheid bepalen hoe groot deze
persoon is en waar deze zich exact
bevindt.

Dick Appel
ONTWIKKELAAR INNOVAM GROEP

Geavanceerde airbagsystemen ‘denken mee’

Zachte landing
De ontwikkelingen op het gebied van airbagsys-

temen staan bepaald niet stil. De nieuwste gene-

ratie airbags is met recht ‘intelligent’. De mate

van activering wordt nauwkeurig afgestemd op

de vertraging tijdens de aanrijding en het ge-

wicht, omvang en zitpositie van de inzittenden.

Jaguar heeft een intelligent airbagsysteem ontwikkeld waarbij ultra-
soonsensoren de exacte zitpositie en lichaamsomvang van de inzitten-
den vaststellen.Andere sensoren detecteren het lichaamsgewicht.Een
optimale werking van de airbag is het resultaat.
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