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ATC INFORMATIE 
Nieuws van de Vereniging van Automobieltechnici ATC

Vanwege een ouderavond is de
afdeling Drenthe van de ATC ver-
dreven van zijn vaste stekje in het
Esdal College naar de sporthal in
de kelder van het schoolgebouw.
Geen slechte ontwikkeling want
die locatie is niet alleen geschikt
om over airbags te praten, maar
ook om er één tot ontploffing te
brengen.
“Fout”, corrigeert Van Dooren,
“een airbag explodeert niet, hij
ontplóóit zich.” Oké, voordat Van
Dooren een airbag ‘tot ontplooi-
ing’ brengt, eerst een stukje air-
bagtheorie en de praktijk van Van
Dooren’s bedrijf, Genius.

Doe-het-zelf airbag
Het patent op de airbag dateert al
uit het begin van de jaren vijftig
van de vorige eeuw. Het staat op
naam van een Amerikaan. Hij
kwam op het idee nadat hij zijn
auto, met vrouw en kind erin, in
een sloot had geparkeerd. De erva-

ringen met de eerste airbags
waren niet erg bevredigend. Van
Dooren: “Niet zo vreemd als je
weet dat ze geactiveerd werden
met een knopje op het dashbo-
ard.” Een jaar of twintig later
monteerde Chevrolet de eerste air-
bags in auto’s met een sensor in
de bumper die de knop op het
dashboard verving. Pas rond 1990,
begon de airbag in de VS aan een
echte opmars. Vanaf 1998 kreeg de

VS zelfs wetgeving die twee air-
bags verplicht stelde. En ja, als het
verplicht is, is het niet meer leuk
dus de ontwikkelingen daarna,
speelden zich vooral buiten de VS
af. De zij-airbags, de tweefasenair-
bag, die bij een lichte aanrijding
deels wordt opgeblazen en pas bij
een echt serieuze aanrijding tot
volledige ontplooiing komt, de
inzittendendetectie en de zitting-
airbag zijn Europees. En vlak ook
de Japanners niet uit, zij komen
met knie- en voetairbags en zelfs
met een airbag voor motorrijders.
Toch zijn ook de Amerikanen nog
niet klaar met de airbag. Vanaf
2005 eist de overheid daar een
betere voetgangersbescherming.
Om die te realiseren krijgen auto’s
wellicht ook airbags…. onder de
motorkap. Kortom steeds meer air-
bags per auto en geen auto’s meer
zonder. Want na het jaar 2000 is
er in Nederland geen nieuwe auto
zonder bestuurdersairbag meer
verkocht.

Voorzorgsmaatregelen
Wie met auto’s werkt, werkt dus
meer en meer met airbags. Van
Dooren wijst er op dat het daarbij
geen kwaad kan wat voorzorgs-
maatregelen te nemen. “Allereerst
de condensator. Ieder airbag-
systeem heeft er één. Hij zorgt
voor spanning als de regeleenheid
door een aanrijding spanningsloos
is geworden. Vroeger kon het heel
lang duren voor die condensator
spanningsloos was. Tegenwoordig
nog maar 10 à 15 seconde. Neem
het zekere voor het onzekere,
wacht een minuut, dan zit je
altijd goed.”
Hoewel altijd, ook statische elek-
triciteit kan de ontsteking active-
ren. Van Dooren: “Neem daarom
altijd de stekker (of stekkers bij
een meerfase airbag) los. Het
gloeidraadje van de ontsteking
wordt dan kortgesloten. En let op,
dat gebeurt niet als je de kabels
doorknipt.” Van Dooren is geen
voorstander van het repareren van
bekabeling: “Dat is niet aan te
raden omdat reparatie de weer-
stand kan verhogen en daarmee
de aansturing van de airbag kan
beïnvloeden. Defecte bekabeling
liever vervangen dan repareren
dus. Volvo en Renault hebben spe-
ciale procedures voor reparaties
aan de bekabeling. Als je die
nauwkeurig volgt moet het
natuurlijk ook goed gaan.”
Dan het opslaan van airbags, Van
Dooren: “In autodemontagebedrij-
ven zie je ze gewoon op het schap
liggen. Dat is niet verstandig van-
wege de pyrotechnische lading.
Gedemonteerde airbags moeten in
een speciale kast.” En verzenden?
“Daar zijn verschillende opvattin-
gen over. Volvo gebruikt een ver-
pakking van staal en steenwol ter-
wijl andere merken volstaan met
een kartonnen doosje. Neem zelf
geen risico en gebruik de verpak-
king van de fabrikant of een uni-
versele airbagverpakking.”

Gefopt door weerstandje
Ook voor APK-keurmeesters heeft
Van Dooren een tip: “De APK
schrijft alleen controle van het
airbagcontrolelampje voor. Maar

Airbag-specialist Erwin van Dooren
legt uit: “Deze airbag is niks meer
waard, je weet immers niet met
zekerheid of ie werkt. Met de test-
methode die wij gaan gebruiken
weet je dat wel. Dat betekent: her-
gebruik zonder veiligheidsrisico’s.”

Tweede leven
voor de airbag
Airbags testen is eenvoudig. Stuur een

stroompje door de ontsteker en wacht op

de grote klap. Komt die, dan weet je dat

ie goed was. Wás, gelukkig kent Airbag-

genie Erwin van Dooren ook een andere

methode, minder dramatisch, minder

definitief ook, maar wel zo effectief.
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wat als de airbag vervangen is
door een weerstandje dat het con-
trolelampje fopt? Zoek daarom
altijd naar aanwijzingen in het
interieur die wijzen op onzorgvul-
dig schadeherstel: schade aan het
dashboard, beschadigde gordels
en spanners en stoelen die met
het verkeerde garen zijn dichtge-
stikt.”
En zo komt Van Dooren vanzelf
uit bij zijn eigen bedrijf, Genius.
“We hebben nu zo’n 3 miljoen air-
bags in Nederland en dat aantal
neemt snel toe. Bij schadeherstel

moeten daarom steeds vaker air-
bags vervangen worden. Een nieu-
we kost tussen de 300 en 700
Euro. Het ligt dus voor de hand
om airbags uit sloopauto’s te
gebruiken. Eén probleem, hoe kun
je er zeker van zijn dat zo’n airbag
nog functioneert? Hij kan bij de
klap schade hebben opgelopen
zonder te zijn ontplooid. Hij kan
ook beschadigd zijn door ondes-
kundige uitbouw. Het verkeerde
type airbag kan zijn ingebouwd.
Of de airbag kan met water in
aanraking zijn geweest en
daardoor volstrekt onbetrouwbaar
zijn geworden.”
Succesvolle airbagtransplantatie
vraagt dus om een niet-destructie-
ve testmethode en om registratie,
welke airbag is in welke auto
gegaan. Van Dooren: “Dat zijn pre-
cies de twee dingen die Genius
vanaf 1 maart gaat bieden. Het
voordeel: een airbag, net zo
betrouwbaar als nieuw tegen de
helft van de prijs.”

Harde klap
En daarmee lopen we opnieuw
achter op Amerika want het
Amerikaanse bedrijf Airbag
Testing Technology, dat de testme-
thode ontwikkelde, test al airbags
voor hergebruik. Van Dooren: “We
leggen op dit moment de laatste
hand aan onze testopstelling. De
test bestaat uit vier stappen. Een
airbag die binnenkomt wordt geï-
dentificeerd, digitaal vastgelegd
en krijgt een uniek nummer. De
sticker waar dat opstaat is niet in
zijn geheel te verwijderen. In onze
eigen administratie leggen we ook
de historie van de airbag vast.
Daarna volgt de visuele inspectie,
is ie beschadigd, zitten er glas-
splinters in en zijn de connectors

niet vervangen (dat leidt nooit tot
betrouwbare resultaten).
Stap drie is de elektrische test.
Daarbij meten we drie weerstan-
den: Die van de weerstandsbrug,
die ontsteking door statische elek-
triciteit moet voorkomen, die van
het gloeidraadje en die tussen
gloeidraadje en module, die zo
goed als oneindig moet zijn.
Klinkt eenvoudig maar let op: als
je een gewone Ohmmeter
gebruikt om het gloeidraadje door
te meten stuur je er een stroompje
door, en dus ontsteekt het draadje
de explosieve lading. Daarmee heb
je de mogelijkheden voor herge-
bruik om zeep geholpen.
Ten slotte doen we een watertest.
Met een wattenstaafje nemen we
een, voor de poetsdoek onbereik-
baar, oppervlak van de airbag af.
Dat gaat naar het laboratorium.
Een te hoog gehalte aan natrium
wijst op een verblijf in zout water,
te veel calcium wijst op zoet
water. Allebei reden voor definitie-
ve afkeur. Is alles in orde dan ver-
strekken wij een certificaat.” En
hoeveel dat er gaan worden op
jaarbasis? “Dat hangt af van de
verzekeringsmaatschappijen, en
de professionele autodemontage-
bedrijven, waar we contact mee
hebben. Als die het oppakken kan
het hard gaan.”
De klap van een zich ontplooiende
airbag in de sporthal even later is
ook hard. Als de rookwolken
enigszins zijn opgetrokken vraagt
Van Dooren aan de ATC-ers die op
ruime afstand aandachtig toeke-
ken: “Had iemand van u dat ooit
meegemaakt?” Het antwoord:
“Nee, wij mogen dat niet tijdens
het proefrijden.” ●

Erwin den Hoed

Een airbag vult zich in 30 millisecon-
de. Een twintigste deel van een
seconde later is ie weer leeg.
Eenmaal met de ogen knipperen
duurt langer. Toen Van Dooren een
stroompje door het gloeidraadje
stuurde bleek op tijd afdrukken voor
de foto dan ook niet meer haalbaar.

Pauze tijdens een ATC-avond, geen
tijd voor koffie en bier wel voor
onderdelen en lectuur. In dit geval:
Airbags en Gordelspanners van P.H.
Olving.
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