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ATC INFORMATIE 
Nieuws van de Vereniging van Automobieltechnici ATC

Het Aluminium Centrum in
Houten rust op 368 aluminium
kolommen. De meeste staan recht-
op, enkelen staan schuin als omge-
vallen bomen in een bos. De archi-
tect liet zich inspireren door het
Hollandse populierenlandschap en
bewees met zijn ontwerp hoe deco-
ratief aluminium kan zijn. Voor de
auto-industrie is aluminium vooral
om andere redenen aantrekkelijk.
Adjunct-directeur en gastheer Rein
van de Velde neemt de automobiel-
technici van ’t Sticht mee terug
naar 1923: “Toen al zei Henry Ford:
‘Iedere kilo lichter maakt een voer-
tuig sneller en zuiniger’. Toch zijn
de voertuigen van Henry’s merk de
laatste decennia alleen maar
zwaarder geworden. Maar niet
alleen die van zijn merk. Van de
Velde: “Neem Volkswagen, de Golf
1 woog in 1974 800 kg, de huidige
Golf weegt meer dan 1200 kg.”
Natuurlijk weet Van de Velde ook
wel dat de Golf van vandaag onver-
gelijkbaar veel veiliger, ruimer en
comfortabeler is dan het Golfje uit
1974, maar: “Als je de spiraal van
de gewichtsreductie in gang kunt
zetten krijg je daar veel voor terug.
Ga maar na, een lichter koetswerk,

kan toe met een lichter chassis,
met lichtere wielen en kleinere
remmen, met een lichtere motor
en een kleinere versnellingsbak.
Dat betekent minder materiaalge-
bruik, een verhoogd nuttig laad-
vermogen, betere prestaties bij een
lager verbruik en minder CO2.”
Om zijn woorden kracht bij te zet-
ten toont Van de Velde een grafiek-
je met de CO2-uitstoot van diverse
Opel-modellen. Het onderste lijn-
tje dat pas bij 155 km/h op de 150
g/km komt, is van een aerodyna-
mische lichtgewicht proto, de G90.
Een complete 5-deurs G90 weegt
750 kg. Met 165 kg weegt zijn alu-
minium carrosserie ongeveer de
helft van een Opel Astra-carrosse-

rie (324 kg). Niet zo vreemd, een
kuub aluminium weegt 2700 kg,
een even groot blok staal zet de
weegschaal op zo’n 8000 kg.

Japanse naden
Behalve verschil in gewicht ver-
schilt ook de bouwwijze van de
G90-carrosserie sterk van die van
een traditionele stalen carrosserie.
De Opel Astra-carrosserie, telt zo’n
300 plaatstalen onderdelen en vier
geëxtrudeerde rechte profielen. De
G90-carrosserie is geconstrueerd
uit 196 aluminium plaatdelen, 22
rechte en gebogen extrusiedelen

en 8 gietstukken. Van de Velde:
“Gietstukken kennen minimale
toleranties en worden als anker-
punten gebruikt. Ook de geëxtru-
deerde profielen zijn veel maat-
nauwkeuriger dan geperste plaat-
delen. Dat geeft de mogelijkheid
een carrosserie te bouwen met veel
kleinere naden. Bij de Audi A8 en
A2 is die bouwwijze nog verder
doorgevoerd. Met ook weer giet-
stukken als ankerpunten, bijvoor-
beeld als hoekverbinding tussen A-
stijl en paravaan. Die gietstukken
zijn onderling verbonden door
geëxtrudeerde profielen. De plaat-
delen, zoals dak, spatschermen en
portierpanelen zijn aan die ‘space-
frameconstructie’ gehangen. Zo is
voorkomen dat een plaatdeel aan
een volgend plaatdeel is bevestigd,
met een opstapeling van toleran-
ties als gevolg. Het resultaat is een
Europese auto met Japans-smalle
en -regelmatige naden en een
ongeëvenaarde stijfheid bij een
40% lager carrosseriegewicht.”

Super Sonnet
Hoe revolutionair ook, Saab bouw-
de al in de jaren ‘50 een auto met
aluminium spaceframe. Dat was
de Sonnet, een sportwagentje met
een tot 57,5 pk opgevoerd 748 cm3

driecilinder tweetakt motortje.

Carrosserie op dieet
De aardkost bestaat voor acht procent

uit bauxiet, de grondstof voor aluminium.

Sinds een jaar of tien stijgt het aandeel

van dit lichtmetaal in de carrosserie-

bouw. ATC-afdeling ’t Sticht liet zich op

het Aluminium Centrum uitleggen waar-

om die groei nog wel even doorgaat.
Voor een goedgevulde zaal met ATC-ers in het Aluminium Centrum legt Rein
van de Velde uit dat het zoeken naar gewichtsbesparing niet alleen iets is
van de laatste tijd.

Pauze tijdens een ATC-bijeenkomst:
Onder het genot van een glaasje zelf
kijken, voelen en controleren wat er
waar is van het vertelde.
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Het spaceframe bestond niet uit
extrusies en gietstukken maar uit
met klinknagels aan elkaar
bevestigde plaatdelen, die het
frame hoogte en daarmee stijfheid
gaven. Het autootje had een body
van glasfiber en woog zo’n 550 kg.
“Weinig, maar het kan nog min-
der”, vindt Van de Velde. Hij werkt
op dit moment aan een replica.
Die wordt opgebouwd uit ‘Glare’.
Als we wat glazig beginnen te kij-
ken, licht hij toe: “Glare is een
sandwichmateriaal opgebouwd uit
dunne laagjes aluminium en kool-
stofvezel. Het is 4 à 6 keer zo sterk
als aluminium en het is zo licht
dat het blijft drijven op water.
Bovendien laat het zich in iedere
vorm brengen die je hebben wilt.
Opgebouwd uit aan elkaar gelijm-
de Glare-plaatdelen gaat de
Sonnet-replica niet meer wegen
dan 400 kg.” Voor we beginnen te
juichen tempert Van de Velde ons
enthousiasme: “Het materiaal kost
€ 325 per m2 en is eigenlijk
bedoeld voor de vliegtuigbouw.
Het kleine replica-Saabje wordt
dus erg licht, maar ook erg duur.

Hybride toekomst
Dat kostenprobleem houdt ook de
auto-industrie bezig, en dan gaat
het nog niet eens om Glare maar
om ‘gewoon’ aluminium. De Audi
A2 is nooit een echt volumemodel
geworden. Voor iedere in Europa
verkochte A2, verkocht Audi bij-
voorbeeld bijna zeven A4’s. Van de
Velde: “De A2 is de eerste op de
lopende band gebouwde alumini-
um auto, de ontwikkeling daarvan
heeft Audi veel geld gekost en
werkt door in de prijs van de auto.
Ik heb al geluiden uit Neckarsulm
gehoord die er voor pleiten om de
A2-productie stop te zetten en het
model verder als Seat in staal te
gaan bouwen. Het zou de auto 100
kg zwaarder, een stuk minder stijf,
maar ook een stuk goedkoper
maken.”
Ondanks alle voordelen die alumi-
nium biedt, verwacht Van de Velde
dan ook geen volledige overstap
naar aluminium: “Toen Audi met
zijn A8 de Aluminium Award won,
had BMW ook een inzending. Het
ging om een trekhaak, die, let wel,
dééls uit aluminium bestond.
BMW’s reactie: ‘Wij zullen nooit
een carrosserie geheel uit alumini-

um bouwen’. Inmiddels heeft het
merk die belofte gebroken met de
Z8, maar de nieuwe 5-serie laat
zien wat bedoeld werd. Het front
tot aan de A-stijl van de 5 is geheel
uit aluminium. Dat zorgt voor een
goede gewichtsverdeling en prima
botseigenschappen. De rest van de
carrosserie is opgebouwd uit staal
met hoge treksterkte. BMW heeft

daar gewicht bespaard door de
plaatdikte te variëren met de
belasting. Die hybride bouwwijze
heeft de toekomst, je gebruikt de
materialen precies daar waar je ze
nodig hebt en zo dat het gewicht
én de kosten binnen de perken
blijven.” ●

Erwin den Hoed

Ponsen, lijmen of laseren
Om aluminium te
verbinden worden
technieken gebruikt
die tien jaar geleden
ondenkbaar waren,
zoals ponsnagelen,
lijmen en laserlassen.
De ATC-leden van ’t
Sticht kennen
inmiddels de voors
en tegens van die
technieken. Een over-
zicht:
Bij het ponsnagelen
wordt geen warmte
ingebracht zodat de
kristalstructuur (en
daarmee de eigen-
schappen) van het
materiaal niet veran-
dert. Langs de band
kunnen dezelfde
robots worden
gebruikt als voor het
puntlassen van stalen
carrosserieën, alleen
het gereedschap is
anders. Een nadeel is
dat het gereedschap
niet alleen anders is
maar vooral ook
duurder.
Met lijmen ontstaat
een doorgaande ver-
binding. Daarmee
worden puntbelastin-
gen vermeden en
ontstaat een gelijk-
matige spanningsver-
deling. De verbinding
is bovendien dicht en
laat dus geen vocht
door. Omdat de lijm-
laag isolerend werkt,
kunnen ook verschil-
lende materialen met
elkaar worden ver-
bonden, zonder dat

galvanische corrosie
de kans krijgt zijn
destructieve werk te
doen. Helaas werkt
lijmen alleen bij ver-
bindingen die op
afschuiving worden
belast en is er maar
één manier om lijm-
verbindingen te
inspecteren: destruc-
tie. Lijmen kan dus
niet zonder goede
procescontrole.
In tegenstelling tot
puntlassen kan laser-
lassen ook op plaat-
sen die maar vanaf
één kant te bereiken
zijn. Bovendien is de
warmte-input
beperkt en veel klei-

ner dan bij een punt-
las. Overigens vraagt
het puntlassen van
aluminium om een
enorme stroomstoot
vanwege de slechte
geleidbaarheid van
de aluminiumoxide
huid. Bovendien is
het potentiaalverschil
tussen de koperen
elektrode en alumini-
um enorm, waardoor
de elektrode erg snel
corrodeert. Natuurlijk
heeft laserlassen ook
nadelen. De hoge
investering aan de
band in ondermeer
een oscillator en glas-
vezelkabels is de
voornaamste. ●

De aluminium Opel G-90-carrosserie telt zes ver-
bindingstechnieken. Naast het ponsnagelen, lijmen
en laserlassen zijn dat MIG-lassen, clinching en
hemming, Engels voor ‘boksen’ respectievelijk
‘omzomen’.

Ponsnagelen

Clinching

MIG-lassen

Laserlassen

Hemming

Lijmen
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