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SCHADEHERSTEL 
Nieuwe materialen en verbindingstechnieken

De trend naar veiliger en comfortabeler auto’s
heeft grote gevolgen voor het voertuiggewicht.
Dat neemt door standaard montage van airco,
ABS, zes of meer airbags, uitgebreide audio/na-
vigatiesystemen en vele andere componenten in
hoog tempo toe. Een ongewenste ontwikkeling,
zeker nu de CO2-uitstoot omlaag moet. Het
wekt dus geen verbazing dat autofabrikanten
met alternatieve materialen de carrosserie op
dieet zetten.
Eén van de mogelijkheden is de aluminium car-
rosserie, waarvan de Audi A8 en Jaguar XJ spre-
kende voorbeelden zijn. Dat zet qua gewicht
écht zoden aan de dijk, maar de aluminium-
bouw is complex en kostbaar, evenals het repa-
ratieproces na schade. Daarom ligt deze oplos-
sing niet voor de hand bij de populaire midden-
klassers en compacte auto’s. Daar zien we een
andere ontwikkeling en wel de toepassing van
hooggelegeerde staalsoorten, zoals hoog-
vaststaal en ultra-hoogvaststaal. Door staal met
hogere sterkte te benutten kan er met dunnere
plaat worden volstaan. Ook dat spaart gewicht.
Daar waar een onderdeel zwaarder wordt belast
wordt een sterkere staalsoort toegepast in
plaats van dikkere plaat.
Een rijke mix van diverse soorten hoogvaststaal

zien we onder andere bij populaire modellen
als de nieuwe Opel Vectra en Volkswagen Golf
V. Naast gewichtsbesparing helpen hooggele-
geerde staalsoorten ook mee de torsie- en buig-
stijfheid van de carrosserie te verbeteren. Dat
leidt tot minder geluid en trillingen en dus
meer comfort en betere rij-eigenschappen.
Ook een combinatie van aluminium en hoog-
vaststaal is al vertoond. De nieuwe BMW 5-serie
heeft een kop uit aluminium, terwijl de carros-
serie achter de A-stijl uit diverse soorten hoog-
vaststaal bestaat. Om contactcorrosie tussen
het aluminium en staal te voorkomen worden
beide materialen met lijmen en ponsklinken
verbonden. BMW heeft bewust voor de combi-
natie van aluminium en hoogvaststaal gekozen
om een optimale gewichtsverdeling over beide
assen te bereiken.

Veilig blijven
Bij de bouw van zo’n lichte carrosserie uit
nieuwe materialen speelt de veiligheid een cru-
ciale rol. Het solide verbinden van deze materi-
alen, het tegengaan van corrosie en het creë-
ren van effectieve kreukelzones is niet eenvou-
dig. Elke fabrikant heeft daar z’n eigen opvat-
tingen over. We komen een groot scala aan

doordachte verbindingstechnieken tegen. In
geval van schade is het natuurlijk zaak dat de
veilige eigenschappen van de carrosserie volle-
dig behouden blijven. En daar ontstaat nu pre-
cies het probleem. Schadeherstel aan alumini-
um carrosserieën en die uit hoogvaststaal is
een specialistische bezigheid. Tot overmaat van
ramp is er ook geen uniforme instructie voor
te geven. Elke carrosserie vraagt om een merk-
specifieke aanpak tijdens het schadeherstel. De
Vakopleiding Carrosseriebedrijf, VOC en de
Focwa rennen letterlijk de benen uit hun lijf
om de branche voor te lichten over de nieuwe
ontwikkelingen die de schadebranche in
stormachtig tempo overspoelen.
Wie zonder materiaalkennis en met verkeerde
apparatuur aan zo’n nieuwe carrosserie gaat
repareren neemt grote risico’s, zo weet Carel
ten Horn van specialist Autoschade Equipment
Nederland te vertellen. “Met de aansprakelijk-
heid moet niet lichtzinnig worden omgegaan.”

Het is even wennen: in plaats van het vertrouwde
CO2-lasapparaat moet de schadehersteller nu het
lijmpistool en de blindklinktang hanteren. De foto
toont een gedeelte van de aluminium kop van de
nieuwe BMW 5-serie. Lassen is daar zelfs verboden!
Foto: Celette

Schadehersteller blijf bij de les!

Revolutie in schade
In het schadeherstelbedrijf repareert men

veelal op routine. Maar pas op: bij de

nieuwe carrosserieën is ‘universeel’ scha-

deherstel niet meer aan de orde. MIG-sol-

deren, pulslassen, lijmen en ponsklinken

doen hun intrede en nieuwe materialen

als aluminium en hogesterktestaal zijn

eerder regel dan uitzondering. Zonder

kennis van de specifieke carrosserie kan

er niet langer verantwoord worden gere-

pareerd.
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je volgens de juiste procedure werkt.
Contact met andere metalen roept bij alumini-
um corrosie op. Gebruik van normale stalen
bouten, moeren en ringen is funest voor de
beschermende eigenschappen van aluminium.
Pas dus onderdelen toe die van een speciale
coating zijn voorzien. Het bewerken van alumi-
nium (slijpen, schuren, uitdeuken etc.) vereist
speciaal gereedschap dat uitsluitend voor de
aluminiumreparatie wordt ingezet en nooit
voor ‘gewone’ metalen! Dit om te voorkomen
dat aluminium besmet raakt met ijzerhouden-
de metaalsplinters en –slijpsel van het gereed-
schap en daardoor gaat corroderen.

Alternatief repareren
Het ‘even’ richten van een scheve kop is er bij
de nieuwe carrosserieën uit aluminium en
hoogvaststaal niet bij. Voor je het weet scheu-
ren de verbindingsnaden of verliest het materi-
aal z’n sterkte-eigenschappen. In plaats van
richten en uitdeuken komt het steeds vaker
aan op domweg vervangen van complete delen.
Die moeten dan wel op de juiste wijze verbon-
den worden met de bestaande carrosserie.
Enkele autofabrikanten staan bij reparatie van
aluminium het lassen (met aangepast lasdraad
en fijn geregeld lasproces) toe. Maar veelal is
lassen vanwege de temperatuurinbreng niet
toegestaan en wordt er gelijmd in combinatie
met mechanische verbindingstechnieken zoals
stansnieten, stansklinken, ponsklinken en
blindklinken. Soms worden beide platen door-
boord, soms alleen de bovenste. Met lijmen
ontstaat een verrassend sterke verbinding, mits

De Proton I van fabrikant FAN is een inverter punt-
lasmachine voor zowel enkel en dubbelzijdig punt-
lassen van hoogwaardige staalsoorten. Aparte aan-
sluitingen voor beide tangen maken het wisselen
van kabels overbodig. Hij is volledig watergekoeld
en kan daardoor langdurig maximaal presteren.
Foto: Saarloos Automotive Equipment

Wie aan aluminium carrosserieën wil repareren
ontkomt niet aan de aanschaf van een niet- en
ponstang. Hiermee zijn hoogwaardige niet- en
ponsklinkverbindingen te maken, onder andere
nodig bij reparatie van de Audi A2, Audi A8 en
Jaguar XJ.
Foto: Laskar Hardinxveld

Modern schadeherstel kan niet meer zonder che-
mie. Steeds vaker is lassen niet toegestaan en zor-
gen hoogwaardige lijmsoorten voor een solide
verbinding. Hier een complete set voor het verlij-
men van aluminium plaatwerk.
Foto: Laskar Hardinxveld

De Midi MIG inverter lasmachine van Elmatech kan
met een datachip worden geprogrammeerd. De
fabrikant levert datachips waarop alle specifieke
lasprogramma’s voor een afwijkende carrosserie
zijn vastgelegd. Zo kan er niets meer fout gaan.
Naast ‘standaard lassen’ kunt u ermee pulslassen,
MIG-solderen, pulssolderen en elektrodelassen.
Foto: Autoschade Equipment Nederland, AEN

Ook op het gebied van puntlassen verandert er
veel. Er is een steeds hogere tangdruk nodig en
invertertechniek doet z’n intrede om het vermo-
gen te verhogen. Deze MI-100 van Elektron is zo’n
moderne puntlasser met 390 kg aanlegdruk en
waterkoeling tot aan de elektrodetips.
Foto: Autoschade Equipment Nederland, AEN

reparatie
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Tijdens het verlijmen en het (langdurig) uithar-
den van de lijm is het goed fixeren van de nieu-
we onderdelen cruciaal. Niet zonder reden is de
mallenbank weer met een ware comeback

bezig. Belangrijk is dat de fabrikant voor up-to-
date datasheets en opspanhulpmiddelen zorgt.
Een nieuw automodel kan immers op de dag
van introductie al schade krijgen.

Forse investeringen
Deze revolutie in carrosseriebouw vraagt hoge
investeringen van het schadeherstelbedrijf.
Voor verantwoord repareren van aluminium
carrosserieën is onder andere een niet- en pon-
stang nodig, speciale lasapparatuur (wanneer
lassen is toegestaan!) en lijmgereedschap.
Maar ook hoogvaststaal vereist geavanceerde
apparatuur. Het conventionele MIG/MAG-lassen
is niet altijd toegestaan omdat bij dit lasproces
veel warmte wordt ingebracht waardoor de
beschermende zinklaag verbrandt, vervorming
optreedt en materiaaleigenschappen verande-
ren. In opkomst is het MIG-solderen met koper,
ook wel GMA-solderen of hardsolderen
genoemd, waarbij veel lagere temperaturen
optreden met alle voordelen van dien. Daar
moet het lasapparaat wel geschikt voor zijn.
Optimaal zijn de invertermachines met een
hoogfrequent stroomregeling die de kwaliteit

van de lasnaad verbetert. Zo’n invertermachine
is veelal  ook geschikt voor het pulssolderen,
onder andere voorgeschreven bij sommige ver-
bindingen in de Opel Vectra. Met het pulssolde-
ren wordt een effectievere warmte-instraling
bereikt en dat is nodig bij het verbinden van
dikkere materialen en dragende delen. De las-
specialisten vertellen u er graag het fijne over.
Ook puntlassen komt bij het verbinden van
hoogvaststaal veel voor. Conventionele lasma-
chines zijn echter nauwelijks in staat bij dit
materiaal een solide puntlas te maken. Het ziet
er aan de buitenkant prima uit, maar tussen
beide platen in is er nauwelijks sprake van een
goede aanhechting. Niet voor niets hebben

Bij de kop van de nieuwe BMW 5-serie is richten
uit den boze, zelfs al staat de kop maar 3 mm uit
het lood. Hier wordt (tijdens de speciale 5-serie
schadeherstelcursus) de langsdrager doorgezaagd.
Het afgezaagde deel wordt vervolgens vervangen
door een reparatiedeel. Een speciaal koppelstuk
en lijm zorgen voor een solide verbinding.
Foto: Autoschade Equipment Nederland, AEN

Bij schadeherstel is richten vaak niet meer toege-
staan en moeten complete delen worden vervan-
gen. Bij het lijmen, MIG-solderen of puntlassen is
het belangrijk de delen nauwkeurig met mallen op
hun plaats te houden. Als uitbreiding van het
Shark elektronisch meetsysteem levert Blackhawk
nu universele mallen die middels ultrasoon tech-
niek gepositioneerd worden.
Foto: Stokvis Equipment

Om storingen in de boordelektronica te vermijden
heeft BMW in de aluminium kop van de nieuwe 5-
serie speciale EMV-lasnaden aangebracht voor de
massaverbinding. EMV staat voor Elektro
Magnetische
Verdraag-
zaamheid.
Wordt deze
lasnaad bij
schadeher-
stel doorbro-
ken, dan
nemen speciale gecoate zelftappende stalen bou-
ten de functie over. Bij de overgang van alumini-
um op staal worden edelmetalen strips toegepast
voor de aarding.
Tekeningen: BMW

Erg belangrijk bij het werken aan aluminium car-
rosserieën is het gebruik van apart gereedschap
dat voor geen enkel ander doel mag worden inge-
zet. Lascare Carrosserie, één van de divisies van
Laskar Hardinxveld, levert een complete set voor
uitdeuken van aluminium plaatwerk.
Foto: Laskar Hardinxveld

Het puntlassen van HSS en
UHSS staal vraagt om appa-
ratuur met hoog vermogen.
Blackhawk biedt voor dit
doel de WEL 700 met hoog
frequent invertertechniek en
10.000 A vermogen aan de
elektrodepunten.
Foto: Stokvis Equipment
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datachip voor de aansturing zorgt.
Bij technieken als ‘uitdeuken zonder spuiten’
kan de carrosserie van hoogvaststaal ook voor
verrassingen zorgen. Op portieren wordt bij-
voorbeeld cosmetisch plaatwerk met extreme
sterkte-eigenschappen toegepast waar je zelfs
met een puntlasfrees niet doorheen komt.
Even een deukje wegwerken kun je vergeten.

Bezint eer ge begint
Duidelijk is dat voor improviseren in het

moderne schadeherstel geen plaats meer is.
Een cosmetisch perfecte reparatie kan onder-
huids een drama zijn. Het is de vraag of elk
universeel schadeherstelbedrijf deze ontwikke-
lingen kan bijbenen en de investeringen in
noodzakelijke apparatuur renderend kan
maken. Het merkgebonden schadebedrijf is
duidelijk in het voordeel. Houdt als schadeher-
steller uw kennis en equipment up-to-date! ●

puntlasmachines van de nieuwe generatie een
extreem hoge tangdruk en hoog vermogen (o.a.
door invertertechniek). Met waterkoeling
wordt een constante puntlaskwaliteit bereikt.
Aangezien het lasproces nauwkeurig afge-
stemd moet worden op de specifieke materiaal-
eigenschappen, plaatdikte en fabrieksvoor-
schriften, zijn voorgeprogrammeerde laspro-
gramma’s reuze handig. Ongetwijfeld gaat
computergestuurde lasapparatuur doorzetten.
Elmatech levert nu al een machine waar een

Carrosserieën met
gebruiksaanwijzing
Aluminium en hooggelegeerde, veelal verzinkte staalsoorten zijn
favoriet in de moderne carrosseriebouw. Het herstellen na schade is
een vak apart. Tot overmaat van ramp is er geen ‘algemene’ repara-
tietechniek voor aluminium carrosserieën en die uit hoogvaststaal.
Elke autofabrikant kiest een merkspecifieke aanpak. Ontbreekt deze
kennis en bijbehorende apparatuur in de schadewerkplaats, dan is
verantwoord schadeherstel niet mogelijk. Zomaar enkele voorbeelden
van ‘nieuwe’ carrosserieën.

Audi A8
De aluminium Audi A8 is opgebouwd uit een ruimtelijk aluminium frame in
plaats van de bekende zelfdragende stalen structuur. Een soort skelet als het
ware, waarbij elk carrosseriedeel meedragend is. Ook het plaatwerk is van
aluminium. Voor de verbindingen past Audi in het fabricageproces lassen toe,
maar ook lijmen in combinatie met stansnieten en felsen. Deze mix van repa-
ratietechnieken, dus lassen, lijmen, nieten en felsen treffen we ook in het
schadeherstelproces aan.

Jaguar XJ
Naast het plaatwerk is bij de nieuwe
Jaguar XJ ook de zelfdragende car-
rosseriestructuur uit het lichte alumi-
nium vervaardigd. In het fabricage-
proces kiest Jaguar vooral voor lij-
men en ponsklinken. In de complete
carrosserie zijn maar zes lassen te
vinden. Bij het schadeherstel wordt
daarentegen meer gebruik gemaakt
van het MIG-lassen, gecombineerd
met lijmen en ponsklinken.

BMW 5-serie
Bij de nieuwe 5-serie is de kop van de auto uit aluminium vervaardigd en
vanaf de A-stijl bestaat de carrosserie uit verzinkt HSS-staal. De aluminiumde-
len zijn met lijmtechniek en ponsklinken verbonden. Ook bij het repareren
van de aluminiumdelen kiest BMW voor lijmen in combinatie met het gebruik
van speciale blindklinknagels. Lassen aan het aluminium is verboden.

Opel Vectra
Opel heeft de nieuwe Vectra-carrosserie opgebouwd uit een groot aantal ver-
schillende HSS-staalsoorten om de torsie- en buigstijfheid te verhogen en
gelijktijdig een gewichtsbesparing te bereiken. Bij het repareren wordt vooral
het MIG-solderen ingezet, waarbij vrijwel elke lasnaad specifieke instellingen
vereist.

A.N. Cupédo

Volkswagen Golf V
Ook de nieuwe Golf is opgebouwd
uit een grote variatie van HSS- en
UHSS-staalsoorten. Bij elk compo-
nent is een materiaalsoort gekozen
die het best past bij de belastingen
waaraan het wordt blootgesteld. In
geval van schade worden veel com-
ponenten (vooral die met extreem hoge treksterkte) geheel vervangen en in
het herstelproces is puntlassen favoriet. Het vereist wel een hoogwaardige
inverter puntlasmachine met hoge stroomsterkte. Hardsolderen wordt eigen-
lijk alleen toegepast voor het afdichten van verbindingen.
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