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Vijf jaar
ve i I i9hei dsa uto's.
De Experimental Safety Vehicles !ESV)
vormen mogelijk wel het duurste en vooral
het zo verrassend afgedwongen mudel up
experimenteel gebied uit de hele automo-
bielbistorie. Ontstaan in een tijd van hoog-
conjunctuur en afgesloten met het resultaat.
dat voldoende in hoge, dikwijls al te hoge en
onwezenlijke regionen werd gezocht is het
tijd de opgedane ervaringen nuttig te ge-
bruiken en vooral ook sedert tientallenjaren
bekende onderzoekresultaten opnieuw ver-
der uit te werken. Eronomische problemen
en de z.g. olieerisis hebben het einde van de
ESV-experimenten versneld, Mogelijk is.
zoals een veiligheidsdeskundige onlangs in
Brussel zei, dat de ESV-gedachte van het
begin af aan verkeerd is opgevat. De ge-
wichtslimiet van 2000 kg was een verkeerde
beslissing. De eerste ESV-auto's kenmerk-
ten zich door groot gewicht, hoge kosten en
verkeersondeugdelijkheid. Van de voer de
veilige gebruiksauto noodzakelijke facto-
ren, zoals een lichle constructie en een eom-
pacte structuur, was weinig te merken. De-
tailoplussingen waren zeldzaam en in be-
paalde gevallen alreeds onderkend en on-
derzocht. De ESV-efficiency is zo gering,
dat de waarde achter de komma nauwelijks
vast te stellen is, zoals de VDI·Nachrichten
"Van ESV tol RSV" twee jaar geleden al
wisten te melden. De Amerikaanse advocaat
Rolf Nader was geenszins de eerste, die de
verkeersonveiligheid van autu's aanvatte,
toen hij in 1966 zijn boek ••Unsafe at any
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speed" publiceerde. Daarmee deed hij wel
bel wereldgeweten onlwaken en men begon,
soms wel overlegd, maar ook soms over-
haast met nationale en internationale voor-
schriften uit te geven, die nauwelijks met
elkaar overeen stemden en die meer verwar-
ring en handelsbelemmeringen schiepen,
dan dat zij de verkeersveiligheid dienstbaar
waren,

Langzamerhand kwam er enige orde in de
doolhof van voorschriften, sedert de Eco-
nomische Commissie van de Verenigde
Naties in Génëve en de Commissie van
Europese gemeenschappen coördinerend
zijn opgetreden. Bij bepaalde eisen. over-
wegingen en voorschriften. had men totaal
vergeten, dat het gros van de Europese
auto's al lang een overtuigende actieve rij-
veiligheid kende en dat ook de passieve
stuurkolommen en veiligheid sedert tien-
tallen jaren waren onderzocht en ontwik-
keld. Voorbeelden hiervan zijn de kooi-
constructie en de kneuszones voor en ach-
ter. gedeelde veiligheidsdeursloten. zij-
waartse bescherming sedert de zestiger
jaren vanzelfsprekende constructie-
elementen in vele klassen en bij vele mer-
ken vormden. De Amerikaanse regering
(ministerie van vervoer) werd einde van de
zestiger jaren behoorlijk opgeschrikt door
de activiteiten van Rolf Nader en gaf tot
verrassing van de gehele wereld-
automobielindustrie drie opdrachten voor

Om na te gaan, wat dl' gevolgen zijn als
een 111110 met SO km/u over de kop gaat,
bouwde her Renault-Peugeot research-
team in Lard .• een testinstallatie. Een Re-
nault "S" wordt met een snelheid \fall 50
kmlu zijwaarts afgeschoten,

de ontwikkeling van Experimental Safety
Vehicles in een gewichtsklasse van ca,
1800 kg aan fabriek General Motors en aan
twee buitenstaanders, de American Ma-
chine and Foundry AMF en aan
Fairchild-Hiller. Tegelijkertijd verzocht
de Amerikaanse regering de Europese re-
geringen zich met de ontwikkeling van
lichtere ESV-typen bezig te houden met
een gewicht van 900-1000 kg. Dat alles
speelde in de vroege zomer van 1970. De
reactie in Europa en vooral in de Europese
automobielindustrie, was zeer verschil-
lend. De Engelse en Franse fabrieken bo-
den aanvankelijk hardnekkige tegenstand,
waarbij als argu ment werd aangevoerd. dat
men alleen verder kon komen d.m.v. een
zorgvuldige serie detailonderzoekingen .
Alle landen. die afhankelijk waren van de
Amerikaanse export gingen min of meer
noodgedwongen met elan het experiment
Ie lijf. De Duitse automobielindustrie aar-
zeide aanvankelijk, maar toen VW in ok-
tober 1970 de constructie van een ES V-
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auto wilde opzetten, gaf de VDA nog in
hetzelfde jaar een geschrift met tee hnisc he
eisen uil voor dergelijke voertuigen met
ongeveer dezelfde overdreven eisen.
welke de Amerikaanse regering had ge-
steld. Daarin moel de veiligheidskooi bij
onge vallen in alle riehtingen d. w.z. fron-
taal, van achter. legen de zijkanten en ook
bij omslaan of over de kop gaan zo'n vei-
lige bescherming bieden. dat de door de
stoelgordel beveiligde poppen niet be-
schadigd werden. De poppen moesten vol-
gens de voorschriften zonder schade uil
het voertuig verwijderd kunnen worden.
(Men spreekt niet van mensen maar van
proefpoppen). Niet helemaal duidelijk
was. dat men altijd rekening moest houden
met een drie-eenheid: een veiligheidskooi
met kneuszones voor en achter. een geheel
..ontscherpt" interieur en bij optredende
vervormingen van de kneuszones in de vei-
ligheidskooi zelf een veilig systeem om de
inzittenden op hun plaats te houden.

Eerste internationale
conferentie 1971
Toen al maakten deskundige zich er zor-
gen over, hoe men dit kon verwezenlijken
tegen een betaalbare kostprijs. De eisen
waren hoog gesteld: een frontale botsing
tot sa km/u legen een muur. met SO km/u
legen een paal. meI een zijwaartse be-
scherming van 50 km/u in een botsing met
een andere auto. enz. Nog in hetzelfde jaar
sloot de Amerikaanse minister van verkeer
Volpe een overeenkomst betreffende uit-
wisseling van gegevens over de ESV met
de Japanse regering. Voordat hel jaar 1970
ten einde liep, hadden de meeste Europese
en Japanse fabrieken de uitdaging aange-
nomen. d.w.z. de bouw van ESV-wagens.
tenminste een ontwikkeling van veilig-
he id ssystemen en veil ighe idselementen,
want de grondslagen voor een veiligheids-
carrosserie bevonden zich in Europa al
lang in een ontwikkelingsstadium. Van-
zelfsprekend kon men in het jaar 197 I nog
geen ESV-prototypen verwachten. Des-
ondanks organiseerde het Amerikaanse
ministerie van vervoer een eerste interna-
tionale conferentie met een hendertal
deelnemers w.o. afgevaardigden van tien
fabrieken. Er werd zeer veel gediscus-
sieerd om duidelijkheid te verkrijgen in de
afzonderlijke problemen moesten worden
opgelost om tot een auto te komen. die
VOldeed aan de zware veiligheidseisen. De

Kneuszone bij het aanrijden \'1m een paal
schuin voor. De wagen wordt l'ooraan op-
zij ingedrukt en de ruimte voor de inzitten-
den wordt beschadigd. Daaronder mei
harde rand en kneusl.one, waarhij de vei-
ligheidskooi onbeschadigd blijfl.

Amerikaanse regering maakte die eisen
bekend aan Engeland. Zweden. Neder-
land, Japan. Italië. Frankrijk en Duitsland.
De rabrikanten moesten zelf uitmaken hoe
men tot een aanvaardbare oplossing kon
komen, hoewel het hier om een zeer kost-
baar experiment ging. Daarbij werd einde-
lijk duidelijk, dat met afzonderlijke maat-
regelen noch een grote actieve veiligheid.
noch een grote passieve \leiligheid was te
verwezenlijken. Een volledige bescherming
hij ongevallen is alleen dan te bereiken, als
een gehele reeks van veiligheidseisen gelijk-
tijdig kan worden vervuld. Deze omvat de
structuur van de wagen van voor tot achter
en van dak tot bodem. Daarbij kwam een
even efficiënte als omvangrijke bescherming
van het interieur, waarbij geen knop, geen
handle en zeker niet stuurwiel en stuur
kolom werden vergeten. Eerst als in deze
beide sectoren alles op \leiligheid is gericht,
kan en moet een bevestlgingssysteem voor
de inzittenden worden ontwikkeld, dat de
inzittenden bij de "tweede" botsing een \101.
ledige veiligheid biedt.
Juist bij het experiment met de vereiste
maximale topbelastingen ontdekte men.
dat een bijna volledige totaal-bescherming
geen nut heeft. wanneer de bestuurder
door een kleine stuurkolomnaaf met over-
eenkomstige hogere druk per cm2 gevaar
loopt, dan wel. wanneer de motor naar
binnen wordt gedrukt of wanneer een van
de daksteunen bij het omrollen of over de
kop slaan wordt ingedru kt _In Parijs in 1971

ging het erom te onderzoeken welke pun-
ten onvoorwaardelijk bij de ESV-
ontwikkeling in het oog moesten worden
gehouden en welke belastingen volgens de
bestaande stand van de medische en tech-
nische wetenschap voor de inzittenden
ware n te ver •.verken. In hetzelfde jaar was
er in zoverre een verrassing. dat de in ok-
tobe r J 971 voorgestelde prototypen op
twee na niet deugden voor het verkeer en
te kostbaar waren. De Amerikanen meen-
den. dat zij voor een wereldomvattende
nieuwe conceptie van de auto stonden. De
op zich zelf grote Amerikaanse auto's zou-
den nog groter. nog zwaarder en vooral
bijzonder veilig (aktief en passief) worden.
De ESV-prototypen toonden al spoedig
aan. dat de overdre ven eisen moesten voe-
ren lot irreële kosten. Maar hel inzie ht, dat
men zich steeds meer verwijderde van een
verstandige tutaaloplussing. kwam bij de
Amerikanen pas vele jaren later. Douglas
Toms. voorzitter van de Commissie V\10r
veil igheid van het wegverkeer. rnaakte een
reis door Europa en kwam geestdriftig te-
rug. Hij was vooral verrukt over wat men
bij VW in zeer korte tijd had gepresteerd.
Toms meende. dat het experiment in se-
riebouw kon worden omgezet. Hij kwam
terug uit Europa met de boodsc hap. dat het
niet ging om experimentele wagens. maar
om prototypen voor de produktie. De
Amerikaanse ESV's zouden in hetzelfde
jaar gereed komen. Het lag in de bedoeling
die wagens te onderzoeken en de resulta-

.Knautschzone": Einfangen des Pfahles

.harter Rand" + .Kneutscnzone": Abweiswirk ung.
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ten in samenwerking met de ind ustrie uit te
werken. Optimisten meenden. dat de eer-
ste Amerikaanse veiligheidsauto's in ja-
nuari 1975 in produktie konden worden ge-
nomen. Er zijn drie voorbeelden van de
stand van de ES V in dal jaar. Eerst dan de
twee buitenstaanders: AMF gebruikt als
basis voor zijn veiligheidsauto een sterke
kooi van buisvormige en rechthoekige sta-
len dragers. Deze kooi omvatte de inzit-
tenden en moest sterk genoeg zijn om alle
krachten van botsingen en omslaan zonder
vervorming te verwerken.
Fairchild gebruikte ervaringen uit de
luchtvaart en de ruimtevaart en schiep een
sterk platform met een uit rolbeugels be-
staande dakconstructie. Uit deze kooi sta-
ken twee langsbalken naar voren. die mo-
lor. transmissie en vooras droegen en die
tevens de bevestigingstelescoopdernpers
van de voorste bumper konden verwerken.
Men ziet hier aan de hand van de overdre-
ven eisen. dat er praktisch niets uitkomt

Een reeks oude ervaringen werd bij de
ESV-swdie weer gebruikt, Ill. veiligheid op
drie vlakken: bodemconstructie. dakcon-
structie en daartussen een extra heseher-
mingsrand ter hoogte VUil de bovenzijde
van de banden.
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voor een seriebouw van de auto. Alleen al
de veiligheidskooi werd door materiaal-
concentratie bijzonder zwaar. lnplaats van
een voorstuk met geprogrammeerde ver-
vorrningskarakreristiek b. v . voor de stuur-
stand, streefde men ernaar om door voor
een deel naar buiten stekende en zeer
zware bumpers. tot een goed resultaat te

Noodzakelijke vermindering van de agres-
siviteit waardoor een belere verhol/ding
omstaat bij batsingen vall kleine met grote
wagens, lichte en zware wagens. Boven
botsingen mei een stenen barrière, daar-
Ol/der botsingen van de wagens onderling:

komen bij alle botsingen onder alle om-
standigheden. De bedoeling was echter
niet om een soort pantservoertuigen te
maken, maar lichte wagens met een opti-
male ingebouwde veiligheid,

Gewichtsproblemen
In deze richting en daarmede meer realis-
tisch, verliep de ESV-ontwikkeJing bij
VW. Men stelde daarbij de bedoeling
voorop om naar mogelijkheden de Ameri-
kaanse en Duitse eisen te verwezenlijken
met als principe meer veiligheid te verwe-
zenlijken voor de inzittenden en alle an-
dere verkeersdeelnerners. In principe had
men hiervoor de buitenmaten 4730 x 1780
mm" gekozen en een Jeegewicht van 1360
kg, De constructie omvat de ruimte voor
de inzittenden, met dragers en balken van
groot volume die voor een extreme anti-
vervorming zorgen. Voor de energieop-
name maakt men gebruik van speciale
componenten. Alle kneuszones worden
door een harde rand begrensd. die het bin-
nendringen van scherpe voorwerpen
voorkomt. De stijfheid van de zijwanden is
groter dan die van de voorkant om ver-
vorming (platdrukken) te voorkomen.
Vanwege de onvermijdelijke vermenging
van lichte en zware voertuigen in het ver-
keer wordt op basis van diepgaande stu-
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shock absorber

bumper

cross

dies een van het gewicht afhankelijk ver-
tragingsverloop voorgesteld. dat ook bij
een snelheid van 120 km/u voor alle inzit
tenden, zowel van de lichte als van de
zwaardere wagens het aanhouden van
grenswaarden (geen dodelijke kwetsuren)
mogelijk maakt. Deze gegevens uit de
VW-research zijn twee typerende voor-
beelden voor loekomstgedachten. zoals
men die in het begin de utopische ESV-
ontwikkeling had gedacht. Daimler-Benz
had het bij het eerste ESV-project (ESF03)
deels makkelijker, deels moeilijker. Ge-
makkelijker omdat men reeds een basis-
model met veel passieve veiligheid (de
2S0-serie) ter beschikking had. deels moei-
lijker omdat men bij DB reeds lang maatre-
gelen voor actieve en passieve veiligheid
had ontwikkeld. die overigens niet aan be-
paalde onwezenlijke voorschriften volde-
den. Me n had bij het model ES F 05 al grote
problemen. Hoewel hel basistype slechts
1360 kg woog, kwam de ESF al ver over de
2000 kg. Zoals chefingenieur Scherenberg
verklaarde: .. De werkelijke reden voor een
opmerkelijke stijging van gewicht en kos-
ten wordt gevormd door de Duitse VDA-
eisen. waarbij alle inzittenden goede over-
levingskansen moeten hebben bij een fron-
tale botsing van RO km/u tegen een muur.
We moelen ons wel afvragen of het zinvol
is om dit doel na te streven. Zijn de aange-

roof frame shock abscrber

door support

side beam

with

duide oplossingen niet meer dan een wel-
iswaar technisch belangwekkend maar
verder utopistisch experiment? Zijn ze
praktisch. m.a.w. kunnen personenwa-
gens met de eigenschappen van de ESV in
grote series worden gemaakt en verkocht
en kunnen zij nog wel normaal aan het
moderne verkeer deelnemen? Zullen de
automobilisten van de tachtiger jaren der-
gelijke auto's kunnen en willen kopen? Zal
er, vooral in Europa, voor dergelijke mon-
strueuze voertuigen nog wel plaats zijn
voor rijden en parkeren? Wij betwijfelen
dat om vele redenen. omdat de natuurkun-
dige wetten maten en sterkten vereisen van
een omvang die ver boven die van de hui-
dige Europese personenwagens liggen.
Dat leidt onvermijdelijk tot belangrijk gro-
ter gewichten en kosten".

Derde conferentie 1972
Hoewel General Motors met enig voorbe-
houd aan de experimenten meewerkte dis-
tancieerde de Duitse dochteronderneming
Opel zich aanvankelijk hiervan en ver-
langde van de VDA op basis van reeds
ondernomen studies en experimenten een
gewijzigde reeks voorschriften. Daarom
werd voor elk soort ongevallen het ongeva-
londerzoek te hulp geroepen om te consta-
teren in welke mate men met de eisen kan
en moet gaan, om het ongevalsrisico zo-
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Constructie I'CIn de VW-ESV. Men ziet een
gecompliceerde stangenconstructie met
lange telescopische dempers \'oorin, de
gevorkte drager tussen kneuszone en \'ei-
ligheidskooi, De krachten worden door de
zware constructiedelen aan elkaar door-
gegeven tol in het achterdeel toe.

veel mogelijk te beperken zonder het on-
mogelijke te eisen. Chefingenieur Chap-
man van Opel zei er nadrukkelijk legen te
waarschuwen een vorm van veiligheid te
ontwikkelen. welke niemand zich kan ver-
oorloven. Daarom richtten alle activiteiten
van de Opeltechnici zich in de eerste plaats
op de ontwikkeling van een veiligheidsauto
die in grote series kon worden gebouwd en
die nu zowel als in de toekomst aanvaard-
baar zijn voor kopers van kleine en mid-
delgrote wagens. Alles bij elkaar bracht de
tweede ESV-conferentie al ontwerpen en
modellen. die bij crashexperimenten reeds
de bereikte bescherming hadden bewezen.
Achterafbleek uit de toenmalige rapporten
duidelijk. dat er bij ESV-research in dit
vroege stadium al opmerkelijke bedenkin-
gen en wanbegrippen optraden. In het jaar
1972 had een derde ESV -conferentie
plaats. Bij alle beginfouten en bij alle kri-
tiek moet toch worden toegegeven, dat
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toen al bijna alle autofabrieken inAmerika.
in Europa en in Japan, bereid waren om te
komen tot een samenwerking op experi-
menteel gebied om tot een bruikbare vorm
van de veiligheidsauto te komen. In de
constructie bureaus wordt meer gedacht
aan veiligheid. De door de ESV-
ontwikkeling opgewekte intensieve en
vruchtbare gedachtenwisseling heeft tot
successen geleid bij de ontwikkeling van
experimentele ESV -wagens. Aan de an-
dere kant was er sprake van moeilijkhe-
den. Men heeft b.v. ontdekt. dat de ••on-
gevalssamenbeleving" van zware en lichte
wagens een probleem vormt. waaraan zich
vooral Europese fabrieken wijden. Maar
ook in Amerika bestudeert men de agressi-
viteit van auto's bij ongevallen met twee of
meer auto's, De in Washington getoonde
ESV-wagens tonen verder aan. dat het
aanhouden van gewichtsgrenzen (tegen de
2000 kg bij de zware en JOOO kg bij de
lichtere ESV) tot nu toe niet mogelijk was.
De zwaardere Amerikaanse auto's over-
schrijden hun limiet in sterkere mate. dan
de niet-Amerikaanse lichtere prototypen.
Terwijl men twijfel koester t .a. v. de Duitse
z.g. Pflichtenhefte, wordt er steeds weer
op gewezen. dat experimenten met test-
poppen niet onvoorwaardelijk in overeen-
stemming zijn met de werkelijkheid en dat
er een groot gebrek bestaat aan biomecha-
nische gegevens over het gedrag van het
menselijk lichaam bij ongevallen. Ten-
slotte werd in Washington steeds weer de
vraag gesteld over de kosten. daar ook vei-
lige auto's aan de economische wetten zijn
onderworpen. Dat is een ietwat late erken-
ning. maar de vragen naar de agressiviteit.

de overeenkomsten men de verbetering
van de test poppen kwam steeds meer naar
voren. omdat juist deze punten van leven-
sbelang zijn voor een verdere ontwikkeling
van de serieproduktie van de ESV.

Nationale inzichten
Een VDA-rapport maakt duidelijk, hoe de
lijd tussen de beide dicht op elkaar gelegen
conferenties werd gebruikt. In Frankrijk
was men op dat moment nog niet tot de
ESV doorgedrongen. maar daar deed men
meer detailonderzoek op het gebied van de
agressiviteit en de ontscherping van het
interieur van de auto. In Engeland ging het
overeenkomstig. Het motto voor die con-
ferentie luidde: Criteria voor een optimale
autostructuur. bescherming van voetgan-
gers en inzittenden. verwerking van bot-
singsenergie. agressiviteit. Ook had het
ongevallenonderzoek inmiddels aange-
toond, dat bij auto-ongevallen de totale
schade bij 40 km/u 80 pct kon bedragen en
bij 65 km/u zelfs 90 pct. De Duitse voorstel-
len gebruiken nog altijd de snelheid van 80
km/u, wat grote kosten voor de producent
met zich meebrengt zonder tot een werke-
lijke bescherming van de inzittenden te
komen. In Engeland werk men hard aan
passieve gordelsystemen. Uit Zweden
kwam Volvo met een ESV. Op basis van
de vergaande voorbereidingen voor de se-
riebouw slaagde men erin om met geringe
extra ontwikkelingen tot praktische resul-
taten te komen. De afmetingen van de
Volvo ESV t.o. v . de Volvo .,142" werden
verhoogd van 4640 op 5200 mm resp. van
1710 op 1820 mm met een gewichtsverho-
ging van 1210 op 1450 kg. Ook hier ging

Bei StoB einfahrende lenksiiule

Besondere St&QEf im Bug
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het. zoals bij alle Europese ont wikkelingen
om een zeer robuste pasagierskooi met in-
gebouwde rolbeugel. met geprogram-
meerde kneuszones voor en achter. Een
belangrijk punt bij Volvo was de inbouw
van buiselementen in de zijwanden. waar-
door men niet alleen zijwaartse bescher-
ming kreeg, maar ook de krachten van een
frontale botsing door de gehele contructie
werden opgevangen en doorgegeven v.v.
Volvo heeft deze zijwaartse bescherming
reeds opgenomen in de serie bouw voor
1975.
Het Volvovoorbeeld wordt op andere wij-
zen door diverse fabrieken nagevolgd. We
komen er in dit artikel op terug. Uit Italië
kwam de zeer belangwekkende poging om
het ESV-project in de kleinere autotypen
toe te passen van slechts 550 tot 1000 kg. In
Duitsland was Daimler-Benz inmiddels tot
ESF 13 gekomen. Het was een zeer rijpe
constructie. maar nog altijd 500 mm langer
en 700 kg zwaarder dan het basismodel.
Desondanks wordt de veiligheid bij een
frontale botsing gegarandeerd tot 65 km/u
en niet tot 80 km/u. Ook Daimler-Benz
verlangt nu een wijziging van de Duitse
voorschriften. Bij VW was men voorlopig
nog betrekkelijk optimistisch en meende
door de achterin geplaatste motor en de als
gevolg daarvan grote mogelijkheden tot
vormgeving van het voordeel met 80 km/u
frontaal te kunnen botsen zoals werd ver-
langd. Tevens meende men bij VW zij-
waartse botsingen met een ander voertuig
tot het dubbele gewicht van de VW tot 50
km/u te kunnen opvangen, bij een botsing
achterop door een twee maal zo zwaar
voertuig tot 65 km/u. Niet alleen bij VW
werd het steeds duidelijker. dat ook de
beste stoelgordels bij hoge botssnelheden
in elk geval strak moesten worden aange-
trokken opdat zij onmiddellijk effect zou-
den hebben en dat zij van energieabsorbe-
rend materiaal moesten zijn. In Japan had-
den inmiddels zowel Nissan als Toyota
kostbare maar niet te zware ESV's ont-
wikkeld. Daarbij werden nog luchtzakken
gebruikt. iets waarvoor de Mercedes-
Benz-serie 200/280 al is voorbereid en
waarmee men in Stuttgart momenteel ex-
perimenten onderneemt. De Amerikaanse
industrie had toen al verschillende ESV's
volgens de nieuwste ontwikkelingen, Ge-
neral Motors, Ford. AMF en Fairchild. Bij
de verbeteringen ging het voornamelijk om

De Japanse industrie heeft zich al lang
bezig gehouden met delai/oplossingen
I'oor de ESV die ook in de serieproduktie
aanwezig is. Hel gaal hier om de Nissan
met speciale schokdempers voorin boven.
meer energie absorberende stoelgordels
en voetgangersbescherming.
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gewichtsbesparing en verdere ontwikke-
lingen van de luchtzakken. AMF gebruikte
nog altijd een kostbaar en zwaar hydrau-
lisch bumpersysteem met een totale ver-
vorming van niet minder dan 750 mm.
Niettemin. en dat geeft te denken. bereikte
AMF nu de afmetingen 5600 x 3200 mm bij
een leeggewicht van 2655 kg.

Duurste experiment
Na een pauze van een halfjaar begon het
ES V-experimenr, het duurste experiment
in de automobielhistorie. aan zijn laatste
fase. De in Japan gehouden vierde confe-
rentie stond in het teken van de onzeker-
heid over de definitieve Amerikaanse
maatregelen. Niettemin kan men op het
huidige punt nieuwe ESV-ontwikkelingen
verwachten. Dan dringt de vraag zich op:
Wat brengt de toekomst? Gaat men verder
met de ESV en hoe? Het standpunt van
Daimler-Benz heeft niet alleen vele oplos-
singen met zich meegebracht maar ook
vele nieuwe vragen opgeworpen. zoals wat

de meest typerende ongevallen zijn. welke
natuurkundige grootten zijn kenmerkend
voor de ernst van de botsing en moet het
vaststaande voorstuk van de auto voor
frontale botsingen worden vervangen'?
Blijkbaar komt men meer en meer tot de
overtuiging. dat dergelijke vragen eerst
beantwoord moeten worden. voordat men
voorschriften kan samenstellen. In Japan
kwam de klacht naar voren. dat alle ESV's
veel te zwaar. veel te groot. veel te gecom-
pliceerd waren en vooral niet meer in het
verkeer pasten. Zelfs een verandering van
de eisen bracht slechts een gedeeltelijk re-
sultaat. want ook de nieuwste ESV van
Daimler-Benz. de ESF 22. werd ondanks
vermindering van de eisen (frontale bot-
sing van 80 op 65 km/u) en grote inspannin-
gen toch nog 300 kg zwaarder dan het al op
veiligheid gebouwde basismodel van de
S-serie. Hiervoor werd al melding gemaakt
van de interessante pogingen van Fiat met
drie ontwerpen. waarover in .. Auto en
Motor-Techniek" al uitvoerig is geschre-
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Renault verraste tegen het einde vall de
ESV-ontwikkeling met zeer goed ontwik-
kelde constructies. In deze tekening ziet
men de verschillende maatregelen die ge-
nomen zijn met het oog op omslaan of over
de kop gaan. BÜ de cijfers ziet men de
verschillende gebruikte profielen.

ven. Fiat bouwde op basis van het toenma-
lige type .. 500" met .•alles achter" de ESV
1500 me teen gewic hl van \050 kg tegen-
over een basismodel met een gewicht van
525 kg. Minder erg was het bij de grotere
ESV-modellen. Het type ,,200" met alles
voorin kwam op 1165 kg tegenover 805 kg
voor het basismodel. Tenslotte bereikte
men bij Fiat met de ESV A 2500 met motor
voorin en cardanaandrijving (basisgewicht
900 kg) een gewicht van 1285 kg. Daarbij
werd echter niet voldaan aan de verhoogde
eisen. Wat hier principieel uit de voor-
schriften voor de ESV voor de seriebouw
werd ondernomen tonen de modellen van
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Fiat het beste. zodat het voldoende is om
het voorbeeld van het model 2500 nader
toe te lie hten. Het principe van Fiat S onge-
vallenspecialist Barenyi is. dat de veilig-
heidsbevordering in drie sectoren moet ge-
schieden. Fiat staat op de driepuntsgordel
als eerste voorwaarde. De onderste gordel
is aan het chassisraam van de vloer beves-
tigd en vormt de basis voor het geheel. De
schoudergordel beschermt de voorinzit-
tenden tegen botsing met de voorruit.
baarbij komt dan de vormgeving van voor-
stuk en achterstuk plus de constructie
daarvan. Deze kneuszones moeten zo ge-
construeerd zijn. dat in alle genoemde
stoot richtingen de botsingaenergie volgens
een bepaald programma wordt verwerkt.
In de naaste omgeving van de veiligheids-
kooi moet de vloer uitermate stevig zijn.
zowel in langsrichting als in dwarsrichting.
Terwijl de constructeur van de eerste
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ESV's aannamen. dal de vloer met op-
bouw in dwarsrichting moest kunnen mee-
geven om bij een zijwaartse botsing ener-
gie te verwerken. weet men nu, dat de zij-
wanden alleen maar zwakker en de dwars-
vervorming groter wordt. wal in beide ge-
vallen gevaarlijk is. Hoge langsdragers met
grote vervormingsbestandheid zijn hier
van doorslaggevend belang.
De tweede groep langsliggers ligt hoger.
b. v , ter hoogte van de bovenzijde van de
banden en dus iets boven het gemiddelde
zwaartepunt van de auto.
Het gaat hier om een nog zeer verwaar-
loosde dragerconstruette rondom, die veel
taken te vervullen beeft. In bet voorstuk
gaat het om de vervorming en versterking
van de kneuszone. Aangezien de botsing
bier boven het zwaartepunt geschiedt wDrdt
het opspringen van het achterdeel van de
auto tegengegaan. Van hieruit gaan in de

Een interessante studie op basis van de
Opel "Kadert" _ Hoewel her hier al gaat
om een seriewagen met veel passieve vei-
ligheid warelI belangrijke constructiewij-
zigingen. nodig om lal de Opel OSV 40 le
komen. De beide doorsneden geven een
beeld WI n de aangebrachte veranderingen.

portieren en de carrosseriepanelen dragers,
die men ook geleiderails kan noemen. Zij
hebben een U-vorm of wel, wat beter is, een
vierkante of een ronde vorm. In het achter-
deel is de vorm van deze dragers zoals voor-
in. Rond de veiligheidskooi zorgen dwars-
balken voor bescherming, Deze voor de ge-
hele constructie beslissende tweede gordel is
bij de hedendaagse auto veelal slechts ten
dele terug te vinden, In het seriemodel Fiat
"IJl" Mirafiori is de middelste gordel al
duidelijker te onderkennen. De dragergor-
del wordt gevormd door de dakconstructie
met een stijf skelet en dwarsdragers. Deze
constructie gelijkt in geen enkel opzicht op
de thans nog veel voorkomende ••Blfkdek-
sels" , die men de auto opzet. Deze derde
reeks verstijvingen is met stevige stijlen aan
de eenstructie verbonden.

De harde rand
Het probleem voor de toekomst is om met
een moderne en economische lichte con-
structie met verantwoorde afmetingen tol
dezelfde resultaten te geraken bij geredu-
ceerde minimumeisen. Ook bij VW had
men met de ESVW het hoogtepunt van de
ESV-ontwikkeling bereikt. Daarbij was
me n tegen de A meri kaanse ontwikkeling in
er bijzonder op gericht niet in utopische
sectoren te werken. De E SVW met 1450 kg
gewicht en een oppervlak van 4730 x 1780
mm was zeer verwezenlijkbaar. Deson-
danks ziet men aan de structuur. dat het
opbouwsysteem en de kosten voor een se-
riewagen Diet te verwezenlijken waren. In-
teressant is hierbij de tendens. dat bij fron-
tale botsingen de krachten via de bumper.
de schokdempers. de langsdragers en de
vorkconstructie tussen voorstuk en veilig-
heidskooi op de dakbalken worden over-
gedragen en via de portierraamconstructie
en de kokerbalken afgevoerd naar achte-
ren en met de massakrachten van het ach-
terdeel van de auto in evenwicht gebracht.
Aan de voor- en achterkanten van de vei-
ligheidskooi zijn harde randen aange-
bracht. d.w.z. men gebruikt bijzonder
sterke bumpers en deurdragers. Men vindt
deze "harde rand" als een rode draad te-
rug in de gehele VW-ESV-research. Ook
de Japanse ESV -stud ie was in de afgelopen
jaren zeer actief. waarbij men er steeds
naar streefde niet te veel van de seriepro-
duktie af te wijken en vooral voor de af-
zonderlijke taken oplossingen te zoeken,
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welke men in de seriebouw kon meene-
men. Bij de E-2 van Nissari gaat het vooral
om versterking van het voorstuk op twee
vlakken. De langsdragers zijn hier telesco-
pische dempers, betrekkelijk licht met
grote trechtervormige koppen, die de tele-
scoopbuizen bij het binnendringen verwij-
den en daarbij energie absorberen. Nissart
koos de meervoudige telescoopbuizen ook
tussen de voorkneuszone en de veilig-
heidskooi, waarbij volgens de Ameri-
kaanse voorschriften korte hydraulische
schokopvangers zijn aangebracht. Waar
het nu echter op aankomt, is om alle ES V' s
opgedane ervaringen te combineren en een
maximaal nut te trekken uil alle tot nu toe
gebouwde ESV-wagens met een volledige
concentratie op de seriebouw van de toe-
komst. In de zomer van [974 kon men al
lezen, dat de laatste echte ESV's in een
museum staan of bij ongevalproeven wor-
den gebruikt.
Interessant was de reeks proefnemingen in
Amerika met de Fiat ESY's en de veel
zwaardere Amerikaanse wagens. Deskun-
digen waren ervan overtuigd, dat de lichte
Fiat zich daarbij het beste wist te handha-
ven. Inmiddels worden deze proeven in
Amerika nu voortgezet met Japanse ESY' s
in een super-experiment. Inmiddels wordt
er steeds minder van ESV gesproken.
maar over een opvolgend model. de RSV
(Research Safety Vehicle). Het Ameri-
kaanse ministerie van verkeer heeft het
nieuwe RSV-programma opgesteld dat in
vier fasen zal worden ontwikkeld. Tot 1978
verwacht men een praktisch concept aan-
nemend, dat auto's van deze soort in het
begin van de tachtiger jaren in produktie
zullen kunne n worden gebrac ht , Het is een
feit. dat de Amerikaanse autoriteiten de
laatste jaren geen voorschriften meer ge-
ven. maar naar de woordvoerders van de
fabrikanten luisteren, de Amerikaanse fa-
brikanten, maar vooral ook de Europese.
De Amerikaanse autoriteiten wensen op
korte termijn een nauwe samenwerking met
de Europese en met de Japanse industrie,
omdat men daar meer ervaringen heeft met
toekomstige auto's: compact, licht in ge-
wicht, betaalbaar en desondanks veilig, Het
gaat dus bij de RSV om iets wat in de prak-
tijk mogelijk is, als tenminste de internntio-

De VW "Golf' lilt de serieproduktie. De
compacte carrosserie I'an de "Golf' om-
vat zelfdragende constructie, kneuszones
I'oor en achter, sterke veiligheidskooi,
waarbij portiers/ijlen, dorpels en dakstijl
toleell kooiconstructie zijl! somenge-
voegd. De VW-ESV 11 onderscheidt zich
slechts weinig I'an de serie-Golf. De ESV is
echter /5 pct zwaarder dan de seriewagen
el! kost ca. 30 pct, meer.

nale richtlijnen nan die mogelijkheden wor-
den aangepast, Hoe zwaar de eisen t.a,v. de
passieve veiligheid zullen zijn weet nie-
mand, Er is de laatste tijd geen sprake meer
van ESV modellen in de verouderde zin van
het woord, De RSV is nog geen bruikbare
opzet. Voorlopig zijn er dus alleen tussen-
vonnen.
In dat verband moet in de eerste plaats
melding worden gemaakt van de Renault
BRV. Renault houdt zich uitvoerig bezig
met de oplossing van problemen, niet als
afzonderlijke problemen, maar als een to-
tale structuurstudie met als voornaamste
kenmerken een goede krachtenverwerking
tussen voorbumper en de harde rand van
de veiligheidskooi, zeer stijve en vol-
doende hoge steunbalken rondom, als-
mede een hechte verbinding tussen vloer,
staande dragers en dak met een extra ver-
sterkte veiligheidskooi. De Renault BRV is
tot stand gekomen als resultaat van een
reeks experimenten met speciale carrosse-
rieconstructies en o.rn. de statische ver-
werking van meer dan tweeduizend ver-
keersongevallen. Met nadruk noemt Re-
nault zijn veiligheidswagen geen ESY
maar een Basic Research Vehicle BRV.
Uitgegaan werd niet alleen van de veilig-
heidseisen waaraan auto's in de nabije toe-
komst moeten voldoen, maar tevens van
de eis. dat een dergelijke auto tenminste
over alle comfort, ruimte en gebruiksmo-
gelijkheden zou moeten beschikken,
waaraan de hedendaagse automobilist
waarde hecht. Bij de ESY-ontwerpen
staan de veiligheidseisen voorop. waarbij
ervan wordt uitgegaan, dat ook de be-
stuurder en zijn mede-inzittenden conces-

sies zullen moeten doen. In het BRV-
ontwerp zijn deze concessies zoveel moge-
lijk vermeden. In de Remlult BRV vindt
men zonder meer een auto van modern
model terug, een middenklasse wagen met
ruim voldoende ruimte voor passagiers en
bagage.
Opvallend is de stootrand rondom. een
rond de wagen doorlopende ongedeelde
bumper. Van een serieus gebouwde BRY
mag men uiteraard niet verwachten, dat
het uitsluitend een modieus gelijnde auto
is, integendeel, de veiligheid staat voorop.
Bij het ontwerp van de BRV stonden vijf
eisen voorop, nl. de optimale veiligheid
van alle inzittenden bij een frontale bot-
sing, bij een zijwaartse aanrijding. bij een
aanrijding van achteren en bij het over de
kop slaan. Verder is de wagen weinig voet-
gangeragressief en komt hij tegemoet aan
in de toekomst te verwachten eisen t.a.v,
de gelijkvormigheid van auto's onderling.
Bij deze veiligheidseisen is men ervan uit-
gegaan, dat de voorinzittende passagiers
de speciale Renault stoelgordels dragen en
de achterinzittenden minstens een heup-
gordel. De geanalyseerde tweeduizend
verkeersongevallen en de experimenten
met de door Renault vervaardigde proef-
poppen leverden tenslotte belangrijke ge-
gevens op. De BRY bleek ruimschoots te
voldoen aan de uitgangseisen. Er ontstond
nergens ernstige schade bij botsingen tot 8
km/u dank zij de vervormingsmogefijkhe-
den van de voor- en achterdelen en de in-
drukbaarheld van de zijkanten. Bij de cri-
teria bij een botsing van 60 kmlu werd aan
alle else n voldaan. Bij d ie snelheid werd de
wagen tegen een betonnen muur gereden
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en tegen een paal, waarbij geen letsel aan
de poppen werd waargenomen. Hel even
ruime als doelmatige gebruik van zacht
materiaal in het interieur is daarmede de
oorzaak van. Er is bij Renault een constant
onderzoek naar de optimale beveiliging
van inzittenden en voetgangers. Het is
duidelijk, dat de analyse van praktijkgeval-
len van grote betekenis is voor het algehele
onderzoek. Van minstens evenveel belang
is de mogelijkheid tot industriële toepas-
sing van de ontwikkelde veiligheidsvoor-
zieningen. T.a.v. de kneuszones voor en
ac hter is dit stad ium allang bereikt. Uiterst
moeilijk acht men de beveiliging tegen zij-
waartse botsingen, omdat verschillende
van de oplossingen niet verenigbaar zijn
met andere eisen. welke aan het autorijden
worden gesteld. Met name geldt dit ook
t.a, v. de voetgangersagressiviteit. terwijl
ook de verwezenlijking van de onderlinge
gelijkvormigheid van auto's nog veel ont-
wikkelingswerk zal vereisen. Renault le-
verde met zijn BRV een belangrijke bijdra-
ge. Het theoretische inzicht werd aanzien-
lijk vergroot en een groot aantal praktisch
technische oplossingen bewees zijn waar-
de. De Renault BRV is overigens niet meer
dan een project. maar in de ontwikkeling
van ESV naar RSV vormt deze wagen een
opzienbarend hoofdstuk op zichzelf.

Auto's voor 1980
Bij British Leyland (Leyland Motors) heeft
men de SRV (Safety Research Vehicle)
ontwikkeld. Hoewel nog vrij algemeen als
secundair aangeduid heeft Leyland de af-
gelopen jaren meer researchwerk verricht,
dan men zou hebben verwacht na de aan-
vankelijke tegenstand tegen de ESV van
die zijde. Als voorstudie voor de veilige
auto van de tachtiger jaren ontwikkelde
Leyland vijf wagens tegelijkertijd. daarbij

uitgaande van de "Marina" en van de Aus-
tin" 1800" terwijl men tegelijkertijd naar
een oplossing zocht voor de uiterst com-
pacte en kleine Minibouw. De ES-VW
type II onderscheidt zich op het eerste ge-
zicht weinig van de compacte Golfserie.
Dat is verheugend. maar leidde hier en
daar tol verkeerde conclusies. Hel is geen
toekomstig seriemodel. maar een studie
voor het RSV-programma. waaraan VW in
belangrijke mate deelneemt. Dat geldt in
het bijzonder voor de versterking van de
constructie in de richting van de gewenste
65 km/u. Deze leidde tot een gewichtsver-
hoging tegenover de Golfserieproduktie-
wagens van ongeveer 15 pct. en duidde op
de waarschijnlijkheid. dat de prijs voor se-
riebouw ongeveer 30 pct. hoger zou komen
te liggen. Hetzelfde gebeurde met de Opel
Safety Vehicle (OSV 40) op basis van de
vierdeurs Kadett. De structuur van de car-
rosserie kon men met dragelijk hogere kos-
ten aanpassen aan diverse eisen. o.rn. de
65 km/u, en men verkreeg een veilig inte-
rieur bij een totale gewichtsverhoging van
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Een belangwekkende poging van Porsche
om Ie komen tot een auto mei een levens-
duur van twintig jaar, Deze constructie be-
vat basiselementen I'oor een veiligheids-
constructie d.m.v, het honingraatbegin-
sel, dat in de dertiger jaren al in de vlieg-
tuigbouw werd toegepast ell dat men nu ill
de kneuszones vun veiligheidsauto's uit di-
verse landen ill meerdere of mindere mate
aantreft,

120 kg. De Nissan SSV (Small Safety Ve-
hicle) werd op basis van de grote ervarin-
gen van de Japanse industrie met Japanse
E SV' s als vierdeurs sedan met een gewic ht
van 1000 kg opgezet. De frontale bescher-
ming gaat tot 65 km/u bij een compact op-
pervlak van 4150 x 1595 rnrn-.

Londense conferentie
Hel is werkelijk niet eenvoudig om de af-
kortingen. laat staan de typen te begrijpen,
maar uiteindelijk gaat het eenvoudig
daarom de periode tussen de ESV en de
RSV te overbruggen en zoveel mogelijk te
onderzoeken. wat de toekomstige se-
rieontwikkeling, dus de auto van de tachti-
ger jaren, ten goede kan komen. Het gaat
erom van het fantasie produkt tot het eco-
nomisch vervaardigbare te komen en wel
binnen een periode van tien jaren. zonder
dat men met zekerheid weet wat er dan
mogelijk is. De zin en de waarde en in het
bijzonder de efficiency van de jarenlange
ESV -experi menten zijn zeer omstreden.
Een ding is zeker: bij dit werk zijn tal van
nieuwe constructiedetails gevonden of te-
ruggevonden. Dat geldt in de eerste plaats

Mercedes Benz ESF 13 experimentele vei-
ligheidsauto . Deze wagen werd gebouwd
voor een frontale botsing I'an 80 kmlu, 111-

middels is deze ESV al vervangen dool'
andere ESV. De afgebeelde ESV was 700
kg zwaarder dan het basistype.
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voor de talrijke principiele patenten,
waarvan de betekenis nu pas duidelijk is.
Een thema, dat hierbij steeds weer op-
duikt. is het samengaan in het verkeer.
Tenslotte blijft het niet bij maximale bOI-
singen. b. v . van een kleine lichte perso-
nenwagen met een zware vrachtwagen.
waarbij het aan de lichtere wagen wordt
overgelaten om de hoofdlast van de ener-
gieabsorbtie door vervorming te verwer-
ken. De kans op ongevallen tussen lichtere
en zwaardere auto's en kleine en grote per-
sonenwagens, is zeer groot en de moge-
lijkheid bestaat door vermindering van de
agressiviteit van grotere auto's het risico
meer gelijk te verdelen over de betrokken
wagens. Dat is bij tal van ESV-
experimenten al gebleken. In Londen
loonde VW praktische voorbeelden van
botsingen op filmbeelden tussen de
E$VW-II met een zware vrachtwagen bij
een relatieve snelheid van 100 km/u. Om
het bestaansrecht van de ESVW II aan te
lonen werd een frontale botsing van een
1100 kg en van een 1800 kg zware wagen
nage bootst.
De veiligheidskooien van beide wagens
doorstonden het botsgeweld zonder be-
langrijke vervormingen. In het bijzonder
werd aangetoond, dat de belastingswaar-
den voor de inzittenden (poppen) ver on-
der de geschatte grenswaarden lagen.

Voetgangersbescherming
Het samengaan in het verkeer betekent
ook een ontzien van de zwakke en kwets-

bare voetganger bij een botsing met een
auto. Op dit gebied hebben Fransen en En-
gelsen veel gepresteerd, Dat neemt niet
weg, dat er maar één totale oplossing voor
het probleem is, namelijk een volledige
scheiding van auto's en voetgangers. In
Londen waren daarvan tal van voorbeel-
den te zien, zoals een volledige scheiding
van het voetgangersgebied van het rollend
verkeer en vele bovengrondse of onder-
grondse voetgangersoversteken. De kos-
ten hiervoor zijn echter alleen verant-
woord in gebieden met een zeer dicht ver-
keer. Aangezien het aandeel van de voet-
gangers aan verkeersongevallen over de
hele wereld regelmatig toeneemt moet men
het voordeel van de auto zodanig constru-
eren, dat er op een hoogte van 30 tot 35 cm
boven de grond een extra zachte bescher-
ming wordt aangebracht, die het eerste
contact maakt met de voetganger. Dat is
een extra bescherming, omdat de hoogte
van de bu mper van 445 mm boven de grond
niet opnieuw ter discussie kan worden ge-
steld. Als de voetganger 11I1Igwordt aange-
reden, dan worden niet alleen bij grote
mannen, maar ook bij kleine vrouwen en
vooral bij kinderen de krachtige onderbe-
nen geraakt. Vervolgens moet men een
volledig entscherpt voorstuk hebben (zon-
der scherpe kanten en uitstekende delen)
dat tevens de voetganger al s in een vangnet
opvangt. Er zijn al pogingen gedaan om tot
een aanvaardbaar resultaat te komen,
maar belangrijke resultaten heeft men nog
niet kunnen bereiken, zeker niet als aange-
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De Peugeot type ,,504" als seriemodel
vormt t!('11 zeer goede basis I'oor een ESV
in gevorderde staat. Peugeot heeft zijn
VSS ontwikkeld, een veiligheidsauto met
vele kwaliteiten, gebaseerd op her type
,,304',

reden voetgangers worden weggeslingerd
in andere verkeersstromen of tegen een
trottel rband.

Inmiddels is echter in vijf jaar ontwikkeling
van een veiligbeidsauto wel een zekere rust
ontstaan, omdat experimenten, publicaties
en albeeldingen overduidelijk hebben ge·
maakt, dat de oorspronkelijke ESV tot het
verleden behoort en dit onmogelijke ont-
werp de automobielindustrie niet verder zal
verontrusten. Ondertussen beeft men con-
crete voorstellingen omtrent de RSV, zij het
dan dat de Amerikaans/Europese/Japanse
eisen nog niet dermitief zijn, De hier ver-
antwoordelijke deskundigen moeten er zeer
voor waken, dat er niet weer lreêle eisen
langs een achterdeur binnenkomen. Het is al
laat, want nog dit jaar worden de voor-
waarden voor het RSV-programma vastge-
legd. Alleen wanneer die eisen verstandig en
te verwezenlijken zijn voor serieproduktie
kan men van de automobiel-industrie een
optimale bereidheid tot medewerking ver-
wachten,

J. Fischer
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