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VEILIGHEID

Airbag: vernuftige techniek voor
letselpreventie biJfrontale botsing

Oe airbag, het luchtkussen dat een deel van het lichaam
moet afremmen bij een frontale botsing, gaat een

belangrijke rol spelen In het streven om de passieve
veiligheid te verbeteren. Hoe werkt zo'n airbag en welke

technische oplossingen zijn er mogelijk?

Dat er aan de verkeersveilig-
heid nog altiid veel te verbete-
ren valt, moge blijken uit het
aantal slachtoffers, dat het
wegverkeer op wereldschaal
maakt. Per jaar zijn een hall
miljoen doden en vijftien mil-
joen gewonden te betreuren.

De airbag is één van de
middelen tol het verhogen van

de passieve veiligheid. Terwijl
de actieve veiligheid (ABS bij
voorbeeld) gericht is op het
voorkomen van een ongeluk,
verricht de passieve veiligheid
haar heilzame werk pas als
een ongeluk niet meer te ver-
mijden valt: de gevolgen van
zo'n ongeluk verkleinen.

De bekendste bijdrage aan
de passieve veiligheid van de
laatste jaren is de veiligheids-
gordel, al is de ontwikkeling
van de kreukelzone minstens
zo belangrijk geweest. Zeker
in Europa en Japan blijft de
veiligheidsgordel een onmis-
baar element in de passieve
veiligheid, ook nu de invoering
van de airbag voor de deur

De airbag levert een enorme bIJ-
drage aan de passlave veiligheid.
Tijdens de botsing wordt de
luchzak binnen 20 tot 30 millise-
conden volladig opgeblazen,
waardoor het lichaam slevlg In de
stoel wordt gedrukt_ Vervolgens
zakt de airbag weer als een
slappe pudding In elkaar. Daarna
doet de veiligheidsgordel z1]n
werk.

staat. De airbag beschermt
immers niet tegen hel moçe-
lijk vervolg van een botsing:
na de eerste klap kan de auto
over de kop slaan en het is de
veiligheidsgordel die de gevol-
gen van het verdere verloop
van een ongeluk moet verklei-
nen; de airbag is dan allang
weer als een slappe pudding
in elkaar gezakt.

assenfabrikant Eaton ontwik·
kelde hel principe in de jaren
zestig door tot een bruikbaar
systeem. Amerikaanse rege-
ringsinstanties waren echter
over de bruikbaarheid van de
airbag minder enthousiast: zij
begonnen in de jaren '70 aan
een campagne voor de invoe-
ring van de veiligheidsgordel.
Het was in het 'vrijheidslie-
vende' Amerika vechten tegen
de bierkaai, want aanvankelijk
werd de gordel als een ontoe-
laatbare (en letterlijke!) inper-
king van de bewegingsvrijheid
van de automobilist ervaren.
Er ontstond een felle strijd met
de auto-industrie. hetgeen on-
der andere resulteerde in een

Amerikaanse wetgeving
De in heel Europa voor de
luchtzak gebruikte term 'air-
bag' geeft al aan. waar we de
herkomst ervan moeten zoe-
ken. Een Amerikaans oelrooi
uit 1952 vormde het begin en
een groep ingenieurs van de

70

1 ©WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional

Auto + Mo!or!echniek 52 19922 t1ebflJarij



VEILIGHEID

groots opgezet ontwikkelings-
project van General Motors,
dal in 1974 tachtig miljoen dol-
lar investeerde in de ontwikke-
ling van een air bag. Toen het
project twee jaar later werd
afgeblazen. bleek elke airbag
General Motors achtduizend
dollar gekost te hebben.

Inmiddels is deze felle strijd
om het juiste mechanisme
achter de rug. Zeer laat, per 1
september 1989. is in Amerika
wettelijk voorgesch reven, dat
ineen gefaseerde invoering
per medio 1993 alle auto's
moeten zijn uitgerust met een
'passiv restraint system'.

De in de FMVSS 208 (Fede-
ral motor vehicle safety stan-
dard) genormaliseerde syste-
men kunnen van drieërlei aard
zijn: een driepuntsgordel, een
zelfde gordel met variabele
ophangpunten ('motorised
belt') of een airbag. U leest het
goed: In Amerika wordt de air-
bag toegelaten als 'primair
systeem' (in plaats van de vei-
ligheidsgordel). Bovendien
moelen vanaf medio 1993 alle
auto's die van een airbag
voorzien zijn, ook beschikken
over een airbag voor de mede-
passagier op de voorstoeI.

FMVSS 208 is een typisch
voorbeeld van een technisch
compromis van tegengestelde
belangen en dat maakt de
Amerikaanse situatie principi-
eel onvergelijkbaar met die in
Europa.

Groeiende populariteit In
VerenigdeStaten
Toch speelt de Amerikaanse
airbag in Europa een belang-
rijke rol. Het was namelijk een
Europees merk, Mercedes,
dat in 1980 in Amerika de
strijd nieuw leven inblies
door de airbag als optie aan te
bieden. Sinds 1985 biedt Mer-
cedes het systeem standaard
aan in alie in Amerika ver-
kochte modellen. BMW. Volvo,
Porsche en Honda volgden
snel. En het eerste Ameri-
kaanse merk dat daarna over-
stag ging was ... Chrysler.
Inmiddels bieden van de bui-
tenlandse merken behalve
Mercedes oak BMW, Saab,
Volvo, Lexus en Infiniti het
systeem standaard in de
meeste modelien aan.

Het ligt dus voor de hand,
dat de grote airbagproducen-
len (TRW, Aliied-Bendix en
Breed in Amerika, Takata in
Japan en het Zweedse Elec-
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Bahalva de airbag voor da bestuurdar, die uit het stuurwiel naar voren
komt,la ar ook een airbag voor de passaglar. Ook een ziJ-airbag Is al In
ontwlkkallng. Deze wordt uit het portlar opgablazen en beachermt tegen
de gevolgan van een zlJdelingsa botsing.

Airbag met volledig mechanlsc:he ontsteking van het Amarlkaanse
Breed. Middenin bevinden zich de mechanische vertragingssensor (bus
met kogel) en de alagpen. BIJeen vertraglngskrachl van een uitgeslelde
drempelwaarde (bepaald cIoor een veer) verdraait de kogal een hefboom,
die biJ voldoende uitslag de vearbelaste slagpen vriJmaakt. De witte 'pil·
lan' \/Ot'JTIende eigenlijke gasvormige brandstof.

Hier ziet u de dlvarse componenten van de airbag van Breed met mecha·
nlsche 'triggering', Het ayateem wordt slnda 1990 toegepest In de Ame·
rlkaanse versies van de Jaguar XJS en de Toyota Carina, Corona en C.
IIca.
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trolux Autol iv) tot op heden
bijna uitsluitend airbags voor
Amerikaanse verhoudingen
produceren.

Het zijn nylon zakken van
zo'n 70 liter inhoud. groot
genoeg om het gehele naar
voren geprojecteerde lichaam
op te vangen. Ze zijn voorzien
van een gasgenerator met een
relatief grote hoeveelheid
brandstof en uitgerust met
maar liefst drie tot vijf vertra-
gingssensoren. Die worden op
verschillende plaatsen onder-
gebracht om een onderscheid
te kunnen maken tussen een
botsinkje op een parkeer-
plaats of een ongeluk op de
snelweg.

tn Europa is verder nog
Bosch actief. dat in 1977 met
onderzoek begon en in 1980
de serieproduktie startte van
een ontsteker, die een jaar
later door Mercedes (in com-
binatie met een zak van TRW)
werd toegepast. Ook Audi,
Saab en Volvo passen het
BOSCh-systeem toe (dit jaar
leverde Bosch zijn driemil-
joenste ontsteker), terwijl
BMW en Porsche hun eigen
systeem ontwikkelden. Por-
sche was in 1987 met de 944
Turbo ook de eerste. die de
combinatie bestuurders- en
passagiers-airbag aanbood.

ZIJ·alrbag
Behalve de passagiers-airbag
is er overigens ook al een zij-
airbag in ontwikkeling. Voor-
gesteld tijdens de Tokio Motor
Show in oktober vorig jaar
door Toyota, moet deze zak de
gevolgen van een zijdelingse
botsing verzachten doordat zij
op hel juiste moment uit het
portier wordt geblazen. Ook is
sinds vorig jaar een airbag
voor motorfietsen in onder,
zoek.

Opbouwen werking
Om het verschil met de Euro-
pese situatie te verklaren is
een korte uiteenzetting over
de opbouwen werking van de
airbag op zijn plaats. Het sys-
teem bestaat uit drie basts-
functiegroepen: de eigenlijke
luchtzak, een gasgenerator
die zorgt voor het opblazen
van de zak en die daartoe is
uitgerust met een trigger-
mechanisme en één of meer
vertragingssensoren. BIJvolle-
dig elektronische systemen is
het systeem tevens voorzien
van een bewakings- en diag-
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VEILIGHEID
onderzoek gedaan naar de
schadelijkheid van het ver-
brandingsstof voor de ogen.

nosesysteem, dat alarm slaat
zodra een defect wordt gecon·
stateerd.

Veruit het meest toeqe-
paste systeem werkt met een
vaste brandstof, rechtstreeks
ontleend aan de rakelbrand-
stoftechnologie. Het betreft
hier het in vaste vorm zwaar
giftige natriumazide (NaN3),
een stikstofverbinding die na
ontsteking een 'gasrende·
ment' heefl van 45 %. Dat wil
zeggen, dat slechts 45 % van
de brandstofmassa (bij een
zak van 70 liter oplopend tot
80 gram) in stikstofgas wordt
omgezet. de rest wordt ge·
vormd door de verbrandings-
gassen zoals CO, CO" en
waterdamp en door vaste,
gloeiende deeltjes die door
een kostbaar en ingewikkeld
filtersysteem binnen moeten
worden gehouden.

De verbranding gesch iedt
in drie fasen: een 'inleid-
springstof' op basis van het
aloude buskruit veroorzaakt
de vlam en de eerste drukcolt:
vervolgens zorgt een 'enhan-
cer' (een versneller) op basis
van de chemische stof BKN03
(boorkallumn itraat) ext ra
warmte waarmee de eigen·
lijke brandstof (de 'propellant'
of 'oroparqol') wordl ontsto-
ken. Natrlumazide is daartoe
samen met een zuurstofhou-
dende 'oxydant' tot pilletjes
samengeperst en heeft dus
net als bij een raket geen zuur-
stof uit de omgeving nodig.

Het vermogen dat door het
systeem in zeer korte tijd
wordt geleverd benadert de 60
kW, maar toch kan men niet
echt van een 'explosie' spre-
ken: verbranding en expansie
duren samen zo'n 30 à 55 mil-
liseconden. Dat is weliswaar
korter dan het knipperen van
een ooglid (100 ms), maar nog
altijd langzamer dan het klop-
verschijnsel in de benzinemo·
tor. De verbrandingssnelheid
kan men overigens, net als bij
een raket, afstellen door de
juiste dikte van de brandstof-
stapel te kiezen.

De gasgenerator is meestal
opgesloten in een aluminium
huis, terwijl een ederstaalroos-
ter als filter dienstdoet dat te-
vens zorgt voor de koeling van
de gassen. Dat kan overigens
niet verhinderen, dat contact
met hel huis ernstige brano-
wonden kan opleveren, omdat
de verbTandingstemperatuur
maar Hefst 1500 cC bedraagt.
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Moderne alrbag-eenheld met elektrische ontsteklng In een etuurwlel,
ontworpen door Kolbenschmldt, vooral bekend om itljn itulgerproduktle
maar sinds kort drastisch beitlg met diversificatie.

2 3 4

OoorzIchnekenlng van het alrbeg·systeem van Volvo. De 'aurobag' met
een uklnhoud ven e!echts 30 III as liter maakt een nog kleinere aanheld
mogeliJk, zodat de Intarleurstylletan niet maar gabonden ziJn aen de
'Amerikaansa bult' In het stuurwlel.1 ontsteker mat Inleldeprlngstof; 2
gasgenerator met vaste brandstof; 3l11tersystoem; 4 aluminium behul·
zing; 51uchtzak (nylonwaafsol).

BMW ging zelfs zo ver om
het staalfIlter te voorzien van
een katalysatormateriaal,
waardoor de CO·gassen in
CO2 worden omgezet.

De luchtzak
De eigenlijke luchtzak bestaat
u it nylon. waarvan de dikte (of
preciezer: de lineïeke massa)
net als in de textielindustrie
wordt uitgedrukt in 'tax', dat is
de eenheid van massa per
1000 meter garen. De nor-
male zakdikte is 940 dtex (de'
citex) oftwel 94.10' kg/m, wat
voor nylon neerkomt op een
dikte van ongeveer 0.45 mm.
Om Ie voorkomen, dat deel-
tjes door de nylon zak
schroeien, is de binnenzijde
ervan met een laagje kunst-

rubber (neopreen) belegd. On-
langs is hier het gebruik van
siliconen rubber voorgesteld.
omdat neopreen de neiging
heeft, na een lange standtijd
stijf en plakkerig te worden.
Een ander probleem vormen
de naden van de zak, die als
ze te stijf zijn uitgevoerd ver-
wondingen in hel gezicnt kun-
nen veroorzaken.

Het Amerikaanse Breed
wijst erop dat de 'rook' die
men bij het weer inklappen
van de zak ziet niets anders is
dan ongevaarlijk rnaïsstot dat
dienst doet als smeermiddel
(in verband met net opvouwen
van de zak tijdens de produk-
tie en het wrijvingsarm ont-
plooien tijdens een ongeluk).
Toch wordt er de laatste lijd

Ontsteking
Ontsteking van de brandstof
kan mechanisch of elektrisch
plaatsvinden. De meeste sys-
temen werken elektrisch door
de ontlading van een conden-
sator. Het systeem beschikt
over een 'autarkie' van 200 tot
300 milliseconden, dat wil zeg-
gen dat bij een botsing, als
ook de elektrische conlacten
naar de airbag zouden worden
onderbroken, de condensator
nog gedu rende deze tijd zijn
lading kan vasthouden.

De ontsteking kan op ver-
schillende manieren worden
·getriggerd'. De bekendste
manier is de elektromechani-
sche sensor: een vliegwiel
(Nippondenso), een rol (TRW),
een pendel (Delco) of, Wat het
meeste voorkomt, een kogel
in een nauw sluitende buis
(Breed) verplaatst zich bij een
van te voren geijkte vertra-
gingswaarde tegen de kracht
van een veer of magneet In
naar voren en Sluit een elek-
trisch contact.

Het Amerikaanse Breed,
met een jaa rproduktie van zes
miljoen sensoren de grootste
sensorenleverancier ter we-
reld, ontwikkelde echter een
geheel mechanisch systeem,
door de kogel tegen een ha-
mertje te laten stoten, dat net
als een slaghoedje in een gra-
naat een 'inleidspringstof'
ontsteekt die vervolgens voor
de ontbranding van de natri-
urnazlde zorgt.

En dan is er ook nog de vol-
ledig elektronische sensor,
gebaseerd op een piêzo-elek-
trlsch principe; ontwikkeld
door Bosch en onder andere
door Mercedes toegepast.

Betrouwbaarheid
Het probleem bij het ontwikke- I

len van een betrouwbaar sys-
teem wordt gevormd door de
beslissing op g rond van de
sensorinformatie. om al dan
niet tot ontsteklnç over te
gaan_ Op dil gebied is een
felle concurrentiestrijd aan de
gang, waarbij de voorstanders
van de elektronische variant
wijzen op het probleem, om de
mechanische onderdelen van
een voldoende fijnmechan!·
sche tolerantie te voorzien.
De voorstanders van de me-
chanische oplossing dasren-
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tegen wijzen natuurlijk op de
20 tot 40 % lagere kosten én
de mogelijkheid om het gehele
systeem in het stuurwiel onder
te brengen, zonder storings-
gevoelige draaiende contac-
ten in de stuurkolom.

Het probleem is namelijk
datde plaatsing van de senso-
ren zeer sterk afhankelijk is
vanhet type voertuig. Bij de
meeste in Amerika toegepaste
systemen wordt gebruik ge-
maakt van drie tot vijf senso-
ren,waarvan er sleeds min-
stens twee (de eigenlijke ver-
Iragingsmeter en een 'sating
sensor' of veiligheidssensor)
eenvert rag ingsdrempel moe-
ten registreren voordat het
systeem in werking treed!.

Hier doet zich het probleem
voor dat een onderscheid mo-
gelijk moet zijn tussen een
botsing op een parkeerplaats
(waarde ai rbag niet moet
ontsteken) en een botsing op
deweg bij een snelheid van
ongeveer 25 km/h, de snel-
heidsdrempel waarbij ontste-
kingwel moet plaatsvinden,
ookal is de airbag niet nodig.
Volgensde fabrikanten wil de
klantbij dit soort snelheden
helapparaat namelijk in wer-
kingzien, omdat anders zijn
vertrouwen in de veiligheid
vanhel systeem verdwijnt!
Tenslotte betaalt de klant
voorzijn verhoogde veilig-
heidsgevoel toch zo'n duizend
dollarextra!

Eurobag
DeIypische kenmerken van
deAmerikaanse oplossing
hebbengeleid tot voorstellen
lot een Europese versie van
deairbag, die gezien de hoge
draagscore van de veiligheids-
riembewust als aanvulling op
degordel is ontworpen. Deze
'eurobag'.ook wel 'compact-
bag'of 'facebaç' genoemd.
behoeftaJ/eenhet hoofd en
hetbovenste gedeelte van de
borstkasaf te remmen en kan
daardooraanzienlijk kleiner
wordenuitgevoerd. Het gerin-
gerevolume van 35 1iter
maaktde lelijke bult in de
stuurwielnaaf overbodig, wat
doorde interieu rstylisten met
enthousiasme wordt begroet.

Verder is de betrouwbaar-
heidvan de sensoren mi nder
kritisch, omdat een deel van
delichaamsvertraging ai door
deveiligheidsgordel wordt op-
genomen.Er is dus meer tijd
overvoor de beslissing of het
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Kolbenschmlat ontwikkelde een eurobagsysteem waarbij het gas ga-
'Iormd wordt door buitenlucht, onder druk opgeslegen In een speciale
tank_ Door de sterke afkoeling ten ge'lolge 'Ian de ult~ttlng van het gas
Is echter toch een hoaveelheld 'laste brandstof met elektrische ontsl.
king nodig, die het uiUredende gas verhit_

systeem in werking moe! tre-
den, hetgeen de uitvoering
minder kostbaar maakt. Hier
geldt het '5 in - 30 ms-crlte-
rium, hetgeen betekent dal de
zak 30 milliseconden voordat
het lichaam zich 5 inch heeft
verplaatst. opgeblazen moet
worden. De eurobag weegt
door deze eenvoudiger uitvoe-
ring slechts 600 á 800 gram,
tegen 1800 a 2200 gram voor
de Amerikaanse versie.

Vooral het Zweedse Autoliv,
onderdeel van het Electrolux-
concern, timmert aan de weg
op dit gebied. Autoliv heeft
nogal wat kritiek op de Ameri-
kaanse versie. Zo zou het na-
triumazide destijds gekozen
zijn, omdat er binnen 30 ms
een zak van maximaa1170 li-

ter mee moest kunnen worden
opgeblazen (een volume dat
voor het opvangen van het li-
chaam van de medepassagier
noodzakelijk is). Autoliv koos
echter voor nitrocellulose (cel-
lulosetnnitraat om precies te
zijn) dat een gasrendement
van 100 % heeft. Dat leidt niet
alleen tot een aanzienlijk ge-
ringere hoeveelheid mee te
voeren brandstof (8 gram in
plaats van 80 gram voor een
Amerikaanse zak van 70 liter
of 50 gram voor een Europese
zak van 30 liter, maar met
natriumazide), maar zorgt er
ook voor dal de dure filtering
overbodig is en dat de sto-
ringsgevoelige coating van de
zak achterwege kan blijven.
Verder kan de zak zelf lichter
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worden uitgevoerd: 235 in
plaats van 940 dtex.

De airbag van Autollv is
pannekoekvormig, zodat het
hoofd erin wordt opgevangen
zonder kans op het zijdelings
wegstoten bij een bolvormige
zak. De verbrandingstempera-
tuur van nitrocellulose ligt
echter nog hoger dan die van
natrturnazlde. Dit levert echter
geen gevaar op voor brand-
wonden, want tijdens de gas-
produktie vindt een zodanige
expansie plaats, dat een
sterke afkoeling het gevolg is.

Alternatief systeem
Van geheel onverwachte zijde
werd op de IAA vorig jaar een
alternatief voor de pyrotechni-
sche airbag voorgesteld. De
Duitse zuigerfabrikanl Kol-
benschmidt ontwikkelde na-
melijk samen met Siemens
een luchtzak die mei gecom-
primeerde lucht moet worden
gevuld en die dit jaar door
Volkswagen in de nieuwe Goll
zal worden ingebouwd. Het
systeem is 10 % Iichter dan
zijn pyrotechnische concur-
renten. Het idee van Kol-
benschmidt bouwt overigens
voort op de allervroegste
Amerikaanse systemen, die
voor de helft pyrotechnisch en
voor de andere helft met bui-
tenlucht werden gevuld.

Bij Kolbenschmidt wordt de
lucht onder een druk van 250
bar in een reservoir van 0,2 li-
ter opgeslagen. Zij expandeert
in 20 milliseconden naar een
volume van maximaal50 nier.
De afkoeling tijdens deze ex-
pansie is echter zo groot. dat
naverhitting door een dubbele
ontsteking nodig is, waarvoor
toch weer een beroep moet
worden gedaan op een pyro-
technisch middel, waarvan
700 milligram in de generator
is opgenomen. Na de ontste-
king zorgt het verhittingsmid-
del voor de opbouw van een
druk, dat de afsluiting van het
luchtreservoir doet openbar-
sten. Het Duitse Heekter und
Koch (onder meer producent
van luchtdrukpistolen) gaf
adviezen voor het oplossen
van de problemen die bij het
zo snel verplaatsen van een
expanderende gasmassa op-
duiken. Zo kan zelfs het alter-
natief van Kolbenschmidt niet
om de expertise van de wa-
pentechnologie heen!

GIJs Mom
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