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ONTWIKKELING

Audi Aluminium Space Frame
revolutie in carrosseriebouw

De trend naar meer comfort en veiligheid stuwt het auto-
gewicht in snel tempo omhoog. Dit staat in schril con-

trast met de wens om milieubewuster auto te rijden. Met
Audi's lichtgewicht aluminium Space Frame wordt de

gewichtstoename eindelijk een halt toe geroepen.

De autokoper verlangt van zijn
nieuwe auto méér comfort.
betere rij-eigenschappen en
een verhoogde veiligheid. Om
hieraan tegemoet te komen
worden steeds weer nieuwe
componenten toegevoegd, die
de auto niet alleen complexer
maar ook zwaarder maken.
Gevolg: de produktie vergt
meer energie en het brand·
stotverbrutk gaat omhoog. Als
vuistregel hiervoor geldt dat
10% qewichtsverschit het
brandstofverbruik met 7 %
verandert. Anders gezegd.
neemt het gewicht met 100 kg
af. dan bespaart dat een halve
liter benzine op elke 100 km

Bijna alle autofabrikanten
doen pogingen om ondanks de
toename van comfort. rij-
eigenschappen en veiligheid
het gewicht te beperken. Men

gebruikt componenten waar-
van het gewicht geoptimali-
seerd is en past waar mogelijk
lichtere rnatenaren toe. Het
zet allemaal echter maar wei-
nig zoden aan de dijk.

Audi heett begrepen dal
voor een echte gewichtsre-
ductie de carrosseriebouw
grondig op zijn kop moet wor-
den gezet. Zo'n 30% van het
totale autogewicht komt na-
metijk voor rekening van de
carrosserie.

Bij het Audi Space Frame is
niet simpelweg het staal van
de traditionele carrosserie
door het lichte aluminium ver-
vangen. Men is veel verder ge-
gaan. Er is een compleet
nieuwe carrosserie-construc-
tie bedacht waarbij de voer-
delen van aluminium optimaal
tot hun recht komen.

Veelzijdig materiaal
Aluminium is bepaald geen
nieuw materiaal. Na zuurstof
en silicium is dit het meest
voorkomende element op
aarde. Het is aan de moderne
produktietechnieken te dan-
ken dat aluminium zich ant·
wikkeld heefl tot een high-tech
materiaal met een enorm po-
tentieel. De ruimtevaart- en
vliegtuigindustrie gingen de
auto-industrie al voor.

Een belangrijk voordeel van
aluminium is dat het makkelijk
Ie bewerken is en toegepast
kan worden in vele uitvee-
ringsvormen. als plaatmateri-
aal. in profielvorm of als
gietstuk. Met zeer nauwe 101e-
ranties zijn de meest gecom-
pliceerde vormen te vervaar-
digen. Door de complexiteit
van afzonderlijke onderdelen

kan bovendien bij het ontwer-
pen van een bepaald produkt
met veel minder componenten
worden volstaan. Dat be-
spaart energie bij de produktie
en levert bij de assemblage
tijdsbesparing op.

Aluminium hoett qua
sterkte zeker niet onder te
doen voor staal. De strek-
grens bij toepassing in plaat-
vorm of als profiel kan die van
staal zelfs overtreffen Een
eigenschap die In het geval
van een auto-carrosserie min-
der van pas komt is de lage
elasticiteitsmodulus. Het ma-
teriaal is met minder kracht te
vervormen. Door toepassing
van uitgekiende constructies
en dikkere wanddiktes kan
echter een gelijke of grotere
stijfheid worden verkregen In
vergelijking tot staal. terwijl
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toch sprake blijf! van een be-
langri)ke qewicntsbespannq.

Bijzondereopbouw ASF
Bij de ontwikkeling van het
Space Frame werkte Audi
nauw samen met Alcoa. Geko-
zen werd voor een constr uct Ie
waarbij gebruik gemaakt
wordt van aluminium profielen
die met gegoten, eveneens
aluminium hoekstukken ver-
bonden worden. Aluminium
plaatdelen zorgen als het
ware voor de 'bekleding' van
het aluminium raamwerk en
zijn onderdeel van de zelt-
dragende carrosserie.

Het gebruikte plaatwerk
hardt onder Invloed va n
warmte uit. Vóór de warmte-
uitharding worden de delen In
vorm geperst. Nadat de com-
plete carrosserie IS sarnençe-
bouwd vindt In de lakstraat de
uilharding plaats. De carros-
serie staat daarbij gedurende
30 minuten bloot aan een tem-
peratuur van 2100 C

Het aluminium Audl Space
Frame weegt 40% minder
dan een vergelijkbare stalen
carrosserie. wat neerkomt op
circa 140 kg. en overtreft de
laatste qua stijfheid en veiliq-
heid. Vergeleken me! een Audl
100 ligt de statische torsie-
slijfheid zelfs 40 % hoger. De
wandsterkte van de gebruikte
aluminiumplaat bedraagl een
tactor 1.7 tOl1.8 van die van
staal.

Aparte
verbindingstechniek
8ij het samenbouwen van een
stalen carrosserie is lassen de
meest gebruikte verbinolnqs-
techniek. Maar bi) de ASF-car-
rosser ie wordt lassen slechts
beperkt toegepast en wel bij
het verbinden van de profielen
met de gegoten hoekstukken.
Dat gebeurt door middel van
M1G·lassen.

Voor het bevestigen van het
plaatwerk is voor het zoge-
naamde 'stanzrueten' geko-
zen. Dit is een soort klinktech-
niek waarbij de te verbinden
delen niet vooraf doorboord
hoeven te worden. Aan de bo-
venzüde ontstaat een volledig
vlakke afwerking. terwijt aan
de onderzijde het materiaalop·
pervlak niet doorbraken wordt.
Eén van de loto's toont deze
opmerkelijke techniek die In
vergelijking tot puntlassen een
veel sterkere verbinding geeft
Weerstandspuntlassen wordt

Audl verliet bij het Space
Frame de conventionele me-
thode van carrosseriebouw.
Oe nieuwe strucluur benut
de voordelen van aluminium
optimaal.
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Hel hier gekleurde deet zorgt bij
fronlale aanrijdingen voor de
energie·opname, zodat de veilig-
heidskooliniacl blijft.

Deze gelaste constructie zorgt
voor een stevige verankering van
de wielophanging. Gegoten delen
geven een grole stijfheid.

I

Onder de voorruit wordt een spe-
claal gebogen profiel toegepast,
waarvan de kromming aan nauwe
tclerantle-elsen moel voldoen.

Het grijsgekleurde deel Is de on-
derdorpel van de carrosserle, Het
oranje deel zit in het portier en ba-
schermt bij botsingen van opzij.

Oe aluminIum carrosserie is 40% lichler dan een vergelijkbaar slalen
exemplaar. Stijfheid en veiligheid overtreffen de stalen carrosserie.
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alleen op die plaatsen toege·
past die voor het klinken moei-
lijk bereikbaar zun Ook wor·
den enkele delen verlijmd.

Totaal energieverbruik
lager
Een laag autoçswicht bete-
kent brandstofbesparing.
maar het is natuurlijk belanq-
rijk om het totale enerqiever-
bruik te analyseren van ruwe
grondstof tot de uiteindelijke
recycling van hel kant en klare
produkt

Wmnmg van aluminium Uit
bauxiet kost meer energie dan
winnen van staal uit ijzersrst
Berekeningen van Audi en een
tweetal universiteiten hebben
echter aangetoond dat het la-
gere brandstofverbruik van de
lichtere ASF na 80.000 km de
energiebalans weer in even-
Wicht brengt.

Heel anders wordt het ver·
haal wanneer we de recycling
van de ASF-carrosserle erbij
betrekken Alurnirnurn is na-
melijk gemakkelijk te recyclen
en weer probleemloos her te
qebruiken bij de cartossene-
produktie omdat de materiaat-
eigenschappen volledig oe-
houden blijven.

Met dit tweede leven IS
slechts 20 % van de energ ie
gemoeid die bi) de eerste win-
ning nodig IS. Dit maakt cuice-
lijk dat bij een consequente
toepassing van aluminium in
de carrossenebouw na ver-
loop van jaren een neemens-
waardige verlaging van het
energieverbruik optreedt Bi)
een aandeel van 60 % gerecy-
cled alurruniurn is vanaf de
eerste kilometer al sprake van
een energiebesparing

De eerlijkheid gebiedt ons
wel te zeggen dat dit tweede
leven van de ASF-carrosserie
wel even op zich zal laten
wachten Bekend IS dat een

15

2



ONTWIKKELING

r

vol-aluminium auto zo onge-
veer het eeuwige leven heeft.

Veiliger bij botsingen
Bij de ontwikkeling van het
Audi Space Frame is veel aan-
dacht besteed aan veiligheid.
Eén van de typerende eigen·
schappen van aluminium, na-
melijk dat het per gewichts-
eenheid bij vervorming een
veel grotere hoeveelheid ener-
gie op kan nemen dan staal, is
optimaal benut. In de zoçe-
naamde kreukelzone zijn
ronde en rechthoekige prone-
len gebruikt die in het geval
van een botsing veel energie
opnemen. Elders op deze pa-
gina's kunt u zien hoe zo'n
profiel vervormd.

Om een gelijke hoeveelheid
energie op te nemen kan bij
toepassing van aluminium in
plaats van staal bij een rechl-
hoekig profiel met de helft van
het gewicht worden volstaan
en bij een rond profiel zelfs
met slechts 37 % !

Een carrosserie met lager
gewicht heeft natuurlijk ook
gevolgen voor de hoeveelheid
kinetische energie die bij een
botsing afgeremd moet wor-
den. Dat voordeel komt vooral
ten goede van de andere auto
die bij de botsing betrokken is.

Ter bescherming van de in-
zittenden bij zijdelingse aan-
rijdingen zijn in de portieren
speciale dwarsprofielen aan-
gebracht die de posten over-
lappen. U ziet de constructie
op één van de toto's. De de-
formatie bij een aanrijding van
opzij is geringer dan bij een
stalen carrosserie. aldus Audi.

Met de ASF-carrosserie zijn
inmiddels diverse botsproe-
ven succesvol doorgevoerd.
Bovendien zijn tijdens het
ontwikkelingsproces door
super-computers botsingen
nagebootst en geanalyseerd.

Specialistisch
reparatie proces
Audi heeft ook over het ser-
vicen van de aluminium ASF-
carrosserie goad nagedacht.
Betrekkelijk simpele plaat-
schades kunnen hersteld wor-
den bij elke dealer die over
een schadewerkplaats be·
schikt. Anders is dat bij scha-
des waarbij de ASF-structuur
vervormd Is of wanneer las-
werkzaamheden nodig zijn.
DeTgelijke reparaties mogen
alleen uitgevoerd worden bij
geselecteerde steunpunten
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Een speclela klInkvarbinding
zorgt voor aen gladda afwarking
zonder materiaalbaschadlging.

Deza tachniak wordt gabruikt bij
het varbindan van plaatdalan zo-
als biJ de motorl<ap.

Voor verbindingen lussan profielan en da gegotan hoekstukken wordt
een aangapast MIG·lasproces toegepast.

Een rond profiel van aluminium
neeml bij vervorming veel mear
anergie op dan een profiel van
slaal. Belangrijk biJ aanriJdingen I

waarop de collega dealers
kunnen terugvallen. Deze
beschikken over getraind per-
soneel, een aparte 'ASF'-
schadewerkplek en speciale
las-apparatuur. Ook klinken en
verlijmen kan daar vakkundig
uitgevoerd worden.

Met name het lassen heeft
bij het reparatieproces bijzon-
dere aandacht omdat de las-
rook aluminiumoxide bevat en
ozon als reactieprodukt. Ver·
der is het slijpstof niet bepaald
gezond. lassen aan de ASF-

Ook aan rachthoeklg aluminium
profiat heaft bil vervorming ean
hoger enargl.absorberend var·
mogen dan een stalen profiel.

carrosserie stelt daarom
eisen aan de beluchting en af-
zuiging. Audi·importeur Pon's
Automobielhandel zal ook in
ons land enkele reparatie-
steunpunten aanstellen. De
specifieke ASF·schadeher-
stelapparatuur vergt per be-
drijf een investering van circa
120.000 OM, dat is omgere-
kend zo'n f 140.000,-.

Overigens wijkt het repare-
ren van schades aan een
aluminium carrosserie niet
wezenlijk af van hetgeen men

gewend is bij een stalen exem-
plaar. Richten, onder toevoe-
ging van warmte mag, al dient
de temperatuur beperkt te blij-
ven tot 250 à 300°C. Bij ho-
gere temperaturen bestaat
het gevaar voor aantasting
van de materiaalstructuur.

Om de ingebrachle tempe.
ratuur te kunnen controleren
wordt thermolak opgebracht
op een afstand van circa 25
mm van de te richten plaats.
Door verkleuring van de lak
krijgt men een indicatie over
de temperatuur.

Bij grote vervorming van
belang rij ke delen zoals de
voorste langsdrager of de
dwarsdorpel zijn speciale re-
paratiesets beschikbaar. Hel
beschadigde deel wordt eruit
geslepen en vervolgens wordt
met behulp van moffen een
nieuw deel aangebracht.

Uitdeuken van het alumi-
nium materiaal mag ook, al
moet opgepast worden voor
beschadiging van het opper-
vlak. Daarom worden stalen
uitdeukgereedschappen ver-
vangen door kunststot-, hou-
ten- of aluminium exemplaren

Géén prototype
Audi's Space Frame is beslist
méér dan een experiment of
prototype. Volgend jaar mei
zal de Audi A8 al het levens-
licht zien met Asr-cerrceee-
rie. Audi is er op voorbereid
om de serieproduklie op te
voeren tot 80 á 120 stuks per
dag. De motorisering van de
A8 wordt verzorgd door een
3,4 liter V8 direct ingespoten
turbo-dieselmotor.

Op zich is het jammer dal
deze lichtgewicht brandstof-
besparende constructie uitge-
rekend in combinatie met een
niet als milieubewust bekend
staande 8-cilinder motor zijn
intrede doet. Wij hadden het
aardiger gevonden wanneer
ook bij de motorisering het
milieu belang de boventoon
had gevoerd. Desalniettemin
is het toe Ie juichen dat Audi
het aandurft de traditionele
carrosseriebouw eens radi-
caal om te gooien. De ASF-
techniek lijkt veelbelovend en
zal in de nabije toekomst ze-
ker ook in kleiner formaat
auto's mogelijkheden bieden
om de energiekosten te ver-
minderen.

A.N.Cupédo

Auto + Motortechniek 53 199312 (decembel)

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


