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Achtbaantechniek brengt revolutie in bandenontwikkeling

Continental AIBA indoor remtestbaan
De Europese bandenwereld is in beweging vanwege de invoering van het ‘bandenlabel’ op 

1 november. Dat wordt vanwege zijn boterzachte kwaliteitsindicatie bekritiseerd, maar voor-

lopig zal men het ermee moeten doen. Continental maakte van de gelegenheid gebruik om 

een revolutionaire indoor remtestbaan te openen. Met die AIBA kan men binnen enkele minu-

ten met enorme precisie metingen uitvoeren.

 Is het toeval dat Conti juist 1 november uitkoos 
om zijn high tech testbaan te onthullen, op de 
dag dat het veelbesproken bandenlabel van 
kracht werd? Het antwoord is duidelijk. Toeval 
is dat zeker niet. Eerder een boodschap aan de 
industrie en de Europese overheden dat het 
mogelijk is om de waarschijnlijk belangrijkste 
van de drie meetwaarden op het label ‘hard’ te 
maken. Dan hebben we het over de grip op een 
nat wegdek.
Ontwikkelingstechnicus Burghardt Wies heeft 
vooral bezwaar tegen de geringe precisie van 
de meetmethoden: "We waren altijd al tegen 
een label in deze vorm. Op dit moment kun je 
dezelfde band, afhankelijk van hoe je meet, soms 

als A-band inschalen maar ook als C. Er zit in de 
normen voor de testen zoveel ruimte in de meet-
precisie, temperatuur en de gripwaarde van het 
wegdek dat daar in het resultaat zeker één stap en 
soms ook wel twee stappen in kan zitten". Dat is 
het verschil tussen meten met de allergunstigste 
of ongunstige omstandigheden die nog binnen 
de meetvoorschriften vallen.
Aangezien fabrikanten hun banden zelf testen 
om de labelwaarden te bepalen, ligt de weg open 
voor bijvoorbeeld budget bandenmerken uit de 
Aziatische hoek om zich in de kijker te spelen. Een 
centrale controle-instantie die toeziet op juiste 
invulling van het bandenlabel bestaat simpelweg 
niet, de controle moet elk land voor zich regelen. 

   
 Overdekte testbaan 
 Meten is weten, luidt het bekende gezegde. Het 
is één van de redenen dat Conti-topman Nikolai 
Setzer zijn R&D-mensen een bedrag richting de 
15 miljoen gunde om op het Contidrom ontwik-
kelingsterrein de nieuwe Automated Indoor 
Braking Analyzer te bouwen. Kortweg: AIBA.
Noem het een overdekte testbaan. Klinkend 
voordeel is zodoende dat je het hele jaar door 
en desgewenst 24 uur per dag remproeven kunt 
uitvoeren. Sterker nog: elke drie tot vier minuten 
staat de auto weer startklaar en zijn alle meetge-
gevens opgeslagen. De factor ‘mens’ wordt daarbij 
vrijwel uitgesloten, omdat het allemaal volauto-
matisch gebeurt, met een testauto die op afstand 
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Vooraan de auto is een geleidearm bevestigd die over de buizenbaan aan de zijkant loopt, en die lijkt op een gekantelde achtbaan. 
De testauto staat hier nog op de draaischijf aan het eind van de baan, waar hij kan omkeren.
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draadloos via WLAN zijn instructies krijgt.
Om dat mogelijk te maken werd een 300 meter 
lange hal gebouwd, waarin alle omstandigheden 
exact worden geregeld: de temperatuur is binnen 
een graad Celsius constant, de waterlaag op het 
wegdek bijzonder gelijkmatig en de frictie van 
het wegdek staat vast binnen plus of min een wrij-
vingsfactor Mu van 0,05.
Maar ook de testauto zelf wordt gerobotiseerd 
bediend, zodat de snelheid een harde waarde is 
en bijvoorbeeld het moment van remmen met 
een maximale afwijking van 1 milliseconde repro-
duceerbaar wordt. Zelfs de maniér van ‘trappen’ is 
daarbij trouwens ingeprogrammeerd naar aanlei-
ding van het gedrag van levende testrijders. 
   
 Testen wordt wetenschap 
 Het werkt, dat hebben we zelf aanschouwd. 
Tijdens de eerste remproeven die door buiten-
staanders mochten worden bijgewoond, stond de 
VW Golf in kwestie telkens binnen 30 centimeter 
van dezelfde plek stil. Wies: "Dat is al enorm veel 
beter dan voorheen op een buitenbaan met 

testrijders achter het stuur. Daar zal het al gauw 
meters variëren. En als we de boel letterlijk wat 
meer inremmen,  komen we al gauw rond de 
twee decimeter variatie. Eigenlijk moet dat een 
centimeter of negen worden. We zitten nu op een 
verbetering van de testdeviatie van vijf procent 
voorheen, naar minder dan anderhalf procent nu". 
 Met een dergelijke reproduceerbaarheid wordt 
het bandentesten wat meer ‘wetenschap’ in plaats 
van een zekere mate van natte vingerwerk. Tot 
nu toe deed men dergelijke remproeven (in de 
buitenlucht) door ze simpelweg tientallen keren 
uit te voeren en dan een gemiddelde waarde uit 
dat hele rijtje te calculeren. 
 Wies: "Voor de remweg op nat wegdek die op 
het bandenlabel staat, pakten we de onder- en 
bovengrens van de voorgeschreven testomstan-
digheden. Of je met een waterlaag van 0,5 of 
ruim 1 mm meet maakt verschil. Ook geldt een 
brede temperatuurrange en een niet al te exact 
omschreven wegdek. Als A-merk voer je voor 
een goed testresultaat een variatie van omstan-
digheden door en die worden ook vele malen 

uitgevoerd. Op de AIBA ben je met vijf proeven 
op nat en drie op droog wegdek in principe klaar. 
En beter". 
   
 Enorme hulp bij ontwikkeling 
 Als je nagaat dat de testhal in vol bedrijf per jaar 
zo’n 100.000 afzonderlijke remproeven kan ver-
werken, wordt duidelijk hoe belangrijk de nieuwe 
techniek kan zijn. Om te beginnen voor het ont-
wikkelingswerk, dat volgens de technici op veel 
gebieden aanmerkelijk sneller zal kunnen gaan.
"Kleine verbeteringen verdwenen tot nu toe in 
de foutmarge van de testen. We kunnen nu veel 
preciezer werken en gestaag voortgang boeken. 
Als je een idee hebt voor het profi el, de construc-
tie of pakweg een nieuwe compound maak je 
testbanden en je weet bij wijze van spreken al 
na één set metingen in de AIBA of je op de juiste 
koers bent."
De topman van de personenautobandenontwik-
keling David O’Donell: "Je combineert nu de 
voordelen van remproeven onder gecontroleerde 
omstandigheden met testen buiten op de testba-
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Klassiek testen op de buitenbanen van het Contidrom-terrein. Met Oosterse banden die niet al te best 
remmen op natte weg, maar onder de gunstigste meetomstandigheden toch nog een C-label scoren.

Let op de gele doos, een van de dragers waarop het testwegdek rust dat op rails in en uit de 
testbaan geschoven kan worden.

Vol trots toont een Conti-medewerker het nieuwe meetapparaat dat heel precies de wegdekcon-
dities opneemt.

Een heleboel meet- en regelapparatuur in de meetwagen, en het grote duwblok achterop waar-
mee de bestuurderloze auto op gang wordt gebracht.
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De Continental-experts die mede hun mening gaven over het bandenlabel: links ontwikkelingstechnicus Wies, rechts chef personen-
autobanden Setzer.

nen. Als je dat in cijfers uitdrukt is de reprodu-
ceerbaarheid van de gegevens wel 70 procent 
verbeterd. Bij het werk dat we binnen doen 
speelt het weer bijvoorbeeld niet meer mee. Ver-
geet niet dat zaken als wind mee of wind tegen, 
maar ook wel of geen zon grote invloed hebben. 
Dat laatste heeft zijn uitwerking op de tempera-
tuur van het wegdek en dat scheelt zomaar een 
meter in remweg, ook als het beide malen 20 
graden buitentemperatuur was". 
   
 Labelperikelen 
 Vanzelfsprekend heeft het ook zijn eff ecten op 
alles wat met het label te maken heeft. Je kunt er 
bijvoorbeeld op wachten dat Conti met de AIBA 
banden van concurrenten zal testen die mogelijk 
wat al te ‘optimistisch’ ingeschaald zijn. Dat kan 
kennelijk over een breed scala van merken op-
treden. Zo vertellen de techneuten op het Con-
tidrome met smaak over de A/A-band van een 
gerenommeerd merk die na de eerste vragen al 
snel uit de rekken verdween, inclusief label.
Tijdens de perspresentatie op de buitenbaan liet 
men ons ervaren wat een Aziatische importband 
(Rockstone…wie kent het niet?) met de volgens 
Conti op de sticker vermelde heel redelijke C 
voor remmen op nat wegdek in werkelijkheid in 
huis heeft. De prijspakker wordt ook in ons land 
verkocht en haalt volgens de Conti-metingen 
geen ‘groen’ C-label, maar eerder een ‘oranje’ 

E/E-markering voor remweg en rolweerstand. 
Op de natgespoten handling testbaan van het 
Contidrom-testterrein glibberden we inderdaad 
alle kanten op en bij een klassieke remproef 
op nat asfalt zoeft hij tientallen meters voorbij 
het meetpunt waar een auto met merkbanden 
stilstaat. 
   
 IJsbaan en wandelend wegdek 
 Maar goed, terug naar de overdekte baan. Of 
liever gezegd: de beide banen. Er is namelijk ook 
een aparte langgerekte ijsbaan beschikbaar voor 
de ontwikkeling van winterbanden en spijker-
banden. Dat laatste is nog een verrassend be-
langrijke tak van sport voor Conti, met miljoenen 
stuks productie.
"Vandaar de Zamboni-ijspreparatiemachine op 
de baan, want bij die testen slijt het ijs snel. Ove-
rigens merkten we dat de natte mat achter de 
machine een mooi patroon achterlaat dat onze 
optische sensoren prima zien bij de snelheids-
meting op het ijs." Bij de ijsbaan is zowel de tem-
peratuur van de ondergrond – het ijs – als die 
van de lucht regelbaar om omstandigheden in 
diverse oorden in de wereld te simuleren. Daarbij 
worden wel gewoon testrijders ingezet.
Voor de geautomatiseerde remtestinstallatie 
AIBA is er niet één wegdek, maar bestaat de 
mogelijkheid om dat letterlijk te wisselen. De 
meetplek bestaat uit een 120 ton zwaar wegdeel 

dat uit een temperatuurgeregelde ruimte wordt 
gehaald en hydraulisch op rollen op zijn plek 
wordt geschoven in de airconditioned hal. Een 
wissel duurt maar acht minuten. Op dit moment 
gebruikt men vijf verschillende wegdelen voor 
natte en droge remtesten op ruwe en gladdere 
ondergrond.
De immense plak wegdek kan ook naar buiten 
schuiven om daar te worden bewerkt of gewis-
seld voor iets nieuws. Zo is het goed denkbaar 
dat later ook een ‘onverhard’ stuk weg voor 
testen wordt toegepast. Wies: "Voor asfalt 
hebben we net nieuwe apparatuur ontwikkeld 
die de ruwheid en stroefheid exact meet. Niet 
met de klassieke pendulemeting en een testje 
hoeveel zand er in wegzakt, zoals dat voor de 
labeltest is toegestaan, maar met een geheel 
nieuw ontwikkelde geautomatiseerde mobiele 
wrijvingsmeting en lasersensoren die macro- en 
micro-oneff enheden registreren". 
   
 Achtbaantechniek 
 Terug naar de remtest. Hoe werkt de met meet- 
en communicatiekasten volgeladen ‘robocar’? 
Wies noemt het glimlachend een ‘achtbaan 
zonder loopings’. Zit iets in. Hij wordt zijdelings 
namelijk geleid met een railsysteem dat uit die 
wereld komt. Al jaren in de praktijk beproefd met 
wagentjes vol mensen. Aan het begin en eind 
van de baan wordt de auto op een draaischijf 
in de juiste richting gestuurd, een sleepmecha-
nisme brengt hem naar de startplek en pikt hem 
na de remproef weer op.
De start gebeurt met een duwmechanisme, als 
bij een achtbaan. Onder de baan hangt een ‘plat-
te’ elektromotor die min of meer geleend is van 
de Transrapid magneetzweeftrein. "Hij kan wel 
2,5 G versnellen, maar we houden het bij 0,6 G 
omdat het ABS van de auto daarboven in  safety 
fail -modus schakelt. In vier tellen rijdt de auto 
110 km/h en wordt dan op het juiste moment 
weer losgelaten om dan vol te remmen."
De aandrijfkrachten lopen kortstondig op tot 
1.200 kW. Om te voorkomen dat de hele buurt 
opeens zonder stroom zit, worden daarvoor 
1.200 supercaps gebruikt die in 30 seconden 
weer op volle lading zijn. De energie wordt wel-
iswaar met een enorme ‘klap’ losgelaten, maar 
het totale stroomverbruik per meting is relatief 
beperkt, zo onderstreept men.
Tot slot de vraag waarom er bij Conti zoveel 
nadruk wordt gelegd op de natweereigenschap-
pen. Topman Nikolai Setzer: "Het is één van meer 
dan tien belangrijke aspecten, maar wat ons 
betreft wel cruciaal als het om veiligheid gaat. 
Praktijkmetingen wijzen uit dat de automobilist 
op een droge weg zelden in de buurt van de 
grens komt, en op ijs en sneeuw nog verder weg 
blijft omdat hij de grip niet durft in te schatten 
en het gevaar ziet. Op een nat wegdek begeeft 
een autorijder zich veel vaker in het gevaarlijke 
gebied". 
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