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DE ROL VAN 
BANDEN IN  
DE SHELL ECO-
MARATHON

Andere band?  
Ander voertuig!

Zover mogelijk rijden op een 
liter of, als je elektrisch rijdt, 
op een kWh. Dat is de uitda-
ging voor de studenten die 
deelnemen aan de Shell Eco-
Marathon. Michelin ontwik-
kelde speciale banden voor 
de deelnemende ‘Prototypes’ 
en de ‘Urban Concepts’. Welke 
rol spelen de banden eigenlijk 
als het echt zuinig moet?

DOOR ERWIN DEN HOED / FOTO’S SHELL, MICHELIN,  
ECO-RUNNER TEAM DELFT

“Als studententeam kun je werken aan de motor, de injectie, 
het elektrisch systeem, het chassis, de body en noem maar 
op. Maar niet aan de banden”, zegt Dominique Aiman. Hij 
is directeur van het wetenschappelijk technisch onderzoek 
bij Michelin. “Wij willen dat de studenten in de Shell Eco-
Marathon over hele goede banden kunnen beschikken. Dus 
hebben we die voor ze ontwikkeld.”
Overigens doet Michelin dat niet alleen om de studenten-
teams te helpen: “Als wij deelnemen aan een raceklasse, 
doen wij dat om te demonstreren wat we kunnen, maar ook 
om te leren. Het moet ons helpen om betere banden voor 
alledaags gebruik te ontwikkelen. Daarom zijn we niet actief 
in de Formule 1, waar de banden maar 50 km meegaan, 
maar wel in Le Mans waar ze het onder minstens zo lastige 
omstandigheden tien keer zo lang uithouden.”
En in de Shell Eco-Marathon is nog veel te leren: “In de 
klasse van de Prototypes gaat meer dan 70% van de 
aandrijfenergie verloren in de banden.” Oef, dat is veel. Bij 
personenauto’s is dat gelukkig een stuk minder: 20%. Maar 
ook dat betekent nog altijd dat een op de vijf tankvullingen 
opgaat aan het opwarmen van de banden. Trucks hebben 
meer assen, dragen zwaardere lasten en rijden langzamer 
en verspelen daarom zo’n 30% van de aandrijfenergie die in 
hun banden verloren gaat. Ook veel, maar nog lang geen 70. 
“Die proto’s zijn extreem gestroomlijnd en hun snelheid is 
beperkt”, verklaart Aiman.

Als een treinwiel
Kan zijn, maar in de banden is dus nog wel wat te winnen. 
Alhoewel, de rolweerstand van de banden die Michelin 
voor de Shell Eco-Marathon ontwikkelde is al extreem laag. 
Hoe laag? “Je kunt de rolweerstand vergelijken met een 
helling met constant stijgingspercentage. Voor een normale 
personenauto is dat stijgingspercentage ongeveer 1%. Voor 
personenautobanden met de allerlaagste rolweerstand is 
het 0,75%. Voor de Eco-Marathon-banden die we nu voor 
de Proto-klasse ontwikkeld hebben is het maar 0,11%. Dat is 
meer dan zes keer zo laag als de aller zuinigste personenau-
toband. Je kunt het vergelijken met de rolweerstand van een 
stalen treinwiel op rails.” De banden voor de Urban Concept-
klasse rollen net een fractie zwaarder, maar komen ook nog 
altijd aan 0,13%. En voor wie de rolweerstand liever uitdrukt 
in een meer gebruikelijke eenheid dan in een hellingsper-
centage rekent Aiman het eenvoudig om: “1,3 kg/ton.”

Lage rolweerstand en toch grip
Hoe kwam Michelin tot die extreem lage rolweerstanden? 
“We zijn begonnen met een tweewielerband. Maar door de 
ronde doorsnede van zo’n band vervormt hij in twee richtin-
gen. Dat kost meer energie. Daarom zijn we overgestapt op 
een radiaalband. De cilindervorm daarvan is veel gunstiger.” 
Verder is er natuurlijk Silica in de band gebruikt: “Voor 1992 
betekende een lage rolweerstand weinig frictie, en dus 
ook weinig grip. De komst van Silica heeft dat definitief 
veranderd.”
Om uit te leggen hoe, begint Aiman bij de basis: “Bij iedere 

Omgerekend naar benzine rijdt de 
Ecorunner van de TU-Delft meer 
dan 3500 km op een liter. Welke 
rol spelen de banden daarin?

‘IN DE KLASSE VAN 
DE PROTOTYPES 
GAAT MEER DAN 
70% VAN DE 
AANDRIJFENERGIE 
VERLOREN IN DE 
BANDEN’
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Michelin ontwikkelde voor de Prototype-klasse van 
de Shell Eco-Marathon een 45/75-R16 radiaalband. 
Rolweerstand? Vergelijkbaar met een treinwiel op rails. 
En dan nog zijn de banden verantwoordelijk voor meer 
dan 70% van de rijweerstand.

omwenteling wordt het loopvlak platgedrukt. Bij een 
voertuig dat 80 km/u rijdt, gebeurt dat afhankelijk van de 
bandenmaat zo’n 25 keer per seconde. Dankzij silica zijn we 
in staat een loopvlak te maken dat bij die relatief lage fre-
quentie weinig energie absorbeert, terwijl het dat bij hogere 
vervormingsfrequenties, van oneffenheden op de weg die 
om grip vragen, wel doet. Resultaat: lage rolweerstand en 
toch veel grip.”

Groot en smal op personenauto’s
Ook de afmetingen van de Michelin Shell Eco-banden 
helpen mee om de rolweerstand te drukken. Ze zijn 95/80 
R16 voor de Urban Concept-klasse en 45/75-R16 voor de 
Proto’s. Ze worden opgepompt met respectievelijk 5 en 7 
bar. Kortom: hoge, smalle, harde banden. “Groter en smaller 
ja, dat is niet geschikt voor race-auto’s, maar je gaat het in de 
komende jaren wel onder gewone auto’s zien. Dat is ons Tall 
& Narrow concept met maten als 165/70-R19 of -R20. Zulke 
banden bieden een heel lage rolweerstand. En voor wie zo’n 
hoge smalle band aan de 125 mm smalle 15”-banden van de 
Citroën 2CV doet denken: “De bochtstijfheid van deze Tall & 
Narrow-banden is aangepast aan de veel grotere chassisstijf-
heid van moderne auto’s.”

De praktijk
Terug naar de Eco-Marathon. Het Ecorunnerteam van de 
TU-Delft doet met een op waterstof aangedreven voertuig 
mee in de Prototype-klasse. Teamleider Alexander Spoel-
stra legt uit welke invloed de banden hebben: “Vorig jaar 
werkten we nog met de tweewielerbanden. Die maakten het 
mogelijk om de voorwielen 10 tot 15° camber te geven. De 
nieuwe Michelin Eco-Marathon-banden hebben 15% minder 
rolweerstand, maar laten zo’n camber niet toe. Dus moesten 
we het zwaartepunt omlaag brengen. Dat betekende dat 
we onze hele aerodynamische filosofie moesten omgooien. 
Vorig jaar mikten we op een zo klein mogelijk frontaal opper-
vlak, nu ging het er vooral om de stroming achter de wielkast 
zo lang mogelijk laminair te houden. Dat lukte heel aardig. 
Waar de Ecorunner van vorig jaar met zijn door brandstofcel-
len gevoed elektromotortje nog bleef steken op 331 km per 
kWh kwam het voertuig van dit jaar met dezelfde aandrijflijn 
tot 397 km per kWh. Dat is te vergelijken met 3533 km per 
liter benzine. Goed voor een tweede plaats in de klasse van 
waterstof aangedreven proto’s. Een mooie prestatie op het 
hoekige en hobbelige Rotterdamse stratencircuit. Welk team 
eerste werd? H2A van de Hogeschool Amsterdam met 428 
km/kWh. Ook op de nieuwe Michelins natuurlijk.”

?meer weten
Video Eco-Marathon-
band
Hoe komt zo’n Shell Eco-Mara-
thon-band tot stand? En wat 
is de rol van kogelvrijevestma-
teriaal aramide in zo’n band? 
Bekijk de video via www.amt.
nl/6-2014. Benieuwd naar de 
resultaten van de Nederlandse 
studententeams? Natuurlijk 
vind je die er ook.

Of Michelin iets leert van deelname 
aan de Shell Eco-Marathon? “De 
195/55-R16 die we ontwikkelden 
voor de Renault Zoe is de eerste met 
label A voor rolweerstand én een A 
voor grip op nat.”

Waarom het team van de univer-
siteit van Turijn niet verder kwam 
dan een vierde plaats bij de water-
stofproto’s? Let op de camberstand 
van de voorwielen. Dit voertuig 
rijdt op tweewielerbanden. Die 
vervormen in twee richtingen en 
absorberen daardoor meer aan-
drijfenergie dan radiaalbanden.
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