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



BANDEN
Diagnose stellen bij schades en extreme slijtage

Door de langere onderhoudsinter-
vallen en de te verwachten dalende
werkplaatsbezetting, kan ook het
‘conventionele’ autobedrijf de ban-
den niet meer links laten liggen.
Speciale acties, leuke aanbiedin-
gen van banden in combinatie met
lichtmetalen wielen en natuurlijk
ook de adviespunten op het APK
keuringsrapport, bieden de gara-
gist de mogelijkheid om van ban-
den een goed renderende service-
activiteit te maken. Daarvoor is
natuurlijk wel kennis van zaken
vereist en mag men het banden-
specialisme dus niet overlaten aan
een beginnend monteur.

Om u op weg te helpen in het
bandenvak besteden we hier in
woord en beeld aandacht aan het
herkennen van bandschades, het
beoordelen van verkeerde  slijtage-
patronen en  schadevrij monteren
van moderne autobanden.

Voor een juiste beoordeling van

slijtagepatronen en schades is het
belangrijk te weten wat men nu
echt ziet. Een oppervlakkige blik
geeft geen uitsluitsel over wat er
werkelijk met een band aan de
hand is. Laat staan wat de oorzaak
is en hoe deze kan worden verhol-
pen. Heel gecompliceerd zijn die

gevallen waarbij verschillende ver-
schijnselen waarneembaar zijn.

Een band met een redelijk ge-
vorderd abnormaal slijtagepatroon
kan het beste worden vervangen.
Als er van een abnormaal slijtage-
patroon sprake is, neem dan altijd
de oorzaak weg. In de meeste ge-

vallen betekent dat dus een com-
plete uitlijnbeurt.

Atte Roskam
DIT ARTIKEL IS TOT STAND  GEKOMEN  MET ME-

DEWERKING VAN MICHELIN NEDERLAND TE

DRUNEN EN DE CONTINENTAL BANDENGROEP

TE BARNEVELD.

Zoek de oorzaak van een schade

Fijne kneepjes van het bandenvak
Wie van banden een suc-

ces wil maken, moet wel

kennis van zaken hebben.

Belangrijke aspecten zijn

beoordelen van bandscha-

des en slijtagepatronen en

het schadevrij monteren

van moderne bandtypen.

AMT doet het u hier voor.

Vervang (verkeerd) gesleten ban-
den niet lukraak door nieuwe
exemplaren,maar verdiep u in de
oorzaak van een schade of een
extreme  slijtage.Voorkomen is
immers goedkoper dan genezen.
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Afwijkingen van de door de auto- of
bandenfabrikant aangegeven ban-
denspanning komen zeer veel voor.
Over het algemeen is er vaker sprake
van een te lage bandenspanning dan
van een te hoge.De aanbevolen ban-
denspanning is afgestemd op het
draagvermogen en de snelheidsindi-
catie van de band.Deze zijn een af-
geleide van de constructie en het be-
oogde gebruik.
Te vaak wordt dus een te lage ban-
denspanning geconstateerd, die
naast een hoog brandstofverbruik
door de hogere rolweerstand, ook op
den duur een ongelijkmatig slijtage-
patroon van het loopvlak te zien geeft
(1).Kenmerkend is de ‘ronde’slijtage,
dat wil zeggen dat het middenge-
deelte van het loopvlak redelijk ge-
spaard is gebleven en de slijtage zich
concentreert op de beide schouders
van de band (overgang van het
hoofdprofiel naar de flanken).Lang-
durig rijden met een te lage banden-
spanning met een te hoge snelheid
en/of te zware belading is fataal voor een band en kan resulteren in loop-

vlakseparatie.Een bekend voor-
beeld zijn de grote stukken rubber
van vrachtwagens op de vlucht-
strook.
Een te hoge bandenspanning (2)
zorgt ervoor dat het hoofdprofiel
sneller slijt als dat door de fabrikant is
bedoeld.Alhoewel een te hoge ban-
denspanning een lagere rolweer-
stand ten gevolge heeft en dus een
lager brandstofverbruik, zal dit niet
worden gecompenseerd door de
kosten van extra bandenslijtage.
Daarbij komt dat de klant wellicht ge-
neigd is te lang met een profieldiepte
‘in de gevarenzone’te blijven rijden
(minder dan 2 à 3 mm).Een band die
een te hoge spanning heeft blijft rela-
tief koel.Echter;het rubber kent ook
een optimale bedrijfstemperatuur die
zijn weerslag vindt in optimale hech-
ting (‘grip’) en rolcomfort.
Dat met een te lage bandenspanning
is gereden, kan men ook vaak aflei-
den aan de binnenzijde van de band
(3).Dit verschijnsel wordt marmering
genoemd en komt voort uit een com-
binatie van warmteontwikkeling en
het doorbuigen (‘flexen’) van het kar-
kas en de koordlagen.De band gaat
door het extreem over elkaar schui-
ven van de koordlagen warmte ont-

Te lage of te hoge bandenspanning

1.Door een te lage bandenspan-
ning slijt een band vooral bij de
schouders.

2.Een te hoge bandenspanning
versnelt de slijtage van het hoofd-
profiel.

4.Ook de hiel kan door een te lage
spanning beschadigd raken.

3.Hier een voorbeeld van zoge-
naamde ‘marmering’als gevolg
van te lage spanning.

Afwijkingen in sporing en wielvlucht
worden direct vertaald in abnormale
(en versnelde) bandenslijtage.Posi-
tieve of negatieve wielvlucht die bui-
ten de door de autofabrikant aange-
geven waarden valt, resulteert in een
eenzijdige slijtage van het loopvlak
ter hoogte van een schouder (5).Bij
het constateren van een dergelijke
slijtage moet men de wielvlucht con-
troleren en zo mogelijk op de juiste
waarde afstellen.Is het afstellen niet
mogelijk (en dat komt bij moderne
auto’s steeds vaker voor) dan zal de
ophanging op beschadiging moeten
worden gecontroleerd (schade ten
gevolge van bijvoorbeeld een aanrij-
ding).Een dergelijke eenzijdige

schouderslijtage kan ook het resul-
taat zijn van een langdurige overbe-
lading, veelal in combinatie met een
te lage bandenspanning.
Een foutief afgestelde sporing of een
sporing die door het raken van be-
paalde objecten (zoals stoepranden)
buiten de waarden is komen te val-
len, uit zich ook in een versnelde ban-
denslijtage (6).Dit is te voelen door in
dwarse richting met de hand over de
band te strijken.Men voelt dan dat de
profielen aan één zijde scherp zijn;
een soort overdwarse hanekam (bra-
men aan de profielranden). In het ge-
val op de foto heeft men overigens de
handen al opengehaald aan het staal
dat buiten het rubber steekt.

Onjuiste wielstanden

5.Een verkeerde wielvlucht heeft
een éénzijdige schouderslijtage
tot resultaat.

6.Een extreem voorbeeld van de
gevolgen van foutieve sporing.

wikkelen.Dit verschijnsel heet hyste-
rese en kan resulteren in een klap-
band.
Als een band is gedemonteerd kan
een te lage bandenspanning ook
worden geconstateerd aan een hiel-
beschadiging (4).Deze is dan glad-
geschuurd door het flexen en vaak is
er al staal zichtbaar.
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Foto 8 toont de zogenaamde zaag-
tandslijtage, zijnde een hoog/laag
slijtage in de rolrichting.Dit wordt
kenbaar gemaakt door afrolgeruis,
waarbij men al snel denkt aan wiel-
lagers die het hebben begeven.Voor-
al banden met een blokvormig profiel
vertonen dit verschijnsel.Men kan
het voelen door met de hand in de
rolrichting te strijken.Dit slijtagepa-
troon doet zich vooral voor op de niet-
aangedreven wielen en is het gevolg
van (naast een onjuiste banden-
spanning) een niet juist afgestelde
sporing en een (te) sportief rijgedrag.
Men kan in een dergelijk geval de
banden onderling verwisselen of om-
draaien op de velg.Vering, schok-

demping en sporing moeten worden
gecontroleerd en als dat allemaal in
orde is kan de bestuurder worden ge-
adviseerd wat rustiger op te trekken.
Nog een voorbeeld van al te sportief
rijgedrag zien we op foto 9.Dit is nu
een echte remplek.Deze is ontstaan
door niet-gedoseerd hard remmen
vanaf hoge snelheid, waarbij het wiel
is geblokkeerd.Het asfalt werkt dan
als een kaasschaaf en haalt een plak
rubber van de band.Dit kost dus een
nieuwe band.
Het sportief tegen een stoeprand
parkeren levert een zogenaamde
knelchoc op.Hierbij is sprake van
een karkasbreuk op de wang (10).
Deze band is opengewerkt en aan de
rand van de operatiewond ziet men
een bobbel;dit is een breuk.Levens-
gevaarlijk om mee door te rijden.

Overige slijtageverschijnselen

8.Een zaagtandslijtage is een ver-
oorzaker van een  overvloedig af-
rolgeruis.

9.Remmen met blokkerende wie-
len kan funest zijn voor een band.

10. Iets te hard een stoeprand op
kan tot een karkasbreuk leiden.

In de werkplaats kan ook het nodige
misgaan.Dat begint al bij de monta-
ge.Slachtoffer is vaak de hiel van de
band (11).Dit is het gevolg van een
onhandig gebruik van een banden-
lichter;deze wat grof tussen velg en
band steken, vervolgens de mon-
teermachine laten draaien en de
bandenlichter pelt een mooi stuk rub-

ber uit de hiel.Dit overkomt soms
zelfs zeer ervaren bandentechnici.
Foto 12 toont één van de mooiste op-
lossingen voor het repareren van een
lekke band.De inrijding is gerepa-
reerd met een veter of prop.Hoe gaat
dat? De spijker wordt uit de op de nog
op het wiel gemonteerde band ge-
trokken.Zo snel mogelijk anders ver-
liest deze nog de aanwezige lucht en
dat kost zoveel tijd met het oppom-
pen.Vervolgens met een schroeve-
draaier het gat egaliseren/oprekken
en de prop er met veel geweld inram-
men.Er vervolgens achter komen dat
men het verkeerde gat te pakken had
en daar dan maar een parker indraai-
en.Gevolg:bij deze (vrachtwagen-)
band resulteerde dat in separatie van
de rubberlagen, dus luchtinfiltratie en
een klapband is op komst.Ten aan-
zien van het repareren van banden
met proppen, veters en andere mid-
delen zijn de nodige ontwikkelingen
gaande (verbod?);wij houden u op
de hoogte.
Overigens hoeft men er weinig voor
te doen om een band te vernielen.
Men legt deze gewoon ‘even’opzij in
een plasje benzine of olie (13).

Missers in de werkplaats
11.Een ondeskundige montage
kan de hiel van de band zwaar op
de proef stellen.

12.Door een verkeerde reparatie-
methode is het tot luchtinfiltratie
gekomen.

13.Komt een band overvloedig in
contact met benzine of olie,dan is
dit het gevolg.

BANDEN
Diagnose stellen bij schades en extreme slijtage

Versleten ophangingsdelen, wiel-
lagers en schokdempers kunnen een
bandenslijtage ‘tekenen’.Op deze
foto (7) is te zien dat er doorgaans
met een te lage bandenspanning is
gereden, dat de wielvlucht niet juist is
(linker schouder is meer gesleten

dan de rechter) en dat het midden
van het loopvlak niet gelijkmatig ge-
sleten is.Dit is het verschijnsel ‘cup-
pen’;een komvormige slijtage mid-
den op het loopvlak, die meestal een
uitloper is van eenzelfde onregelma-
tig slijtagepatroon op de schouder.
Oorzaak: is te veel speling in de wiel-
lagers, ophanging of stuurinrichting,
statische of dynamische onbalans
van het wiel of defecte schokdem-
pers.In het laatste geval dienen de
beide schokdempers (op de be-
treffende as) te worden vervangen
door exemplaren met dezelfde dem-
pingskarakteristiek.Cupvorming op
tegenover elkaar liggende plaatsen
op het loopvlak wordt over het alge-
meen veroorzaakt door een slechte
centrering van de band op de velg
(montagefout), onjuiste montage van
het wiel op de naaf of door hoogte-
slag van band en/of velg.

Fouten/defecten in de 
wielophanging

7.Hier is het  verschijnsel ‘cuppen’
te zien,een komvormige slijtage
midden op het loopvlak.
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BANDEN
Diagnose stellen bij schades en extreme slijtage

Demonteren
Leg de band op de monteermachine met de kortste zijde van het wiel naar bo-
ven.Verwijder het binnenventiel en laat de band geheel leeglopen.Verwijder
alle balanceergewichten om hielbeschadiging te voorkomen.Plaats het wiel
op de machine bij de hieldrukker.

Banden monteren zonder schade
Hoe een band op vakkundige wijze moet worden ge(de-)monteerd, laten
wij u in het beeldverhaal op deze pagina’s  zien.Hierbij gaan we uit van
een moderne tubeless personenautoband in combinatie met een licht-
metalen wiel.Het commentaar is in telegramstijl,want wij gaan ervan uit,
dat ook u bij een schijnbaar eenvoudige handeling als het omleggen van
een band het koppie erbij houdt...

Druk de beide hielen los.Hamer er niet op, maar zet als het losdrukken niet
wil, het wiel in een andere positie.

Gebruik een bandenlichter om de hiel over de
montagekop te plaatsen.

Druk hierbij ‘zonodig’het hielgedeelte aan de
andere zijde naar het midden van de velg (het velg-
bed).

Laat de machine draaien en maak de hiel los
van de velg.Smeer zonodig extra montagepasta
op de velg.

Gebruik zonodig weer een bandenlichter om
de ‘onderzijde’van de band (hiel) over de montage-
kop te zetten.

Til hierbij de band aan de tegenoverliggende
zijde in het velgbed.

Nadat de hielen zijn losgedrukt, smeer dan bei-
de velgranden (binnenzijde wiel) en de hielen van
de band in met geschikte montagevloeistof en zet
het wiel vast op de machine.Een mooi lichtmetalen
wiel natuurlijk van buitenaf opspannen.

A

B C D

E F G

▲
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Vanzelfsprekend moet elke nieuwe band (en velg) gebalanceerd wor-
den.Ook bij ongewenste trillingen of slijtageverschijnselen is balan-
cering geboden.

Een ‘algemene’regel is dat als een auto trilt bij snelheden tot zo’n 60-70 km,
dan kan dat liggen aan wielen (velg + band) die niet geheel rond zijn (hoog-
teslag).Boven die snelheid is het waarschijnlijk onbalans.
Onbalans kan ook nog worden veroorzaakt door:
● opeenhoping van vuil (modder) in het wiel;
● wielmoer/-bout ontbreekt;
● verloren balanceermassa;
● fabricage’fouten’in de band.
Ten aanzien van dit laatste;als een band op de wang een lichte welving
naar binnen vertoont, is dit voor 95% een fabricageverschijnsel.Een wel-
ving naar buiten is in zeer veel gevallen een breuk in het karkas of een an-
dere ernstige (dus gevaarlijke) schade.De band dient dan te worden ver-
vangen.

Wanneer moet een wiel 
gebalanceerd worden?

Monteren
Controleer de velg op beschadigingen en (bij stalen velgen) op lassen en sol-
deren.Wees er zeker van dat de randen schoon en glad zijn.Verwijder rubber-
resten, verdroogde montagepasta, roest en dikke verfresten.Zorg ook dat het
aanlegvlak tegen de naaf schoon, vlak en onbeschadigd is.

Monteer een nieuw ventiel (gebruik een lapje tegen het beschadigen). Smeer de velgranden in met
montagevloeistof, zo ook de hielen
van de band (dit laatste ook aan de
binnenzijde!).

Plaats de velg op de montage-
machine met de ‘korte zijde’naar bo-
ven.Centreer de velg en zet hem
daarna vast.

Controleer of de binnenzijde van de band leeg
is (vuil, vloeistof, gereedschap en dergelijke).Druk
de onderste hiel daarna in het velgbed.Hierbij de
machine laten draaien.

Druk de bovenste hiel in het velgbed; laat de
machine draaien en laat de montagekop de hiel in
het velgbed inrollen.De band hierbij met de hand
naar beneden drukken of daarvoor geschikt (spe-
ciaal-)gereedschap gebruiken.Monteer het bin-
nenventiel nog niet.

Wiel van de machine halen.Langzaam de
band oppompen tot men de hielen in de velgrand
(hoorn) hoort ‘ploffen’(max.3,5 bar !).Monteer nu
(snel) het binnenventiel.Breng de band op bedrijfs-
spanning en monteer het ventieldopje.

H I J

K L M

▲

© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional 5




