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BANDEN
Technische aspecten van de ContiSportContact 2

Bij de ontwikkeling van een band
spelen diverse factoren een rol. Af-
hankelijk van het soort band zal de
ene factor meer invloed hebben
dan de andere. Banden voor dage-
lijks gebruik moeten naast een aan-
vaardbaar weggedrag ook voldoen-
de comfort bieden. Bij auto’s met
grote vermogens in het sportieve
segment zal de nadruk meer liggen
op contact met de weg en speelt
comfort een minder belangrijke
rol. Vormgeving en materiaalsa-
menstelling zijn bepalend voor
deze bandeigenschappen en dus
uiteindelijk ook voor de inzet.

Vormbehoud tonen
Het contactvlak tussen band en
wegdek is over het algemeen niet

groter dan een ansichtkaart. In dit
beperkte contactvlak moet de band
echter wel in staat zijn om onder
wisselende omstandigheden grote
krachten en vermogens over te
brengen. Het gaat hier om de aan-
drijfkrachten, de krachten die op-

treden tijdens remmen en spoor-
krachten. Bij een sportieve auto is
het van groot belang dat al deze
krachten zo gecontroleerd moge-
lijk worden overgebracht.

Voor optimale controle wordt er
gestreefd naar een zo constant mo-

gelijk contactoppervlak met een
gelijkmatige drukverdeling. Om
dit te bereiken moet de contour van
de band bij hogere snelheden zo
veel mogelijk dezelfde vorm hou-
den ondanks groter wordende cen-
trifugaalkrachten. De diameter van
de band moet over de breedte van
de band gelijkmatig toenemen bij
een stijgende omwentelingssnel-
heid. Vandaar dat het karkas van de
ContiSportContact 2 ten opzichte
van de vorige generatie aangepast
is en de contour zoveel mogelijk
z’n oorspronkelijke vorm behoudt,
waardoor ook de vlaktedruk gelijk-
matiger blijft. 

Waterafstotend
Het profiel van een band moet zor-
gen voor optimale eigenschappen
op een nat wegdek, het moet als
het ware door de waterlaag heen
breken. Om aquaplaning zo veel
mogelijk te voorkomen beschikt de
ContiSportContact 2 over brede
lengtegroeven die het water snel
moeten opnemen en afvoeren. Dit
werkt optimaal tijdens het rechtuit
rijden. Om het water in bochten
ook voldoende af te kunnen voeren
zijn de schouders voorzien van
dwarsgroeven. De ContiSportCon-
tact 2 heeft een asymmetrisch, niet
looprichting gebonden profiel. Om
de krachten van het wiel gecontro-
leerd over te brengen op het weg-
dek heeft Continental het profiel
stijver gemaakt.

De lengtegroeven op de band
zijn overigens onderling niet met
elkaar verbonden door dwarsgroe-
ven. Dit heeft een aantal redenen.
De belangrijkste is dat er nu zon-
der onderbreking een permanent

Ondanks dat het profiel van de
ContiSportContact2 asymme-
trisch is, is de band niet draairich-
ting afhankelijk.Dit is één van de
voorwaarden voor eerste montage.
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Een toename van de diameter van een band bij stijgende omwentelings-
snelheid is niet tegen te gaan.De ‘vervorming’tijdens diametertoename
is echter wel te beïnvloeden.Bij de nieuwe generatie banden heeft dit een
beter band/wegdekcontact tot gevolg.

In het oppervlak van de band met profiel in de lengterichting treden in
principe dezelfde krachten op als in de band met profiel over dwars.
Doordat het profiel echter permanent doorloopt zal het niet tijdelijk los-
komen van het wegdek en gewoon contact houden.
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contact met de weg is. Dit geeft
een gelijkmatigere oppervlakte-
druk en draagt bij aan beter wegge-
drag. Als er wel dwarsgroeven in
het profiel zitten, zal dat enigszins
wegbuigen en aan één kant eerder
het wegdek verlaten, terwijl bij de
volgende groef een piekdruk ont-
staat. Daarnaast verhogen dwars-
groeven de geluidsproductie en die
wordt met de beperktere dwars-
groeven van de ContiSportContact
2 een stuk teruggebracht. 

BiNet
Het contact tussen band en wegdek
als gevolg van de bandvorm wordt

macrocontact genoemd. Het con-
tact als gevolg van de materiaalsa-
menstelling van de band noemt
men microcontact. Afhankelijk van
de omstandigheden is er een ander
microcontact gewenst. Wanneer er
rechtuit gereden wordt mag het
contact beperkt zijn, verhoogd
contact zorgt immers voor hogere
rolweerstand. Een harde rubber-
soort is dan ideaal. Wanneer er ge-
remd wordt is iedere vorm van
contact van belang, dit geldt ook in
bochten. De band moet zich als het
ware in de structuur van het weg-
oppervlak nestelen om maar ieder
beetje grip te kunnen benutten.

Want hoe hoger de grip, hoe meer
remkrachten er over gebracht kun-
nen worden, met als gevolg een
kortere remweg. Een zachte rub-
bersamenstelling lijkt in deze situ-
atie optimaal. 

De oplossing lijkt een rubber-
compound die ergens tussen deze
twee uitersten inzit. Bij Continen-
tal heeft men verder gekeken en
een rubbersamenstelling gevonden
die stijf is en een lage rolweerstand
heeft totdat er geremd wordt. Op
het moment dat er geremd wordt
stijgen druk en temperatuur aan het
oppervlak van de band. In het rub-
ber van de ContiSportContact 2
zitten koolwaterstofnetwerken die
bij stijgende temperatuur en druk

zachter worden, met als gevolg dat
de buitenste laag van de band zich
beter aan het oppervlak van het
wegdek kan ‘hechten’.

De combinatie van koolwater-
stofverbindingen en zwavelnetwer-
ken worden door Continental Bi-
Net genoemd.

Vormbehoud bij hoge snelheid,
opbouw van het profiel en de rub-
bersamenstelling dragen er aan bij
dat de ContiSportContact 2 beter
grip op het wegdek houdt dan z’n
voorganger. Voor ondermeer Por-
sche en Ford reden genoeg om (na
de nodige tests) erkend te worden
als band voor eerste montage.

Cornelis Kit

Al generaties lang worden zwavelstructuren gebruikt om de materiaal-
eigenschappen van de rubbermassa te verbeteren.De ContiSportCon-
tact 2 beschikt daarnaast over koolwaterstofnetwerken die afhankelijk
van de temperatuur een andere stijfheid van het materiaal realiseren en
dan met name aan het bandoppervlak.

Door de wijziging van druk en temperatuur tijdens het remmen zullen de
band- en wegoppervlakken dieper met elkaar in contact komen.Hierdoor
zal de grip verbeteren,waardoor er meer remkracht overgebracht kan
worden voordat er slip optreedt.

Door de aanpassing van het profiel en de nieuwe rubbersamenstelling
houdt de ContiSportContact 2 langer grip voordat er volledige slip op-
treedt.Hierdoor is de band langer in staat om rem- en spoorkrachten
over te brengen.

Als de ‘oude’SportContact op 100 gesteld wordt,blijkt de nieuwe band
op alle genoemde punten beter te scoren,volgens Continental,en is dat
in alle gevallen te danken aan de verbeterde grip.
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