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ONDERDELEN 
Hogere wielentechniek bij Pirelli

Bewaking van de bandenspanning is momen-
teel erg actueel. Pirelli bedenkt er originele en
gevarieerde oplossingen voor. In eerste instantie
natuurlijk voor runflat banden die altijd
samengaan met een bewakingssysteem.
Geleidelijk worden ze steeds vaker af fabriek
gemonteerd. Daarom komt Pirelli in het najaar
ook met een runflat suv-band, naast de vier
runflat types die er al waren (waarvan drie in
winterbanden). In het najaar begint ook de
Amerikaanse wetgeving een rol te spelen. Vanaf
september dient 20% van de nieuw verkochte
auto’s een bewakingssysteem voor bandenspan-
ning te hebben, twee jaar later moet het op
elke nieuw verkochte auto zitten!

Holle spaken in een lichtmetalen wiel kunnen die-
nen als reserveluchtkamer. Simpel doch doeltref-
fend om normaal spanningsverlies en bandenlek-
kage automatisch op te vangen. Alleen niet verge-
ten af en toe te controleren of de velg opgepompt
moet worden…

Pirelli combineert banden en elektronica

Slimme wielen
Bar veel puur mechanische

techniek heeft een moder-

ne auto niet meer in huis,

elektronica bemoeit zich

werkelijk overal mee. Ook

het snel rondtollend wiel

blijft hier niet van gevrij-

waard, zo tonen de nieuw-

ste ontwikkelingen bij

Pirelli. Wielelektronica be-

perkt zich niet tot bewa-

king van de bandenspan-

ning.
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druk werkt, en hoe gelijk of ongelijk het weg-
dek is. Die laatste zaken zijn ook weer heel
waardevol voor stabiliteits- en remsystemen. ●

Peter Fokker

Er ontstaat dus een grote markt voor span-
ningscontrolesystemen, van simpel toepasbaar
tot zeer geavanceerd. Pirelli zal zijn X-Pressure-
productreeks in vier varianten aanbieden.
Centraal staan simpele ventieldopjes met een
sensor erin, plus een eigen batterijtje dat 5000
uur meegaat. Past op een standaard ventiel, en
weegt afhankelijk van de uitvoering maar 3,5
tot 6 gram. De sensor kent een vaste instelling
voor de referentiespanning, er zijn dus verschil-
lende ventieldopjes voor uiteenlopende voorge-
schreven bandenspanningen. De sensor corri-
geert automatisch voor verschillen in tempera-
tuur en luchtdruk buiten.
De variatie zit in de waarschuwingsmethode.
Vanaf een eenvoudige Optic die direct op de
ventieldop laat zien of de spanning nog vol-

doende is, tot aan een Monitor die signalen
stuurt naar een boordcomputer in de auto
waarin bandenspanningbewaking is opgeno-
men. Een Acoustic-uitvoering stuurt zo’n sig-
naal naar een simpele verklikker in de auto, de
nieuwste ontwikkeling is een AcousticBlue
waar een Bluetooth-signaal uitkomt dat een
Bluetooth-telefoon kan opvangen.

Het wiel geactiveerd
Waarschuwen is niet alles, bedacht Pirelli, daar-
na is correctie nodig. Het meest bij motorfiet-
sen, omdat hun weggedrag erg gevoelig rea-
geert op de juiste bandenspanning, en omdat
ze voor aandrijven en sturen nu eenmaal maar
elk één wiel hebben. Pirelli ontwikkelde daar-
voor SWS, het Safety Wheel System, dat vorig
jaar klaar was. Nu is hetzelfde ook ontwikkeld
voor suv’s, die bij terreinrijden immers meer
kans maken op lek raken van een band en daar
niet zo direct een pompstation bij de hand heb-
ben om de band weer even bij te pompen.
Bij SWS doen holle spaken van een lichtmeta-
len wiel dienst als reserveluchtkamer. Een
inwendig regelventiel opent zodra de banden-
spanning te ver afvalt, waarbij ook een waar-
schuwingssignaal wordt uitgezonden. De lucht-
kamer zou voldoende zijn om natuurlijk span-
ningsverlies 9 tot 12 maanden lang te compen-
seren, of de band opnieuw op spanning te 
brengen nadat een lek is ontstaan. Mogelijk
wordt het lek dan weer dichtgedrukt, minstens
krijg je meer tijd om met je lekke band veilig
langs de weg te stoppen.

Wiel als informatiebron
In ontwikkeling zijn nu velg- en bandsystemen
die meer informatie afgeven dan alleen de ban-
denspanning en eventueel temperatuur. Er zijn
nu dankzij de ontwikkeling in bewakingssyste-
men al betrouwbare en betaalbare methodes
om draadloos signalen uit een draaiend wiel op
te vangen met antennes in de wielkasten. Een
logische stap is dan om meer te meten en via
diezelfde weg te verzenden. Pirelli geeft het
vorm in een Cyber Tyre en Cyber Wheel, waar-
bij het natuurlijk met name knap is om senso-
ren onder het loopvlak in een band aan te 
brengen (wat overigens niet alleen Pirelli lukt).
Bij het Cyber Wheel wordt de vervorming van
de velg tijdens het rijden gemeten, waaruit een
samen met de technische universiteit van
Milaan ontwikkeld programma berekent welke
krachten op de wielnaaf werken. Dat is belang-
rijke informatie om direct het weggedrag van
de auto te meten, waar stabiliteits- en remregel-
systemen veel aan hebben. In de Cyber Tyre
komt nog meer informatie beschikbaar, overi-
gens ook de bandenspanning en temperatuur.
Bij een runflat uitvoering kan geregistreerd
worden hoe lang en hoe ver de band zonder
lucht heeft gedraaid. Daarnaast wordt gemeten
hoe de band vervormt, dus hoe de ‘voetafdruk’
op het wegdek is, welke kracht op die voetaf-

Zelfs een ventieldopje wordt al intelligent. Deze
dop met optische sensor (welke hier met rood
venster onderspanning aangeeft) is de simpelste
van vier X-pressure-oplossingen die Pirelli biedt.

In de velg zit een apart ventiel (voorgrond), een
tweede met X-Pressure-spanningsbewaking
(achtergrond) steekt door de velg heen.

Een velg met vervormingssensor kan in realtime
doorgeven welke krachten op het wiel werken.
Hier zien we grafisch de velgvervorming vertaald in
naafkrachten. Die naafkrachten geven zeer waarde-
volle informatie over het momenteel weggedrag
van de auto, waarmee tal van elektronische syste-
men zoals ESP en ABS gevoed kunnen worden.

Met een onder het loopvlak ingebouwde sensor
en antenne kan de ‘Cyber Tyre’ een breed scala
van informatie doorseinen. Hier zien we de gebrui-
kelijke bewakingsfuncties weergegeven: druk en
temperatuur voor elk wiel apart.

Meer informatie over systemen voor 
bandenspanningbewaking vindt u op
www.AMT.nl in het autotechnisch archief
in de rubriek onderstel, subrubriek
elektronica.
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Vanuit de X-pressure-
ventieldop met sensor
en zender kan een sim-
pel display als dit aan-
gestuurd worden, maar
een signaal naar de
mobiele telefoon is ook
mogelijk.
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