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Nieuwe Europese regels op het gebied van autobanden stellen bandenfabrikanten

voor de nodige uitdagingen. Tegelijk zien we dat de opkomst van hybride en elektri-

sche auto’s zijn eigen eisen aan banden gaat stellen. Daarnaast is er de doorontwik-

keling van het hedendaagse bandengamma, dat steeds hogere motorvermogens voor

de kiezen krijgt. Waar gaat het heen met de bandentechniek?

Lage rolweerstand actueel, runflat uit de gratie?

Evolutie van de
bandentechniek

▲

Nieuwe EU-regels voor banden ma-
ken deel uit van een grootscheepse

herziening in de regelgeving voor
auto’s, die vanaf 2012 moet ingaan.
Een veelbesproken onderdeel zijn
regels om autofabrikanten aan te
zetten de CO2-uitstoot van hun
jaarproductie fors te verlagen.
Daarbij komen in 2015 de Euro 6-
uitlaatgaseisen. En het is de bedoe-
ling de oude regels voor typekeu-

ring van auto’s, plus een onafzien-
bare lijst aanvullingen en wijzigin-
gen daarop, te vervangen door één
nieuwe regeling.
Een zeer belangrijk gegeven is dat
vanaf 1 november 2012 het boete-
systeem in werking treedt, voor
autofabrikanten wiens verkochte
vloot niet voldoet aan de opgelegde

CO2-doelstelling van de EU. De in-
voering gaat omzichtig en geleide-
lijk, maar nu al is overduidelijk
dat vele automerken extra zuinige
modelversies hebben uitgebracht
om CO2-boetes te voorkomen.
De regels dwingen hen, ook op lan-
gere termijn, met meer zuinige 
modellen te blijven komen. De EU
legde al vast dat voor 2020 op een
doelstelling van gemiddeld 95
g/km CO2-uitstoot wordt gericht.
Om een idee te geven, dan zou een
Volkswagen Golf BlueMotion 1.6
TDI of Volvo C30 1.6D Drive van
vandaag met 99 g/km al gelden als
onzuinig. We spreken nu wel tien
jaar in de toekomst, maar het mo-
ge duidelijk zijn dat al die tien ja-
ren nijver gesleuteld zal moeten
worden aan nog zuiniger auto’s.

Lage rolweerstand
Waarom we wéér over regeltjes zijn
begonnen? CO2-uitstoot is brand-
stofverbruik, en brandstofverbruik
is voor 20 tot 50% rolweerstand.
Over het gemiddeld autogebruik
20%, in stadsgebruik zelfs 50% van
de totale rijweerstand. Bij trucks is
gemiddeld éénderde van het brand-
stofverbruik te herleiden naar rol-
weerstand. Hoe lager de snelheid,
hoe meer het motorvermogen
vooral dient om rolweerstand te
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De toekomst? Het inmiddels door de
Conti-Schaeffler-groep overgenomen
Siemens VDO ziet in de band opgeno-
men sensoren voor zich, die een com-
pleet overzicht geven hoe de band
eraan toe is.
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De ultrazuinige Volkswagen-studie
L1, met elektromotor en range exten-

der-dieseltje, staat op zeer smalle
bandjes. Een speciale maat van 95/80
R16 voor en 115/70 R16 achter helpt

aan extreem weinig rolweerstand.

Hybrides zijn nog zwaarder dan
conventionele auto’s, er komt zo-
maar 100 tot 200 kg bij. In grote
mate op rekening van de accu’s, en
dat meergewicht groeit nog bij
hybrides die een stukje puur elek-
trisch kunnen rijden. Dat vergt
dus nog meer draagvermogen van
de banden, maar maakt ook de rol-
weerstand extreem belangrijk. In
de stad is dat nu juist een van de
grootste rijweerstanden, dus een
erg belangrijke factor die mee be-
paalt hoe ver een hybride op zijn
accu’s kan komen.
Bij een elektro-auto is de actiera-
dius helemaal  een zwak punt, en
minimale rolweerstand een ver-
eiste om zoveel mogelijk kilome-
ters uit een accupakket te persen.
Daarom staan elektro-auto’s meest-
al op echt smalle, nieuwe banden-
maten. Het zit er wel in dat ban-
denfabrikanten speciale types voor
elektro-auto’s moeten ontwikke-
len. Met heel lage rolweerstand,
een fors draagvermogen, en vol-
doende grip voor elektromotoren
die van nature een vet maximaal
koppel geven bij wegtrekken uit
stilstand.
Daarom hebben elektrische auto’s
vaak ook erg grote wielen, met 20,
21 of nog meer inches velgdiame-
ter. Dan krijg je een lagere draai-
snelheid van het wiel, in verhou-
ding tot de rijsnelheid. Heel gun-
stig om een elektromotor, door-

Voor de verdere toekomst wordt ge-
studeerd op luchtloze banden. Good-
year reconstrueerde en verbeterde
deze ‘banden’ van pianosnaar en me-
talen strips zoals de eerste maanlan-
der gebruikte. Michelin test ijverig
met de ‘Tweel’, waarin flexibele kunst-
stof spaken het loopvlak dragen.

Voor banden met lage rolweerstand
heeft Bridgestone het aparte label 
Ecopia. De nieuwe EP150 dekt de
gangbare bandenmaten van de popu-
lairste autoklassen.

structie naar ver-
betering worden
gezocht. Een
hele opgaaf, en
je kan niet met-
een aan een band
zien dat hij geop-
timaliseerd is voor
rolweerstand. Van-
daar dat het komend
bandenlabel een goed
idee is, waarmee je wel de
rolweerstand van verschillende
banden kunt vergelijken.

Extreem belangrijk 
voor elektro
In het algemeen zien we door de
jaren steeds grotere breedtes van
banden, en steeds grotere velgdia-
meters. Gewicht en motorpresta-
ties van auto’s zijn voortdurend
gegroeid, het draagvermogen van
banden moet mee. Het vereist ook
grotere remmen, en voor de wiel-
dragers van sterk opgekomen mul-
tilinkwielophanging is ruimte bin-
nen de velg nodig, dus grotere vel-
gen.
Voor zuinige autotypes zouden
smallere banden al aan minder rol-
weerstand helpen. Maar de eisen
aan draagvermogen en wegligging
bieden weinig ruimte om echt
smalle banden toe te passen. Voor
een flinke slag in zuinigheid ziet
het ernaar uit dat heel snel allerlei
modellen met hybride-aandrijving
erbij komen. Daarna verwachten
we elektrische aandrijving, al is
dat met de huidige accutechniek
nog nauwelijks realiseerbaar. Maar
ook een hybride zou tenminste kor-
te stadsritten elektrisch kunnen
uitvoeren, met een minder groot
en onbetaalbaar accupakket dat no-
dig is voor pure elektro-aandrijving.

aan de rolweerstand ook een mini-
mum vereiste aan de natte grip
staat. Puur met het oog op rol-
weerstand zou je een dunne, stijve
band zonder profiel willen. Het
spreekt vrijwel vanzelf dat er van
de grip dan erg weinig overblijft.
Het is niet makkelijk om de rol-
weerstand te verlagen zonder an-
dere eigenschappen van de band
aan te tasten.
Nog een conclusie is dat de rol-
weerstand bepaald wordt door alle
onderdelen van een band. Niet al-
leen profilering of loopvlakrubber,
ook karkas, flanken en dieper lig-
gende rubberlagen vervormen en
dragen bij aan rolweerstand. Om
die weerstand maximaal te beper-
ken moet in de totale bandcon-

overwinnen en te accelereren.
Wanneer een autofabrikant iets
zegt over de zuinigheid van een
model, volgt daarom binnen twee
zinnen iets over banden met lage
rolweerstand. We hebben het dan
over nieuwe auto’s van klein tot
groot, en echt niet alleen over spe-
cifieke zuinigheidsversies. Voor
lage rolweerstand moeten banden-
fabrikanten zorgen, een autofabri-
kant kan er weinig aan doen, behal-
ve gewicht sparen in zijn model-
len. Haast twintig jaar geleden be-
gon Michelin al te richten op het
verband tussen rolweerstand en
brandstofverbruik, met zijn eerste
Energy-gezinsautoband (1994). Ze
hebben nu het Green X-label voor
allerlei types banden met lage rol-
weerstand, tot truckbanden aan toe.
Bridgestone doet het net zo met
hun Ecopia-label, dat nu wordt uit-
gebreid. Daarvoor werd eerst een
bestaand type (Turanza ER 300)
aangepast met lagere rolweerstand
voordat het Ecopia-label erop
mocht, nu gevolgd door de Ecopia
EP150. GoodyearDunlop bracht
vorig jaar de EfficientGrip, die met
lagere rolweerstand minstens 2%
brandstof bespaart, aldus de fabri-
kant. Om kort te gaan, lage rol-
weerstand is nog jaren een heel
belangrijk bandenkenmerk.

Een zware opgaaf
Rolweerstand ontstaat door vervor-
ming van de band in het contact-
vlak met de weg. Bij die vervorming
ontstaat warmte door inwendige
wrijving in het materiaal van de
band. Het komt erop neer dat het
energieverlies door rolweerstand
wordt omgezet in warmte. Om dat
te bestrijden zou je dus zo weinig
mogelijk vervorming willen, en zo
weinig mogelijk vervormend mate-
riaal.
Dit brengt ons terug bij de komen-
de Europese bandenregels, waar
niet voor niets naast een maximum
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uit de verlaging van de rolweer-
stand, maar een cijfer uit externe
rijproeven.
Gaat het niet over rolweerstand,
maar over grip, dan is het niet
minder ingewikkeld om tot verbe-
tering te komen. We hoorden ook
bij de voorstelling van de Conti-
nental SportContact 5P veel ver-
schillende constructiekenmerken
voorbijkomen. Nylon gemengd
met aramidevezel voor een gordel-
laag die de bandvervorming be-
perkt houdt, speciaal soepel loop-
vlakrubber met fijnverdeelde kool-
stof, en ongewoon profiel voor
extra grip.
Conti splitst met dit type het seg-
ment van ‘snelle’ banden, in de
meer op wegligging gerichte Sport-
Contact 5P en de meer op comfort
gerichte SportContact 5 die vol-
gend jaar volgt. Deze twee typen
gaan de SportContact 3 vervangen.
Michelin doet het juist andersom,
met de net gelanceerde Pilot Sport
3, als opvolger voor zowel de spor-
tieve Pilot Sport PS2 als de meer op
gezinsauto’s gerichte Pilot Exalto
PE2. Waarbij nu ook deze sportieve
Michelin-band het ‘GreenX’-label
krijgt, als teken dat de rolweer-
stand is geoptimaliseerd. ●

Peter Fokker

Runflatbanden worden eigenlijk al-
leen nog affabriek gekozen, autofa-
brikanten bepalen hierin dus ook de
vervangingsmarkt. Een comfortabe-
ler runflat zoals Bridgestone ontwik-
kelde, zou meer belangstellenden
moeten aantrekken.

De enorme belangstelling voor puur
elektrisch rijden kan uitmonden in
producten zoals het Active Wheel van
Michelin, waarin elektrische aandrij-
ving en vering samen met een rem
binnen de velg ondergebracht zijn.

brikanten niet. Wel moet
Michelin de runflatvoor-
vechters van nu, Bridge-
stone en GoodyearDunlop,
toegeven dat runflat en
lage rolweerstand elkaar
niet bij voorbaat uitsluiten.

Hoogontwikkelde
 technieken
Met een paar voorbeelden geven
we aan dat het ontwerp, dus ook
de verbetering van banden een
zeer complex proces is. Neem de
Bridgestone runflattechniek. Niet
alleen met koelribben bestrijdt
Bridgestone daarin warmteontwik-
keling. Ze passen ook NanoPro
Tech-rubber toe in de f lanken, met
zeer fijn verdeeld koolstof (van-
daar de term ‘nano’) dat minder
inwendige wrijving geeft met de
omringende polymeren in het rub-
bermengsel. Speciale kunstvezels
in het karkas krimpen als de band
heet wordt bij luchtloos rijden, en
bestrijden zo vervorming van de
bandflank, dus warmteontwikke-
ling.
Dezelfde NanoPro Tech-rubber-
techniek helpt de nieuwe Ecopia-
banden aan lagere rolweerstand.
Het Ecopia-label is op zich niet
nieuw, daar begon Bridgestone in
Japan al in 1991 mee. Het stond
ook op de lage-rolweerstandban-
den van de Volkswagen 3L Lupo
vanaf 1999. De Toyota iQ staat op
Ecopia EP25 banden, de nieuwste
lage-rolweerstandtechniek is nu
verwerkt in de Turanza ER300
voor midden- en luxeklasse auto’s,
en komt dit jaar in de Ecopia EP150
voor compacte gezinsauto’s. Hier-
voor wordt 15% minder rolweer-
stand en daardoor 3% brandstof-
besparing geclaimd.
Zo zagen we ook speciaal rubber
met lage inwendige wrijving bij de
introductie van de Goodyear Effi-
cientGrip. Het zit tussen loopvlak
en karkas, waar het op de grip
geen invloed heeft, maar op de rol-
weerstand wel. Het karkas kreeg
een kleinere omslag rond de hiel-
draden, waardoor de bandflank
een stuk dunner kon, en dus min-
der vervormingswarmte genereert.
Voorzichtig belooft Goodyear 2%
brandstofbesparing, niet berekend

slapping door heetlopen betekent
dat minder versterking in de f lank
nodig is. Dat verbetert het com-
fort. Volgens opgaaf van Bridge-
stone is de f lankstijfheid nog maar
5% hoger dan bij gewone banden,
eerder lag die 15 tot 20% hoger.
Zo zou het comfortnadeel van de
nieuwste runflatgeneratie weinig
naam meer mogen hebben. De toe-
passing van runflatbanden zou
kunnen groeien, want dan is im-
mers geen reservewiel meer nodig,
dat spaart gewicht. Iets waar auto-
ontwerpers erg dol op zijn, want
minder gewicht is lager brandstof-
verbruik. Maar versterkte, dikke
bandflanken zijn weer niet gun-
stig voor lage rolweerstand.
Een ander argument horen we bij
Michelin. De EU-eisen zullen ban-
denspanningcontrole verplicht
stellen. Dus word je tijdig gewaar-
schuwd wanneer een band lek
raakt, en neemt het veiligheids-
voordeel van runflatbanden af.
Zelden loopt een lekke band zo
snel leeg, dat er geen tijd is om een
veilige plek te zoeken en daar een
wiel te wisselen. Alleen dan ben je
gered met runflat, zodat op een
snel leeggelopen band nog veilig
een stukje doorgereden kan wor-
den.
Fijntjes stelt Michelin ook dat
BMW, het enige grote concern dat
runflat in zijn BMW/MINI-gamma
tot standaard verhief, voor de extra
zuinige 320d EfficientDynamics

Edition toch overging op
EnergySavers van Mi-

chelin met lage rol-
weerstand, zon-

der runflat- 
capaciteit.

Terwijl Mi-
chelin ooit
juist stevig
inzette op
runflat
met zijn
TRX- en
PAX-ban-
den. Al-

leen zon-
der succes,

omdat het
speciale velg-

vormen vereist,
dat willen autofa-

gaans toegepast zonder versnel-
lingsbak, lager in toeren te hou-
den, waar hij een goed koppel le-
vert en niet veel stroom verbruikt.

Vraagteken bij runflat
Het enorm oplopend belang van
rolweerstand is ongunstig voor run-
f lat bandentechniek. We zagen dat
weinig materiaal in de band goed
is. Hoe minder er vervormt, hoe
minder warmte en rolweerstand
ontstaat. Terwijl runflatbanden
juist een dikke, versterkte f lank
nodig hebben om ook zonder lucht
een auto te kunnen dragen.
Zeker bij de eerste generaties run-
f latbanden gaat de dikke f lank ten
koste van het comfort, de band
krijgt een nogal stug veerkarakter.
Dus moet daarbij de vering en
demping van een auto aangepast
worden. Met zijn derde generatie
runflat banden heeft Bridgestone
dat probleem een heel stuk ver-
minderd. Onder meer door werk-
zame koelribben op de bandflank
aan te brengen, zodat hij (vooral
zonder lucht) minder heet wordt
en daardoor verslapt. Minder ver-
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