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De auto is APK-gekeurd en heeft zijn onderhoud
gehad. Tevreden rijdt de klant weg bij het autobe-
drijf. Even een momentje van onoplettendheid. De
fietser ziet hij wat laat. Hé, de auto remt minder dan
normaal. Een aanrijding is niet meer te vermijden.
De schade aan fiets, kleding en auto loopt flink in
de papieren. Geluk bij een ongeluk, de lichamelijke
schade blijft beperkt tot builen en schrammen. En
dus had het veel erger kunnen aflopen…
Een remblok moet ontgroend worden, zegt Peter
Jobelius. Hij is TRW’s technisch remblokkenspecia-
list. “Deels doen we dat in de productie door rem-
blokken te ‘scorchen’. Bij dat schroeiproces wordt
het wrijvingsmateriaal verhit tot 700°C. Voor het
remblok lijkt scorchen op fading, een zware ther-
mische belasting van het remblok. De behande-
ling maakt het wrijvingsmateriaal stabieler. En die
stabiliteit is meetbaar in de vorm van een hogere
wrijvingscoëfficiënt.”

Maar ondanks scorchen is de wrijvingscoëfficiënt
tussen remschijf en een nieuw remblok nog steeds
lager dan die bij een ingeremd remblok. En dat kan
dus tot vervelende ongelukjes leiden: “Het verschil
is het grootst bij de eerste paar remmingen. Vaak is
de snelheid dan laag. Maar de automobilist wordt
verrast doordat hij of zij meer pedaalkracht moet
uitoefenen om dezelfde remvertraging te creëren”.

Wat is Cotec?
Om het probleem op te lossen, zette TRW zijn ont-
wikkelaars aan het werk. Zij deden uitgebreid on-
derzoek en kwamen met een oplossing die te
eenvoudig lijkt om te werken: “Cotec. Dat is een 
siliconenverf op waterbasis met grafiet erin. Al
onze aftermarket remblokken krijgen vanaf nu die
coating op het wrijvingsmateriaal. Een Cotec-rem-
blok herken je dan ook omdat het wrijvingsmate-
riaal donkerder is”.

Dus een laagje zwarte verf zorgt ervoor dat het
remblok wel meteen bij de les is? “Niet helemaal”,
zegt Jobelius. “Maar de wrijvingscoëfficiënt bij
de ‘green stop’ is bij een Cotec-blok beduidend
hoger dan bij een zelfde remblok zonder
 coating.”
Het lijkt te mooi om waar te zijn. Maar bij AMT
zijn we aanhanger van de eerst-zien-dan- geloven
filosofie. Geen punt. TRW heeft de RDW gevraagd
de werking van Cotec te testen en TRW-distribu-
teur Van Heck nodigt ons uit om de tests bij te
wonen.

Cotec-remblokken sneller bij de les 
Het principe is simpel. Laat twee identieke auto’s,
één met nieuwe Cotec-remblokken, één met
nieuwe remblokken zoals ze voor eerste montage
worden gebruikt zonder de Cotec-coating rem-
men en kijk welke het eerste stilstaat.

TRW ontgroent remblokken met zwarte verf
RDW test Cotec-remblokken

De eerste stop met nieuwe remblokken is de ‘green stop’ en de eerste 50 tot 100 remmingen

zijn de inloopperiode. Zeker tijdens die green stop maar ook later in de inloopperiode is de

wrijvingscoëfficiënt tussen remblok en schijf lager dan normaal. Dat kán vervelende gevolgen

hebben. TRW heeft er iets op gevonden.

De Seat met de Cotec-remblokken staat al bij zijn eerste stop op tijd
stil. De ‘groene stop’ van de andere Seat vraagt net teveel meters.
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De uitvoering vraagt nog wel wat hoofdbrekens.
Uiteindelijk doet de RDW de test op de volgende
manier. Beide auto’s rijden 50 km/u. Het rempe-
daal wordt niet bediend door de bestuurder, maar
door een persluchtinstallatie die met een exact
geprogrammeerde pedaaldruk remt. Die pedaal-
druk is hoog, maar net niet hoog genoeg om het
ABS in te laten grijpen. De installatie begint te
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remmen na een triggersignaal dat van buiten de
auto’s via GPS wordt gegeven.
“Ik verwacht dat het verschil in wrijvingscoëffi-
ciënt bij de eerste vijf stops leidt tot een verschil
in remweg van zo’n 3 meter”, zegt Peter Jobelius.
Zou hij de proef al een keer eerder gezien heb-
ben? Vast en zeker. De Seat met de nieuw gemon-
teerde OE-remblokken komt tot stilstand óp het

door het testteam geïmproviseerde zebrapad, de
Seat met de Cotec-remblokken juist ervoor. En dat
verschil blijft vrijwel constant gedurende de vijf
stops. “Blijf je de proef herhalen, dan zul je zien
dat het verschil kleiner wordt en uiteindelijk rem-
men beide auto’s even goed”, zegt Jobelius. Maar
voor die tijd kan de Cotec-coating zich heel nuttig
hebben gemaakt.

De officiële cijfers van de tests. Let op, dit gaat om de eerste vijf stops met nieuwe blokken. Als de
‘groene periode’ verstreken is, presteren het OE-blok en het TRW-blok op vergelijkbaar niveau.

Blik in één van de Seats. Als de elektrische trigger komt, geeft een luchtketel achterin via een
 drukreduceerventiel een zeer nauwkeurig regelbare druk op de luchtcilinder die het rempedaal
 bedient. Zo wordt keer op keer exact dezelfde remdruk gegeven.
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