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



ONDERDELEN 
Alpentest met TRW

De Edelweissspitze, een prachtige plek, 2571
meter boven zeeniveau en een magistraal uit-
zicht. Er boven komen is een uitdaging voor
fietsers, veilig beneden komen een uitdaging
voor remmen. Vandaar dat remblokkenfabri-
kant TRW de weg naar beneden al 10 jaar als
testterrein gebruikt. TRW is niet de enige, ook
VW, Audi, Ford, BMW en concurrent Jurid
testen hier. Vandaag staat een remblokkentest
met matige snelheid op het programma. Dat
wil zeggen: op het smalle en extra steile eerste
stuk een gemiddelde snelheid van 22,5 km/h.
Daarna wordt de weg breder en mag de snel-
heid naar 37 km/h, steeds in zijn vrij en met de
voet op de rem. Om die snelheid te handhaven
heeft de testrijder een lijst met tussentijden en
een stopwatch. Zo weet hij in iedere genummer-
de haarspeldbocht of hij het rempedaal net iets
dieper of net iets minder diep moet intrappen.
De rest van de meetgegevens wordt automa-
tisch verzameld en aan de datalogger in de kof-
ferruimte doorgegeven. Zo worden we continu
op de hoogte gehouden van de temperatuur

van de remschijven (en eventueel remtrom-
mels) en die van remvloeistof bij alle vier de
wielen. Ook de pedaaluitslag en de remdruk
ontsnappen niet aan de aandacht van de appa-
ratuur.

Heeft dat zin?
TRW gebruikt vandaag drie auto’s voor de
Alpentest. Een Ford Mondeo, een BMW 320D en
een VW Golf III. De Mondeo en de BMW hebben
een reminstallatie met geventileerde schijven
voor en schijven achter. De Golf III heeft de
remmen van een vorige generatie auto’s: onge-
ventileerde schijven voor en trommels achter.
Extra handicap: de auto is uitgerust met rem-
blokken van een onbekend B-merk. De remblok-
ken van de Ford en de BMW zijn standaard

exemplaren, zo uit het TRW-magazijn in het
Duitse Neuwied geplukt. Het batchnummer
geeft aan dat ze in april 2005 geproduceerd
zijn. Logische vraag, heeft het zin om standaard
remblokken, die allang in productie zijn, aan
een Alpentest te onderwerpen? “Ja, ook voor
productieremblokken heeft dat zin”, zegt Peter
Jobelius, product engineer bij TRW. “Deze test
maakt deel uit van een reeks van tests waaraan
we remblokken onderwerpen. We doen bijvoor-
beeld een highspeed fading test in Lelystad, een
duurtest in een droog en stoffig gebied in
Spanje en talloze andere tests. We herhalen ze
jaarlijks voor al onze remblokseries. Of de
Alpentest ooit fouten aan het licht heeft
gebracht? Ja, een paar jaar geleden vonden we
na afloop kleine barstjes in remblokken van
een bepaalde batch. Dan gaan alle alarmbellen
rinkelen. Moeten we de hele batch terugroe-
pen? Of is het een ongevaarlijk verschijnsel?
Gelukkig bleek dat laatste het geval en was het
probleem alleen visueel. De barstjes werden ver-
oorzaakt door een kleine afwijking tijdens het

Welke taal je ook spreekt, dit bord in de afdaling
van de Grossglockner laat aan duidelijkheid niets
te wensen over. TRW negeert het en meet wat de
remmen daarvan vinden.

TRW test remmen in de Alpen

HitteGolf na helling
De auto volgeladen, de

versnelling in vrij, de voet

lichtjes op de rem en afda-

len maar. Van een hoge

Alpentop naar een diep

dal. Doe je dat als toerist,

dan speel je met vuur. Doe

je het als remmenfabrikant

dan heet het Alpentest en

levert het interessante

conclusies op. De belang-

rijkste: neem remonder-

houd serieus!
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niet ingeremd, ze zijn zo uit de doos gemon-
teerd, en dit zijn de eerste remmingen met
deze blokken. We willen weten of hun weer-
stand tegen fading ook zonder inlopen voldoen-
de is.”
Na Kehre 1 (2445 m) slaan we op de T-splitsing
rechtsaf, de bredere weg op. De snelheid mag
nu omhoog naar 37 km/h en de bochtnumme-
ring telt terug vanaf 14. Bij Kehre 13 (2343 m)
zijn we 5 minuut 22 seconden onderweg, dat is
4 seconden te langzaam. “Acceptabel”, vindt
Jobelius, “maar ik probeer ze geleidelijk in te
lopen.” Op Kehre 12 (2334 m) geeft het scherm
315°C aan, en is de Mondeo voor ons gestopt
met roken. Overigens nemen we maar weinig
waar van de frisse Alpenlucht. De remmengeur
is zo doordringend dat iedere weldenkende
automobilist zich zorgen zou maken over de
conditie van zijn voertuig.

Lagere eindtemperatuur
Zoniet de testers van TRW, bij Kehre 9 (2076 m)
geeft het display 414°C aan. De achterremmen
zitten daar een dikke 100°C onder. Jobelius
“Vanaf deze temperaturen ga je het verschil
zien tussen auto’s met schijven rondom en de
Golf III achter ons. Omdat de trommels vanaf
zo’n 300°C minder remkracht leveren, moeten
de schijven dat opvangen. Je zult dus zien dat

scorchingproces bij die specifieke batch.
Scorching is het schroeien van de remblokken,
bij een temperatuur van 700°C gedurende 2 à 3
minuten, aan het einde van het productiepro-
ces. Daardoor lopen ze beter in als ze eenmaal
gemonteerd zijn en zijn ze daarna beter
bestand tegen fading. Gelukkig had de afwij-
king geen invloed op de remprestaties, noch op
de levensduur. Kortom de kans dat we vandaag
remblokken testen die niet voldoen is mini-
maal. Een veilig idee, naar beneden dus maar!

Bochten aftellen
Eerst nog even ‘temperaturen’. De remschijven
zijn kouder dan 50°C, de remvloeistof is onder
de 30°C, dus we mogen van start. Jobelius trapt
eerst het rempedaal fors in. Op het display zien
we de remdruk tot boven de 160 bar oplopen.
De datalogger registreert de bijbehorende
pedaalweg. Straks, als de remmen warm zijn is
dat interessant vergelijkingsmateriaal.
De klok staat op 09:54:52 en we rijden, de
Mondeo voorop, daarachter de BMW met Peter
Jobelius achter het stuur, apparatuur en beeld-
scherm op de passagiersplaats en uw verslagge-
ver op de achterbank. Achter ons de Golf.
Zodra we rollen gaat de versnelling in vrij want
de zwaartekracht zorgt voor de aandrijving.
Jobelius’ voet op de rem houdt de snelheid, van
de met ballast tot het maximum van 1960 kg
beladen BMW, constant.
Dit bovenste, hoge, smalle en extra steile
gedeelte van de weg naar beneden, heeft zijn
eigen bochtennummering. Net als op Alpe d’
Huez staat ook hier in iedere haarspeld een
bord. De eerste die we tegenkomen is ‘Kehre 6’
op 2563 meter boven zeeniveau. Op het display
volgen we de temperatuur van een van de schij-
ven aan de voorkant. Op Kehre 3 (2503 m) zitten
we op 150°C en roken de remmen van de
Mondeo voor ons al heftig. “Die blokken zijn

Kookpunt daalt snel

De tweede rit met de BMW. De voorschijven berei-
ken een temperatuur van zo’n 600°C, achter zo’n
400°C. De wind zorgt voor een verschil tussen
links en rechts. Nadat de auto is stilgezet daalt de
temperatuur van de schijven, maar stijgt de tem-
peratuur van de remvloeistof. Alle temperaturen
blijven binnen acceptabele grenzen. De Golf III
met een remsysteem van de vorige generatie en
een B-keus remblokken geeft zeker na de tweede
rit een heel ander beeld: Schijven voor 900°C,
trommels achter 300°C, remvloeistof ver over de
200°C.

Remvloeistof is hygroscopisch, het neemt dus graag water op. Vervelend, want hoe meer water, hoe
lager het kookpunt. De grafiek laat zien dat er afhankelijk van de kwaliteit van de remvloeistof, maar
weinig tot zeer weinig water nodig is voor een onvoldoende op TRW’s Alpentest.

Voor, tijdens en na de Alpentest
wordt op vier momenten de pedaal-
uitslag tegen de remdruk uitgezet.
Bij de BMW is er vrijwel geen ver-
schil en dus vrijwel geen fading. Bij
de Golf III is dat anders. Een klein
kwartiertje na de tweede test, als de
remvloeistoftemperatuur maximaal
is opgelopen, komt die maar tot 20
bar bij de maximale pedaaluitslag.
(Hard) remmen is dan niet meer
mogelijk.proef
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de remtemperatuur dan achter niet meer toe-
neemt, terwijl het voor uit de hand gaat lopen.”
Even voorbij Kehre 3 (1468 m), het display geeft
550°C aan, strooien wegwerkzaamheden roet in
het eten. We staan stil voor een tijdelijk stop-
licht. “De temperaturen dalen nu en nemen
straks weer toe vanaf een lager punt. Dat bete-
kent dat de eindtemperaturen lager zullen zijn
door deze stop”, legt Jobelius uit.
Dat klopt, als we weer rollen staat het display
op 480°C. Na Kehre 1 (1392 m) maken we vaart,
en meteen daarop een noodstop. Tijdens die
actie komt het ABS-systeem van de BMW tot
leven. “Op een droge weg (bij regen testen we
niet) grijpt dat in bij een remvertraging vanaf
7,5 m/s2. Die vertraging haal je niet als er
fading is”, weet Jobelius. Tot dusver doorstaat
het remsysteem van de BMW dus alle ontberin-
gen met glans. Als Jobelius de auto stilzet bij de
Schleier-waterval op 1210 m heeft hij 25 minu-
ten en 42 seconden vrijwel onafgebroken
geremd. Hij trapt het rempedaal nog een keer
in tot 160 bar remdruk. Zo kan hij de pedaal-
weg voor en na de test met elkaar vergelijken.
Het display staat weer op 550°C. Jobelius: “Nu
wordt de temperatuur van de remvloeistof inte-
ressant. Een deel van de warmte van de schij-
ven komt nu in de remvloeistof terecht. De
overdracht loopt via de remblokken. Die moe-
ten dus niet te goed geleiden, maar ook niet te
slecht. De schijf moet immers wel zijn warmte
kwijt kunnen.”

Problemen voor Golf III
Bij aankomst bij de Schleier-waterval is de rem-
vloeistof bij de voorwielen net iets heter dan
100°C. Zo’n 13 minuten later is dat opgelopen
tot 160°C. Geen problemen dus voor de BMW.
De Mondeo scoort vergelijkbare waarden. De
Golf III heeft het ondertussen heel wat moeilij-
ker. De temperatuur van de ongeventileerde
schijfremmen is opgelopen tot 850°C. Ver
boven de toegestane 600°C. Toch bereikt de
remvertraging bij de noodstop nog wel de
waarde waarop het ABS ingrijpt. Ook de hoog-
ste temperatuur van de remvloeistof komt al in
de gevarenzone met 196°C, maar er kan nog
160 bar remdruk worden opgebouwd.
Na de tweede testrun, zo’n anderhalf uur later
gaat het echt mis met de Golf III. Nu staat het
noodstoplicht op groen en loopt de tempera-
tuur van de schijven op tot boven de 900°C. De
vertraging bij de noodstop is onvoldoende om
het ABS te activeren. Het kwartiertje wachten
bij de Schleier-waterval is vervolgens funest
voor de remvloeistof. De B-merk remblokken
hebben zoveel warmte doorgelaten dat de rem-
vloeistof kookt en dus samendrukbaar is gewor-
den. Het pedaal vol intrappen levert een heel
bescheiden remdruk van 20 bar op. Bij lange na
niet voldoende voor een fatsoenlijke remvertra-
ging.

Controleren dat kookpunt!
Wat kunnen we leren van deze Alpentest?
Allereerst dat de reminstallatie van een moder-
ne auto heel wat kan hebben. Zeker bij auto’s
met schijven rondom, waarvan de voorste
geventileerd, liggen de grenzen heel ver weg.
Ook bij een installatie als die van de Golf III,
met solide schijven voor en trommels achter,
moet je al heel gek doen voordat het systeem
overvraagd is. 
Maar let op! Voorwaarde is wel dat de auto in
goede conditie is. TRW liet ons fijntjes weten
dat de Golf III een dag eerder de test wel goed
doorstond, toen met standaard TRW-remblok-
ken. Die dragen net wat minder warmte over
aan de remvloeistof, zodat die onder het kook-
punt blijft.
Toch kan het ook met een A-merk remblokken
goed fout gaan. Zijn ze dun en versleten, dan
gaat de remvloeistof alsnog naar het kookpunt.
Ook een remschijf heeft niet het eeuwige leven.
Is die door slijtage te dun geworden, dan kan

hij te weinig warmte opnemen en loopt de
schijftemperatuur te hoog op.
Verder valt in de Alpentest het belang van
goede remvloeistof op. Is die in slechte condi-
tie, dan is het kookpunt eerder bereikt, en gaat
het dus eerder mis. Controleren dus, dat kook-
punt! En indien nodig: vervangen! Uw klant is u
dankbaar als hij met zijn caravan de
Grossglockner afrijdt.
Tot slot nog een welgemeend advies van een
remblokkenfabrikant: “Welke remblokken u
ook gebruikt, zorg dat u er zeker van bent dat
ze goedgekeurd en traceerbaar zijn. Dus, wie is
de producent en tot welke batch behoren de
blokken. Zo krijgt u niet de schuld als die fabri-
kant zijn werk niet goed doet.” ●

Erwin den Hoed

Tot 600°C voelen remblokken zich heel behaaglijk,
daarboven minder. Toch overleven de blokken ook
900°C, zij het dat de slijtage dan aanzienlijk is.
Bovendien wordt er een laklaag afgezet op de rem-
schijf. Die maakt reiniging daarvan noodzakelijk.

Alpentest, geventileerde schijfrem 570°C

Alpentest, geventileerde schijfrem 700°C

Alpentest, ongeventileerde schijfrem 900°C

Zo gaat dat, temperaturen meten: een sensor op
de plaats van de ontluchtingsnippel geeft de rem-
vloeistoftemperatuur in de remklauw door, en een
veertje duwt de temperatuursensor in het beugel-
tje tegen de remschijf aan.

Goede vraag!
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