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ONDERDELEN
AP-techniek uit de keukens van Brembo

De kunst van het koelen. Koellucht komt in het midden van de remschijf binnen en wordt
naar buiten geslingerd langs de vinnen van de snel rondspinnende schijf. De vinvorm is van
grote invloed op de hoeveelheid warmte die de remschijf daarbij afstaat.

In 1960 begon Emilio Bombassei een kleine
werkplaats. Zijn bedrijfje groeide uit tot een
multinationale onderneming: Brembo. Tussen
1960 en nu is het bedrijf constant in de groei
geweest. Toch ontwikkelde Brembo zich pas in
het jongste decennium van echt Italiaans
bedrijf naar wereldwijde onderneming. Brembo
nam een productiebedrijf over in Brazilië, start-
te een joint venture met ZF-dochter Lemförder
in Zuid Afrika, heeft nu een gieterij in Polen,
produceert in China, zet producten af bij Harley
Davidson in Amerika, produceert met Daimler-
Chrysler CCM-remschijven en werkt samen met
het Zweedse SKF aan brake by wire.
Op de aftermarket heeft Brembo ondertussen
een ijzersterke naam opgebouwd. Niet alleen
door successen op het circuit, maar ook doordat
steeds meer remklauwen achter grote open vel-
gen het Brembo-merk dragen. Op enkele exclu-
sieve klauwen om carbon-keramische remschij-
ven lees je zelfs al van grote afstand het op-
schrift: ‘Ferrari CCM Brembo’. Behalve met het
Brembo-logo is Brembo ook met andere merken
actief op de aftermarket. Zo verlaten ook rem-

schijven van onder meer de merken Urpa, Bradi
en Norbitt de Brembo-fabrieken. Maar wat
Brembo ook probeerde, men slaagde er nooit in
het imago van deze merken op te waarderen tot
Brembo-niveau. Vervelend voor een onderdelen-
fabrikant met wereldwijde ambities. Zeker om-
dat een tweede merk in heel wat landen een
veel betere dekking van de aftermarket moge-
lijk maakt. Ziedaar de rationele verklaring voor
de overname van AP Racing, Een emotionele
reden was er ook: Brembo-oprichter Bombassei
was idolaat van de raceprestaties van het Britse
remmenmerk, zodat de overname voor zoon
Alberto, nu Brembo’s topman, een erezaak was.

‘Klinggggg’ of ‘tok’
Allemaal leuk en aardig, zo’n stukje bedrijfs- en
familiegeschiedenis, maar wat hebben de AP-
remmen ons technisch te bieden? Die vraag is
extra interessant nu importeur Havam het merk
in zijn leveringsprogramma heeft opgenomen.
Nou, heel wat zo blijkt. Allereerst komt het
merk AP vaak voor op zogenaamde High Carbon
(HC) remschijven. Waar standaard remschijven

De AP Xtreme remschijf is op en top AP Racing:
cool van buiten, hightech van binnen.
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Optimale warmteafvoer verbetert remprestaties
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uit grijs gietijzer geproduceerd worden, bestaan
deze HC-schijven uit gietijzer met een hoger
percentage koolstof. Dat koolstof speelt een be-
langrijke rol bij de hittegeleiding in de rem-
schijf. Hoe hoger het koolstofpercentage, hoe
meer warmte de remschijf kan afvoeren. Toch
blijft de hoeveelheid koolstof in de regel
beperkt tot tussen de 3,2 en de 3,6 massa-%. Nog
meer koolstof maakt het gietijzer bros. Het giet-
ijzer waaruit de HC-schijven gegoten zijn gaat
wel over de 3,6%-grens. De hoeveelheid koolstof
daarin kan zelfs 3,8% bedragen. Het probleem
met de brosheid wordt opgelost met een snufje
extra chroom en koper.
Waren deze HC-remschijven begin jaren ’90 nog
zeer exclusief, inmiddels is het HC-aandeel in
de Brembo-productie opgelopen tot 25%. Vooral
Audi, Volkswagen, BMW en Mercedes geven de
voorkeur aan HC. Overigens zijn deze HC-rem-
schijven gemakkelijk te onderscheiden van
types met een lager koolstofpercentage. Een tik
met een steek- of ringsleutel op een standaard
exemplaar geeft een mooie heldere ‘Klinggggg’,
terwijl dezelfde tik op een HC-exemplaar onmid-
delijk uitdooft. Niet zo verassend dus, dat HC-
remschijven niet alleen beter warmte transpor-
teren, maar ook beter trillingen absorberen.

Ventileren met kolommen
Een andere manier, om de temperatuur van
hoogbelaste remschijven onder controle te hou-
den is, ventilatie. Tegenwoordig is de geventi-
leerde remschijf gemeengoed. In 1990 nog lang
niet, 65% van de in dat jaar geproduceerde
Brembo-remschijven was massief. Inmiddels is
61% geventileerd. Van de high performance rem-
schijven uit de AP-lijn wordt echter iets meer
gevraagd dan ‘zomaar ventileren’.
De rijwind komt in het midden van de rem-
schijf binnen en wordt naar buiten geslingerd
langs de vinnen van de snel rondspinnende
schijf. Daarbij is het de kunst om de lucht
zoveel mogelijk warmte op te laten nemen. Dat
gebeurt als de stroming turbulent is, zonder dat
er zones ontstaan waar de lucht blijft rondcirke-

len. Om dat te bereiken heeft Brembo eindeloos
met de vinvorm geëxperimenteerd. Het grootste
deel van die experimenten gebeurt virtueel.
Schijfremdimensies en vinvorm gaan de compu-
ter in en die berekent de luchtstromen, tempe-
raturen en spanningen in het materiaal.
De meest optimale vorm die daarbij aan het
licht kwam is de kolomvorm. Daarbij bestaan de
vinnen uit losse niet met elkaar verbonden
kolommen. Ten opzichte van de meer traditio-
nele gebogen vinvorm is daarmee 20% extra
koelcapaciteit te genereren. Brembo heeft deze
zogenaamde Pillar Venting Technology (PVT)
gepatenteerd. Hoewel andere fabrikanten schij-
ven produceren met vinvormen die er vaag op
lijken, komen we daarom deze Pillar Venting
Technology, behalve op Brembo’s, alleen tegen
in AP-remschijven.
Door HC en PVT te combineren ontstaat een
remschijf die erg veel warmte kan afvoeren,
maar ook niet echt goedkoop is. Niet zo’n
bezwaar misschien voor een dure Mercedes of
snelle Audi, maar bij merken die iets meer op
de kleintjes moeten letten ligt dat anders.
Renault is een mooi voorbeeld. Een blik in de
Brembo-catalogus leert dat een deel van de
Renault’s traditioneel ventilerende HC’s op de
vooras heeft, terwijl een ander deel remt op
PVT’s met een lager koolstofpercentage. Zo blij-
ven goede remmen betaalbaar.
Als het iets meer mag kosten, komen op de
aftermarket de AP-Xtreme-remschijven in beeld.
Ze zijn High Carbon, Pillar Vented en bovendien
zwart en gegroefd. De groefjes houden de rem-
blokken vrij van water en vuil zodat de rem
sneller aangrijpt. En het zwart? Dat geeft een
racy image. Heel belangrijk, want sinds de op-
komst van de grote open lichtmetalen wielen
zijn schijfremmen niet meer alleen ratio, maar
ook emotie. Voor wie daar gevoelig voor is, remt
zo’n zwarte schijf van ‘heritage’-merk AP ge-
woon lekkerder. Dat maakt zelfs Brembo’s emo-
tionele reden voor de AP-overname rationeel. ●

Erwin den Hoed

Standaard grijs gietijzer

High Carbon

HC- of High Carbon-remschijven bevatten meer
koolstof dan schijven uit grijs gietijzer. Dat stelt ze
in staat meer warmte af te voeren. Een hoog kool-
stofpercentage maakt gietijzer echter ook bros.
Om dat tegen te gaan bevatten HC-remschijven
een snufje extra chroom en koper.

In 15 jaar van uit-
zondering tot regel,
de geventileerde
remschijf.

Remschijven ventilatie-evolutie
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Ten opzichte van de tradi-
tionele vinvormen bieden
de losse kolommen van de
PVT-remschijf (Pillar
Venting Technology) een
groter koeloppervlak en
daarmee een betere
warmteoverdracht. Bijkomend voordeel van de
niet-doorlopende vorm van de kolommen is dat
scheurtjes in het remschijfoppervlak, die ontstaan
door thermische vermoeiing, niet door kunnen
groeien tot aan de zijkant. Daardoor kan een PVT-
remschijf dunner en dus lichter worden uitgevoerd
met een bredere opening aan de binnenkant.
Gezamenlijk leveren die voordelen een 20% grote-
re ventilatiecapaciteit op.

Wilt u weten hoe een Formule 1-auto van
300 naar 100 gaat in 1,3 seconde? Lees dan
het artikel: ‘Techniek en productie van
Brembo-remschijven’. U vindt het in het
Archief op www.AMT.nl. Rubriek:
Onderdelen, subrubriek: Onderstel
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