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ONDERDELEN
Remblok-ontwikkeling bij Ferodo

Alleen goed remmen is niet goed genoeg

Natuurlijk, remmen moeten remmen. Maar alleen remmen, hoe goed ook, is niet ge-

noeg. Remmen mogen niet meer piepen, het milieu verbiedt steeds meer stoffen in

de remblokken en ondertussen kijkt de automobilist met afschuw naar het remstof

op zijn wielen. Hoe voldoet een remblokkenfabrikant aan al die eisen? We zoeken

het uit in Ferodo’s Europese testcentrum.

In de jaren voor een nieuw automodel op de
markt komt worden zijn remprestaties in de
praktijk getest. Dat gebeurt op testcircuits als
Papenburg, Dudenhofen en Boxberg in Duits-
land, Nardò in Italië of Idiada in Spanje. Afda-
lingen van Alpencols als de Grossglockner en
de Stilfserjoch lenen zich prima om te zien hoe
de remmen zich houden onder hoge tempera-
turen. En sinds Jaguar eind jaren 70 van de vo-
rige eeuw voor het eerst in het zuid-Spaanse
Mojacar testte, duiken daar zo ongeveer alle
aankomende modellen van alle grote merken
op. De reden? De zoute atmosfeer in kustplaats
Mojacar in combinatie met de hete en gort-
droge uitlopers van de Sierra Nevada in het
achterland. Als remmen zelfs onder die om-
standigheden piepvrij blijven, dan gaat het el-
ders ook goed.
De resultaten van al dat testen zijn verbluffend
goed. Dat realiseer je je pas als je op een trein-
perron staat. Zo’n Duitse ICE-hogesnelheids-
trein haalt 300 km/u en ziet er hypermodern
uit. Maar komt hij het station binnenrijden,
dan vergaan horen en zien. Het gepiep van de
remmen is oorverdovend. Bij auto’s accepteren
we dat al lang niet meer. Sinds een jaar of twin-

tig piepen remmen alleen nog als er iets aan de
hand is. De remmen zijn te heet geweest, de
remblokken zijn versleten of er is iets fout ge-
gaan bij de montage. Remblokken monteren
met koperpasta hoeft dus niet meer. En dat is
maar goed ook, want het dempend effect daar-
van was hooguit tijdelijk.

Testen op geluid
Al lijkt het onder de knie, toch speelt remge-
luid ook in Ferodo’s testcentrum in Bad Cam-
berg nog steeds een belangrijke rol. Behalve
testbanken die beproeven op levensduur of
remprestaties, zijn er banken die testen op ge-
luid. Daarin is in een op maat gebouwd test-
frame de complete wielophanging nagebouwd.

Temperatuur en vochtigheid in de testkast wor-
den zorgvuldig gecontroleerd, de temperatuur
van de remschijf wordt met laser gemeten en al
het geluid bij alle toerentallen wordt zorgvul-
dig geregistreerd. Als gevolg van dit soort tests
hebben remblokken nu slimmigheidjes als af-
geschuind frictiemateriaal, dempende shims en
halvemaanvormige uitsparingen op de achter-
plaat. Maar geluidtests kunnen ook aanleiding
zijn tot aanpassing van de wielophanging, de
remklauw of het frictiemateriaal.

Europa vs Amerika
Vroeger bevatten remblokken een flinke hoe-
veelheid asbest. Tot de schadelijke effecten van
asbestvezels op de gezondheid bekend werden,

Remblokken op
de pijnbank

Ferodo’s testcentrum in Bad Camberg heeft een
uitgebreid en veelzijdig wagenpark (hier toevallig

drie Fords). De auto’s worden ingezet op test- 
circuits en alpencols door heel Europa. 

De testrijders zijn autotechnici met gevoel voor
autorijden. Mooi werk!
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leek dat ook een ideaal materiaal. Asbest is een
sterke minerale vezel die slijtvast, temperatuur-
bestendig en ook nog eens heel goedkoop is.
Zo’n superstof was niet door één stof te vervan-
gen, dus moesten de remblokfabrikanten de 
samenstelling van hun frictiemateriaal ingrij-
pend wijzigen. Daarbij ontstonden twee stro-
mingen. Voor de Europese markt concentreer-
den de fabrikanten zich op remprestaties en
zien we nu vrijwel alleen maar zogenaamd low-
steel of ook wel low-metallic-materiaal. Dat be-
vat 20% ijzer en staal, aangevuld met non-fer-
rometalen en een reeks schuur- en smeermid-
delen. Zulke remblokken zorgen voor een hoge
wrijvingscoëfficiënt over een breed tempera-
tuurgebied.
Voor de Amerikaanse markt kwamen er de
NAO’s, de Non Asbestos Organics, tegenwoordig
vaak Ceramics genoemd. Dat wrijvingsmateri-
aal bevat geen ijzer of staal, alleen non-ferro-
metalen, aangevuld met organische en anorga-
nische vezels, oxides en sulfides. Die combina-
tie blijft in remprestatie achter bij low-steel-

materiaal, maar doet het op geluid en vooral
op wielstof veel beter. Oorzaak: het grootste
deel van het wielstof is niet afkomstig van de
remblokken, maar van de remschijf. Het is
vooral grafiet uit het gietijzer. En terwijl low-
steel-materiaal de schijf ruw behandelt, leggen
NAO’s er juist een beschermende laag over-
heen. Als de remschijven niet verroesten gaan
ze bij het gebruik van NAO-remblokken
meestal een autoleven mee. Het beetje remstof
dat van de NAO-blokken zelf afkomt, hecht
zich bovendien moeilijker aan de aluminium
velgen dan het grafiet uit de remschijf. En nog
idealer, was het remstof van de eerste NAO’s
nog bruin, tegenwoordig is het wit en daarmee
ook nog eens nauwelijks zichtbaar op lichtme-
talen wielen.

NAO op de achteras
Een aantal nieuwe ontwikkelingen zorgt ervoor
dat Europese remblokkenfabrikanten, zeker
voor de achteras, ook meer en meer naar NAO-
Ceramics kijken. Ontwikkelingsingenieur, 

De eerste groep materialen in remblokken zijn
de schuur- en smeermiddelen. Zij moeten sa-
men zorgen voor een wrijvingscoëfficiënt tus-
sen remblok en schijf van ongeveer 0,4 bij per-
sonenauto’s en 0,6 bij trucks met pneumatisch
bediende remmen. Omdat sommige van die
middelen actiever zijn bij warmte en anderen
juist bij koude, lukt het alleen met een zorg-
vuldige mix van meerdere materialen om de
wrijvingscoëfficiënt over een breed tempera-
tuurgebied op dat niveau te houden.
Als schuurmiddelen worden bijvoorbeeld alu-
minium, zirkoonzand en silicium gebruikt.
Grafiet en sulfiden zijn veel voorkomende
smeermiddelen.
Net als bij farmaceutische producten worden
de actieve stoffen in het frictiemateriaal om-
geven door vulmiddelen. In pillen moeten die
lekker smaken en niet giftig zijn, in remblok-
ken moeten ze mechanisch, thermisch en che-
misch bestendig zijn. Vermiculiet is zo’n vuller.
Het voordeel van dit mineraal is dat het bij
warmte mee uitzet met de andere materialen.
De vezels in een remblok zijn te vergelijken
met de dragende delen in een gebouw. Zij
geven het remblok slijtvastheid en houden het
mengsel van stoffen, dat voornamelijk uit
poeders bestaat, bij elkaar. Voor dit doel wor-
den bijvoorbeeld aramide-, vlas-, glasfiber- en
metaalvezels gebruikt. Die metaalvezels zorgen
tevens voor de warmtegeleiding. Veel voorko-
mende metaalvezels zijn staalwol, koper, brons
en messing. Die opsomming maakt meteen
duidelijk waarom frictiemateriaal zonder koper
een uitdaging is. Brons en messing zijn koper-
legeringen en NAO-remblokken bevatten geen
staal.
Elastomeren zoals latex of nitril geven het
mengsel enige flexibiliteit en bindmiddelen
zoals harsen zorgen ervoor dat het in de oven
samensmelt. ●

Het lijkt zo simpel, twee zwarte blokjes die je te- 
gen een draaiende schijf aandrukt. Maar alleen het
frictiemateriaal al, is een wetenschap op zich.

Recept voor
 frictiemateriaal

Het datalogsysteem in 
de auto slaat alles op:
temperaturen, remdruk-
ken, snelheid, remver-
traging enzovoorts. 
De testrijder leest zijn 
instructies af van het
grote scherm.

Testen is niet alleen
nodig om te zien hoe

een nieuw product zich
houdt, ook de bestaande

serieproducten moeten
zich steeds opnieuw

weer bewijzen. 
Overigens, in Nederland

worden die rode doosjes
geleverd door Kühne.

© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional 2
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Martin Günther van Ferodo-fabrikant Federal
Mogul noemt een aantal van die ontwikkelin-
gen: “Regeneratief remmen, systemen die de
remschijf drogen door de remblokken er zacht-
jes tegenaan te drukken, systemen die de slij-
tage links en rechts op elkaar afstemmen, auto-
matische cruise control, die de afstand tot de
voorganger constant houdt. Al dit soort extra
functies vragen om een remsysteem dat vooral
comfort biedt. Zeker op de achteras kijken we
daarom nu heel serieus naar NAO-frictiemate-
riaal”.
En er is nog een ontwikkeling die NAO op de
achteras stimuleert: “De elektrisch bediende
parkeerrem”. Günther legt uit waarom: “Rolt
een auto met een traditionele handrem van een
helling, dan is dat de verantwoordelijkheid van
de automobilist. Hij heeft de handremhandel
niet stevig genoeg aangetrokken. Met de elek-
trisch bediende handrem is de bewijslast omge-
keerd. En dus moet de autofabrikant zeker
weten dat de auto niet wegrolt als de handrem
geactiveerd wordt. De parkeerrem moet dus al-
tijd en iedere dag een enorme klemkracht leve-
ren. Daar moet het frictiemateriaal wel tegen
kunnen”.
Op de achteras gaan we dus ook in Europa meer
NAO zien. Op de vooras, waar het wielstofpro-
bleem het grootst is, is dat minder zeker: “In de
komende vijf jaar gaan we zien of we met NAO
ook de remprestaties kunnen halen die we voor
graag zien”.
Ondertussen adverteert een Amerikaanse after-
marketleverancier met een originele oplossing:

een low-steel-remblok aan de binnenkant van
de remschijf, voor een groot remvermogen en
een NAO-blok aan de buitenkant, zodat de velg
schoon blijft. Slim bedacht toch? “Heel slim”,
vindt Günther, “maar het werkt niet. In Europa
is er ook mee getest en het resultaat viel tegen.
In de aftermarket is helemaal niet te bewijzen
dat het werkt. Maar het staat wel goed in ad-
vertenties. Het is vooral een marketingtruc”.

Kopervrije remblokken
Sinds het verbod op asbest zijn er nog veel
meer stoffen in de ban gedaan: “Ferodo-rem-
blokken bevatten geen cadmium-, lood-, kwik-
en antimoonverbindingen”. Voor al die stoffen
zijn minder vervuilende vervangers gevonden,
maar een nieuwe bedreiging komt op het rem-
blok af: “In het water van de baai van San Fran-
cisco is een te hoge koperconcentratie aange-
troffen. Daarom wordt het gebruik van koper
daar nu in allerlei toepassingen verboden.
Vanaf 2018 mag het in California niet meer in
remblokken zitten. Vervelend, want koper en
koperverbindingen zijn op dit moment onmis-
baar in frictiemateriaal. Dat vervangen is echt
een uitdaging”.
Federal Mogul grijpt die uitdaging met beide
handen aan. Achter het testcentrum in Bad
Camberg wordt hard gewerkt aan uitbreiding.
“Aan het eind van dit jaar is onze testcapaciteit
verdubbeld”, zegt Günther. “Want alleen goed
remmen is niet goed genoeg.” ●

Erwin den Hoed

Blik op enkele testbanken in Ferodo’s testcentrum.
In totaal telt het centrum in Bad Camberg 28 test-
banken voor personenautoremmen, nog eens 9
banken speciaal voor NVH (Noise Vibration Harsh-
ness), 9 voor trucks, 3 voor treinen en een zoge-
naamde DTV (Disc Thickness Variation) bank. Die
meet de mate waarin de combinatie van schijf en
blokken een diktevariatie in de remschijf tijdens
het gebruik kan herstellen.

Amerikaans idee: Low-Steel aan de binnenkant,
NAO aan de buitenkant. Doel: veel remvermogen,
weinig remstof. Maar of het werkt?

Test van levensduur en betrouwbaarheid op een testbank. De testgegevens gaan naar de controleruimte
en zijn ook toegankelijk voor Federal Moguls 15 andere R&D- en testcentra in Amerika, Europa en Azië.
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