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Minerae remotre heeÍi uilstêkende smerende eigenschappen. Zenêê l êen groene kteu. el wordt stê.hts voorgeschreven ctoorIWee constructeuís nt. Cikoen en Bo[s Fovce
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Wanneer en waarom overweoen
om siliconen rcmvtoeistoÍ (DóÍs) te gaan gebrurkên?
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we.d veÍnêuwd en dus nool eeÍdêr

"L':i]r:lv9eíuq rêrr onderhoudr zodar rren Tehe.ned hee,roàÍ noorl met een andere remvtoe;srot woídl orjgevurd,nÊr voenurg weinig zatwordên qebrurkr

:l:l-lo_orpunr rs en br,/finoos ondeí nvroeo van vocnr,
. oe, coríosrvrrert neemr n|el loê In oe toop vàn Irjd,rak wordt niet aangerds' doon srrrconen renvÉersror.
Vêrdeí wordt sliconen remvtoeistoÍgekenmerkl dooÍ de pur

Ze is- moeilijker re onÍuchten mel minder,haroe íempedaalaG gevob.
Ze is ste€hts veíkrijgbaar in de gespeciatrseerde vakhandet.
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ên p.aldisch iedere anoere consrruc_reur g€en geen toestemming voor het gêbrutk ván silico-nen rêmvbeistoí-
Het geb.uik hiêrvan gêbeurt op eigen flsico!
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Dê club wêrkt nomènlêel aan een rnogêtijkheid
om in clobverband, tegên een zeer goastig tariêÍ,
de aê||rollê van uw Gabaiolel te late.r veÍvalgen.
Zodra de nodigê afsprakên ziin gêrnaatt, zulten wii
hêt niet nalatêa otfr u hiêrove, le iííormê.en.
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HYDRAULISCHE REMMEN

Een zorq van menie autoverzametaa,

Hvdraulische remmen?
Bj hydraulischê remmen wodl de druk op hel íêmpedaal oveÍgebrachl op remschoenen oí remb okken
door m ddelvan €en voeisloÍ. vloeistoíen hebben de Íysische eigênschappen niei samendrukbaar te ziin
De keuze van de drarnelers van de wielremcilincleís len opzichte van de diameter van de hooídremcilindeÍ
laat een doseÍing van de íemdÍuk toe. De oudste Kevers, voornamelltk standaard uitvoenngen, waíen nog
uilqevoeíd met mechanische remmen.
Bil mechanische íemmen woídl de dluk op hel rcmpedaal op dê íemschoenen overgebrachl
via kabels en hendels.
De e genschappen van beide remsyslemen verqeliikên ligl buiten de scoop van dit arukel
Dil arlikel is een uiteenzelting oveí de Invloed van ÍemvloeistoÍ op de rcíneigenschappen n de Íuncl e

Autoverzamelaar?

In dil arr kel bêstempelen we cle
autoverzamelaar als iemand die
hel leuk vindt oude aulos In een
goede conditie te houden zonder
ze Írequen n hel verkeer le brengen.

De ideale remvloêistot zou:
' geen kookpunt h€bben boven 300'C,
' dun vloeibaar bljven,

bij extíêeín lage temperaluur (-40'C),
'de bewegende delen in hei

hydíallsch sysleem

'de íubbeíen aldichtingen en stolkappen
van de remci ndeÍs niel aanlaslen,

' geen coíosie verooízaken in
r€mleid ngen en remci lndeís.

' niet degenêíêren in lunctie van lud,

Hvoroscopisch en niet hvoÍoscopisch

Een nat en een dÍoogpunl zou bij de ideale remvioeisloÍ niêt be'
slaan. Dit staaÍl hel verrnoeden dat echle remvloestol kaf dege_

De meest ÍÍequent gebÍuikte remvoeslofÍên hebbên de specilr
calie DOÍ3 en DOT4.

Hun chemische samenslelling (glycoletheÍs oÍ boíaaleslêís)
hanql samen mel een bijzondere afÍ nilêit voor water. Hel vochl
oplossend oÍ hygíoscopisch kaÍakter maakt dal deze íemvloeistoí
degenereert. Niel alleen hel kookpunt verlaagd, maar ze wordl
levens coÍosiel. Dit laatslê s een grool probleem voof de vêrza

WanneeÍ de Íemmen lánge tiid niel worden gebÍu kt ontslaal
Íoêst in de Íemciiinders De íoest maakt het gladde ci inderopper-
vlak ruw WanneeÍ de zuigerijes met hun rubbêÍen afdchtngen
plots in de Íuwe cilinders gaan bêwegen is hei Íesu taat vooíspef
baar.,De Íemvloeistof lekl uit de rempoínpên op de rembekedrng
Een onevenwichtige is hel Íesultaat. In een vogende Íasê hou'
den de aÍdrchlngen op aJdichtingen te zljn en wordt de remvloei_
stoÍ naarbuiten gedÍukl. Hrer houdt ook de remweíking opl

VeÍÍoesle rempompen moeten woÍden veÍvangen. Bempompen
van de Íecênlere Volkswagens zjn nog gemakkelijk legen een
aanvaardbaÍe prijs verkrijgbaar. Dit s echter niet atijd hel qeval
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wat hêeft DOT 3.4 oÍ 5le betêkênên

De DoTclassilicalre heetl b€lÍekkinq op de specrricalies van rem-
vloeistollen zoals ze zjn vastgelegd 1n de algemeen Amenkaanse
norm. FIMVSS (FedeÍal l\.lotor vehlclê Salely Slandad)

De getallen hebben beÍekkng op de waard€ van hel kookpunt
van de reínvloeislol. Het kookpunl s een maat voor de veiligheid
van remvloeistol. Nel voor een vloeistol kookl onlstaan eí gasbel-
en. Gasbelen ziin samendÍukbaar. Gasbellen in hel hydraulisch
remsysleem veftinderen dal dÍuk in hel ciÍcuit wordl opgebouwd.
Geen drukopbouw is synonieín voor geen remmen, o{ in vaklaal
''vapouí ock Remmen worden lijdens laqe atdalrngen gloeiend
heei. Een gedeelte van dêzê warmte wordl naar de remvloeisloÍ

Wann€eÍ men oveÍ kookDunl soreêkt rnaakt men een verschrl:
hel droog en hel nal kookpunl.
hel droog kookpunt hoorl bii neuwe íernvloeistol. hel nal kook_
punt is een waarde de qemêlen wordt wanneer de rcmvloeislot 2
taar in gebí! k is. 8j een vloeisloí Ínel een hoog DOT gelal hoorl
een hoog kookpunt. Zo heeft vloeislol mel OoTspeciÍicatie een

'mengbaaf zijn met alle bêstaand€ remvloeistoÍten,
' eenvo'rdlg le ontluchlen zijn,
" aulolak nrel aantasten,
' onschadelijk ztn vooÍ het milieu
'en bovendien nog qoedkoop ziln ook

hoger kookpunt als vloeisloÍ mel DOT3 speciíi.álie
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