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REMMEN
HYDRAULISCHE
Eenzorq vanmenieautoverzametaa,
Hvdraulischeremmen?
Bj hydraulischêremmenwodl de druk op hel íêmpedaaloveÍgebrachlop remschoenenoí rembokken
door m ddelvan €en voeisloÍ. vloeistoíen hebbende Íysischeeigênschappenniei samendrukbaarte ziin
len opzichtevan de diametervan de hooídremcilindeÍ
De keuze van de drarnelersvan de wielremcilincleís
laat een doseÍingvan de íemdÍuktoe. De oudste Kevers,voornamelltkstandaarduitvoenngen,waíen nog
uilqevoeídmet mechanischeremmen.
Bil mechanischeíemmenwoídl de dluk op hel rcmpedaalop dê íemschoenenovergebrachl
via kabelsen hendels.
De e genschappenvan beide remsyslemenverqeliikênligl buitende scoop van dit arukel
Dil arlikelis een uiteenzeltingoveí de Invloedvan ÍemvloeistoÍop de rcíneigenschappenn de Íuncl e
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Autoverzamelaar?
In dil arr kel bêstempelenwe cle
autoverzamelaarals iemanddie
hel leuk vindt oude aulos In een
goede conditiete houdenzonder
ze Írequen n hel verkeerle brengen.

De idealeremvloêistotzou:
' geen kookpunth€bbenboven 300'C,
' dun vloeibaarbljven,
bij extíêeínlage temperaluur(-40'C),
'de bewegendedelen in hei
hydíallsch sysleem
'de íubbeíenaldichtingenen stolkappen
van de remci ndeÍs niel aanlaslen,
' geen coíosie verooízakenin
r € m l e i dn g e ne n r e m c i l n d e í s .
' niet degenêíêrenin lunctievan lud,
'mengbaaf zijn met alle bêstaand€remvloeistoÍten,
' eenvo'rdlgle ontluchlenzijn,
" aulolak nrel aantasten,
' onschadelijkztn vooÍ het milieu
'en bovendiennog qoedkoopziln ook

wat hêeft DOT 3.4 oÍ 5le betêkênên

Hvoroscopisch en niet hvoÍoscopisch
Een nat en een dÍoogpunl zou bij de ideale remvioeisloÍniêt be'
slaan. Dit staaÍl hel verrnoedendat echle remvloestol kaf dege_
De meest ÍÍequent gebÍuikte remvoeslofÍên hebbên de specilr
calie DOÍ3 en DOT4.

De DoTclassilicalreheetl b€lÍekkinqop de specrricaliesvan rem- Hun chemische samenslelling (glycoletheÍs oÍ boíaaleslêís)
vloeistollenzoals ze zjn vastgelegd1nde algemeenAmenkaanse hanql samen mel een bijzondereafÍ nilêit voor water. Hel vochl
oplossendoÍ hygíoscopischkaÍaktermaakt dal deze íemvloeistoí
norm. FIMVSS(FedeÍall\.lotorvehlclê Salely Slandad)
degenereert.Niel alleen hel kookpunt verlaagd, maar ze wordl
De getallen hebben beÍekkng op de waard€ van hel kookpunt levens coÍosiel. Dit laatslê s een grool probleemvoof de vêrza
van de reínvloeislol.Het kookpunl s een maat voor de veiligheid
van remvloeistol.Nel voor een vloeistolkookl onlstaaneí gasbelen. Gasbelen ziin samendÍukbaar.Gasbellenin hel hydraulisch WanneeÍ de Íemmen lánge tiid niel worden gebÍu kt ontslaal
remsysleemveftinderen dal dÍuk in hel ciÍcuitwordl opgebouwd. Íoêst in de Íemciiinders De íoest maakt het gladde ci inderopperGeen drukopbouwis synonieínvoor geen remmen,o{ in vaklaal vlak ruw WanneeÍ de zuigerijesmet hun rubbêÍen afdchtngen
''vapouí ock Remmen worden lijdens laqe atdalrngengloeiend plots in de Íuwe cilindersgaan bêwegenis hei Íesu taat vooíspef
heei. Een gedeeltevan dêzê warmte wordl naar de remvloeisloÍ baar.,DeÍemvloeistoflekl uit de rempoínpênop de rembekedrng
Een onevenwichtigeis hel Íesultaat.In een vogende Íasê hou'
te zljn en wordt de remvloei_
den de aÍdrchlngenop aJdichtingen
Wann€eÍ men oveÍ kookDunlsoreêkt rnaakt men een verschrl: stoÍ naarbuiten gedÍukl.Hrerhoudt ook de remweíkingopl
hel droog en hel nal kookpunl.
hel droog kookpunt hoorl bii neuwe íernvloeistol.hel nal kook_ VeÍÍoesle rempompenmoeten woÍden veÍvangen. Bempompen
punt is een waarde de qemêlen wordt wanneerde rcmvloeislot2 van de Íecênlere Volkswagenszjn nog gemakkelijklegen een
qeval
taar in gebí! k is. 8j een vloeisloíÍnel een hoog DOT gelal hoorl aanvaardbaÍeprijs verkrijgbaar.Dit s echter niet atijd hel
een hoog kookpunt.Zo heeft vloeislol mel OoTspeciÍicatieeen
hoger kookpuntals vloeisloÍmel DOT3 speciíi.álie
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