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ONDERDELEN
Ontwikkeling van remvloeistoffen

Om de evolutie van de remvloei-
stof te kunnen begrijpen, verdiepen
we ons eerst kort in de historie. De
eerste remmen werden nog mecha-
nisch bediend en werkten meestal

alleen op de achterwielen. Toen de
hydraulische systemen hun intrede
deden, waren die gevuld met water
plus een alcohol als antivries. Dat
was niet ideaal omdat er zowel bij

hoge als bij lage temperaturen pro-
blemen optraden, koken en bevrie-
zen stelden de grenzen. In 1924
kwam er remolie op de markt be-
staande uit 60% ricinusolie ver-

dund met di-aceton-alcohol. Deze
dure vloeistof is tot ongeveer 1955
toegepast. Het zwellen van de uit
natuurrubber bestaande afdichtin-
gen bleef binnen aanvaardbare
grenzen en de olie smeerde prima.
Dit type remvloeistof was echter
chemisch gezien niet stabiel, het
kookpunt was vrij laag, de corro-
siebescherming matig en het hy-
groscopisch gedrag niet goed. Wat
overbleef was de naam: remolie en
die leeft voort.

Hygroscopische vloeistof
Omdat vocht niet te vermijden is,
moet er een oplossing gevonden
worden voor de aanwezigheid van
water in het remsysteem. Water
kan immers bevriezen en koken.
Na veel onderzoek en testwerk is
het gelukt een remvloeistof samen
te stellen die het water opneemt
zodat bevriezen en koken niet
meer bij 0°C en 100°C plaatsvindt.
Deze vloeistof is hygroscopisch,
het trekt water aan. Het kookpunt
van nieuwe remvloeistof is welis-
waar heel hoog, maar zodra er wa-
ter wordt opgenomen neemt het
kookpunt snel af. Bovendien wordt
de vloeistof stroperiger hetgeen
vooral bij lage temperatuur onge-
wenst is. De SAE bracht in 1946
de SAE 70R1 en R2 specificaties
uit die het kookpunt van nieuwe
remvloeistof op respectievelijk
150 en 110°C vastlegde. In 1958
verscheen de 70R3 specificatie
voor remvloeistoffen met een
kookpunt van 190°C.

Het duurde tot 1968 voordat de
Federal Motor Vehicle Safety
Standard (FMVSS) nummer 116
uitkwam, een jaar nadat de SAE de
J1703 eisen had opgesteld die
naast het kookpunt ook nog andere
voorwaarden bevatte. De FMVSS
nr. 116 omvatte specificaties die
door het Department of Transport
(DOT) waren opgesteld. Het ging
daarbij om volledig synthetische
producten in tegenstelling tot de
grotendeels plantaardige remolie.
Deze nieuwe remvloeistoffen zijn
nog steeds polyglycolproducten en
worden met DOT3 aangeduid.

DOT3 of 4?
Sinds 1 maart 1972 liggen de spe-
cificaties voor remvloeistoffen

Hoger kookpunt is gewenst

Remmen met vertrouwen
Voorlopig moeten we het

nog even zonder elektro-

mechanisch remsysteem

stellen. De overdracht van

de pedaalkracht naar de

wielremmen is de taak van

de remvloeistof. Problema-

tisch daarbij zijn de steeds

hogere temperaturen. Het

gebruik van een topklasse

remvloeistof is daarom een

absolute vereiste.

De nieuwste remvloeistoffen,zoals dit type van BASF,hebben een hoog
kookpunt en een lage viscositeit bij lage temperaturen en zijn daardoor
zeer geschikt voor de modernste elektronische regelsystemen.
FOTO:BASF

Remvloeistoffen zijn er in vele kwalitei-
ten.Gebruik voor bijvullen en verversen
altijd de hoogste kwaliteit remvloeistof
die de autofabrikant toestaat.
FOTO:ATE

Praktische werkplaatstips
● Ververs tijdig, liefst op basis van
meting met een kookpunttester, an-
ders om de 2 jaar.
● Werk zo schoon mogelijk, houd
vocht weg van het remsysteem.
● Gebruik geen roodpurper DOT5
siliconen remvloeistof, behalve als
deze is voorgeschreven (Harley-
Davidson).
● Gebruik geen groene LHM rem-
vloeistof, behalve als deze is voorge-
schreven (Citroën, Rolls-Royce).
● Ontlucht en ververs op de manier
zoals de autofabrikant dat aangeeft.
Let daarbij goed op de juiste volgor-
de.Gebruik uitsluitend nieuwe rem-
vloeistof.

● Verwijder gemorste remvloeistof
onmiddellijk met een natte doek.
● Gebruik voor bijvullen en verver-
sen de hoogste kwaliteit remvloeistof
die de autofabrikant toestaat.De
volgorde is:DOT3, Super DOT3,
DOT4, Super DOT4, DOT5.1.Ge-
bruik uitsluitend DOT3 of Super
DOT3 remvloeistoffen als de autofa-
brikant die voorschrijft.
● Let er bij het testen van het kook-
punt op of er recent is bijgevuld.Test
bij twijfel de vloeistof bij de voorste
remklauwen.
● Zorg er voor dat remslangen span-
ningsvrij blijven, dus niet worden uit-
gerekt, geknikt of getordeerd.
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wettelijk vast in de DOT3 en
DOT4 eisen die door de FMVSS
nr. 116 zijn voorgeschreven. De
DOT3 remvloeistoffen komen vrij-
wel overeen met de SAE J1703
specificaties. De DOT4 remvloei-
stoffen moeten voldoen aan hogere
grenswaarden die pas in 1997 in de
SAE J1704 zijn vastgesteld.

Dat er twee categorieën zijn,
komt omdat de DOT3 remvloei-
stoffen anders zijn samengesteld
dan die van de DOT4. DOT3 rem-
vloeistoffen bestaan uit verschil-
lende glycol-ethers met poly-gly-
colen in plaats van ricinusolie.
DOT4 remvloeistoffen bestaan uit
glycol-ethers en boorzuur-esters
(ook wel boraat-esters genoemd).
De manier waarop deze vloeistof-
fen het water opnemen is verschil-
lend, hetgeen blijkt uit een veel ge-
ringere afname van het kookpunt
bij de DOT4 remvloeistoffen. Een-
voudig gezegd: DOT4 remvloei-
stoffen gaan langer mee.

Maar er is geen voordeel zonder
nadeel. Remslangen van zoge-
noemde EPDM en SBR rubber bij-
voorbeeld  kunnen niet goed, soms
zelfs slecht, tegen boorzuuresters.
Dat verklaart waarom bepaalde fa-
brikanten beslist alleen een DOT3
remvloeistof in hun systeem willen
hebben. De andere reden om uit-
sluitend DOT3 remvloeistoffen te
gebruiken heeft te maken met de
bewerkingsvloeistof. Deze ver-
draagt zich niet goed met DOT4
remvloeistoffen.

DOT5 siliconenvloeistof
Terug naar de historie. Er was in
1972 ook een DOT5 specificatie
vastgelegd voor remvloeistoffen
die in polaire gebieden gebruikt
werden. De nadruk ligt hierbij op
een lage viscositeit bij -40°C.

In 1975 werden de kleuren van
remvloeistoffen voorgeschreven.
De mengbare DOT3 en DOT4
remvloeistoffen zijn helder tot am-
bergeel van kleur, DOT5 remvloei-
stoffen zijn purperrood van kleur.
Het kleurverschil is absoluut no-
dig, want de DOT5 remvloeistof-
fen zijn gemaakt uit siliconen.
Deze vloeistoffen mengen niet met
DOT3 of DOT4 remvloeistoffen
en ze zijn niet hygroscopisch. Bo-
vendien nemen ze lucht op als er

sterke schommelingen in luchtdruk
zijn bijvoorbeeld bij het rijden in
de bergen. Eenmaal opgenomen
lucht wordt moeilijk afgestaan,
met als gevolg dat de remmen dus
sponzig blijven aanvoelen.

Op basis van de FMVSS 116
specificaties verscheen er in 1978
een ISO norm 4925 voor remvloei-
stoffen die in 1980 als DIN-ISO
4925 in Duitsland werd overgeno-
men. De Japanse industrie bleef bij
de DOT3 specificatie en legde die
vast in de JIS K2233 norm.

DOT5.1 zonder siliconen
Om deze nadelen van siliconen
DOT5 te omzeilen, ontwikkelde
een aantal firma’s conventionele
remvloeistoffen die ook aan de
DOT5 eisen voldoen. Deze rem-

vloeistoffen zijn wel mengbaar
met de DOT3 en DOT4 remvloei-
stoffen en kregen daarom de aan-
duiding DOT5.1 en dezelfde kleur
als de gebruikelijke vloeistoffen.
Dat leek een goede ontwikkeling te
zijn, want met de komst van ABS
in 1983 kwam de viscositeit bij
lage temperatuur in de belangstel-
ling te staan. Het snel variëren van
de remdruk vraagt immers om het
snel heen en weer pompen van de
remvloeistoffen. De invoering van
de asbestvrije remvoering zorgde
voor hogere remvloeistoftempera-
turen omdat de warmtegeleiding
van het nieuwe metaalhoudende
materiaal groter is.

Toch bleef de doorbraak van de
mengbare DOT5.1 remvloeistoffen
uit. Dat kwam voornamelijk door

het reeds genoemde probleem met
het materiaal waaruit de remslan-
gen worden vervaardigd. Door het
opzwellen van het rubber worden
de slangen afgedicht en kan er niet
geremd worden. Meestal ging het
alleen om de achterremmen. Na
vele jaren onderzoek is het stil ge-
worden. We praten tegenwoordig
alleen nog over DOT3 en DOT4
remvloeistoffen, al dan niet met
het woord Super ervoor.

Natte en droge kookpunten
Super DOT3 en DOT4 remvloei-
stoffen halen ‘natte’ kookpunten
die voorgeschreven zijn voor de
hogere specificatie. Een Super
DOT3 haalt dus een ‘nat’ kookpunt
dat hoort bij een DOT4 remvloei-
stof. Een Super DOT4 voldoet aan

Door een meting in het reservoir krijgt
men een goede indruk van het kook-
punt.Voorwaarde is wel dat er niet re-
cent is bijgevuld!
FOTO:AP LOCKHEED

Dankzij de inspanningen van im-
porteur Amtech is dit Römess vul-
en ontluchtingsapparaat een be-
kende verschijning in menige
werkplaats.Het werkt elektrisch
en vult pulserend via een lucht-
dichte aansluiting op het rem-
vloeistofreservoir.De tank heeft
een inhoud van 15 liter.
FOTO:AMTECH

Buitengewoon doordacht is het vul- en
ontluchtingsapparaat van SET Schrö-
der.Het (pulserende) vul- en ontluch-
tingsproces verloopt volautomatisch.
Men is dankzij de eigen accuvoeding vol-
ledig mobiel.Het apparaat zuigt recht-
streeks aan uit een vat (minder afval en
geen geknoei). Importeur Orvema biedt
tevens een milieuvriendelijk recycling-
systeem aan voor de oude remvloeistof.
FOTO:ORVEMA

Testen en vullen van 
het remsysteem
In AMT 1/1998 vindt u een overzicht
van testers en verversingsappara-
ten.Met speciale duurdere testers
kan het kookpunt nauwkeurig wor-
den bepaald.Goedkoper zijn de
handtesters die in het reservoir wor-
den gestoken.Er zijn testers die het
kookpunt bepalen door verhitting, er
zijn er die de elektrische geleidbaar-

heid van de vloeistof meten.Bij de
laatstgenoemde testers is het resul-
taat mede afhankelijk van het type
remvloeistof.Geen van de testers is
bedoeld voor DOT5 siliconen of LHM
remvloeistof.
De verversingsapparaten worden
steeds professioneler.Het is mogelijk
om 20 of 60 liter verpakkingen te ge-
bruiken en de afgevoerde remvloei-
stof in een speciale fles op te vangen.
In principe laat remvloeistof zich re-
cyclen, daarbij blijft er ongeveer 5%
onbruikbare producten over.Als de
schone vloeistof van de juiste addi-
tieven wordt voorzien, is er een
DOT3 remvloeistof ontstaan.
Verversingsapparaten werken met
perslucht of elektrisch.De elektri-
sche apparaten kunnen niet alleen
met een constante druk, maar ook
pulserend werken.In het algemeen
wordt er met een druk van 2 bar ge-
werkt, hogere drukken kunnen voor
problemen zorgen omdat de rem-
vloeistof hoge snelheden bereikt.
Vooral in holle ruimten en T-stukken
kan er dan dampbelvorming optre-
den.Gebruik dus liever een lage druk
en meer tijd.
‘Ouderwets’verversen kan ook,
maak daarbij een normale slag met
het rempedaal.Het is belangrijk het
werkplaatshandboek te raadplegen
om de juiste ontluchtingswerkwijze
en -volgorde vast te stellen.In princi-
pe werkt het hydraulische systeem
op zich nog net zoals ‘vroeger’het ge-
val was, de elektronische regelsyste-
men hebben hierop in het algemeen
geen invloed.
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de DOT5 eisen (die gelijk zijn voor
DOT5 en DOT5.1). Het ‘natte’
kookpunt is het kookpunt van rem-
vloeistof die tijdens een voorge-
schreven testprocedure water heeft
opgenomen. De vloeistof is dus
kunstmatig verouderd, het is net
alsof er twee jaar voorbij zijn ge-
gaan. Afhankelijk van het type
remvloeistof is er dan zo tussen de
3 en 5% water opgenomen. Een
DOT3 remvloeistof met een
droog-nieuw-kookpunt van 260°C
heeft met 2% water een kookpunt
van 160°C, met 3% water nog
maar 130°C. Een goede kwaliteit
(er is wel degelijk verschil in de
chemische samenstelling) Super
DOT4 met een droog kookpunt
van 250°C heeft met 4% water nog
een ‘nat’ kookpunt van 150°C. Het
vocht komt overigens in het rem-
systeem via de ontluchtingsgaat-
jes, langs de afdichtingen en (te-
genwoordig wel veel minder) door
het rubber van de remslangen.

Dampbelvorming gevaarlijk!
Dampbelvorming is als oorzaak
vastgesteld bij vele onderzoeken
naar ongelukken door het onver-
klaarbare weigeren van remmen.
Het bleek dat na een aantal malen
stevig remmen of tijdens lang vast-
houden van de remmen gedurende
een afdaling het rempedaal plotse-
ling dieper moest worden inge-
drukt. Tijdens het testen van de
vloeistof bleek dat de dampbelle-
tjes die ontstaan voordat de vloei-
stof kookt, de oorzaak van de pro-
blemen zijn.

Het dampbelvormingspunt
(Vapour Lock Point of VLP) is in
feite belangrijker dan het kookpunt
omdat vanaf deze temperatuur de
belletjes samendrukbaar zijn.
Daarom voelt het rempedaal spon-
zig aan en moet het pedaal (veel)
dieper worden ingetrapt.

Dit is dus een ander verschijnsel
dan ‘fading’, want daarbij loopt de
wrijvingscoëfficiënt van de rem-
blokken of remschoenen door een
te hoge temperatuur terug.

Uit metingen op de Stelvio pas
bleek het volgende. Als er met een
snelheid van 45 km/h op de rechte
stukken en een aanhoudend ge-
bruik van de voetrem werd afge-
daald, werd de remvloeistof in de

voorste wielremcilinders 180°C.
Tijdens stilstand liep de tempera-
tuur op tot 193°C. Dat verklaart
waarom remproblemen zich vooral
voordoen kort na een korte stop
voor een foto of rustpauze. De
remschijven werden 540°C. Bij
een geforceerde afdaling met snel-
heden van 90 tot 160 km/h op de
rechte stukken liep de temperatuur
van de remvloeistof op tot 230°C,
bij stilstand tot maar liefst 320°C.
De remschijven bereikten een tem-
peratuur van 760°C. Er wordt dan
met 140N op de rem getrapt, ter-
wijl de remblokken met 20.000N
tegen de remschijven drukken.

Tijdens file rijden met afwisse-
lend hoge en lage snelheden lopen
de temperaturen ook hoog op om-
dat de rijwindkoeling onvoldoende
is. Het dampbelvormingspunt ligt
bij 180°C als het kookpunt 200°C
bedraagt en het verschil (afhanke-
lijk van het soort remvloeistof en
de ouderdom) kan oplopen tot
40°C. Daarom wordt algemeen een
nat kookpunt van 160° als grens-
waarde genomen.

Deze waarde wordt soms al snel
bereikt, want uit metingen van
AMT is gebleken dat als een nieu-
we remvloeistof twee dagen open
staat het kookpunt daalt van 260°C
naar 135°C! Warmte en vocht zor-
gen voor een snelle opname van
water. Gelukkig gaat het in het ge-
sloten remsysteem veel minder
snel, maar een DOT3 remvloeistof
kan die waarde (160°C kookpunt)
al na twee jaar bereiken.

Afwijkende remvloeistoffen
Niet besproken zijn de Liquide
Hydraulique Mineral (LHM)
vloeistoffen zoals Citroën die toe-
past. Zoals de naam al aangeeft
gaat het hier om een mineraal
(olie-achtig) product. Deze groene,
hydraulische vloeistof is mogelijk
geworden omdat afdichtingen ont-
wikkeld zijn die ertegen bestand
zijn. Deze rubbersoorten zijn te
vergelijken met die welke in moto-
ren en transmissies worden toege-
past. Een ‘normale’ remvloeistof
mag dus nooit gemengd worden
met een LHM en omgekeerd gaat
het eveneens fout.

Er is ook niets gezegd over de
silicium-esters die als race-rem-

vloeistof worden toegepast. Ze
hebben een buitengewoon hoog
kookpunt dat heel langzaam daalt
naarmate er vocht wordt opgeno-
men. Gelet ook op de prijs zijn dit
remvloeistoffen voor wedstrijd-
auto’s en -motoren. Deze race-
remvloeistoffen zijn wel mengbaar
met DOT3, 4 en 5.1 remvloeistof-
fen, maar horen onvermengd te
worden toegepast dus in een
schoon remsysteem. Tijdens het
verversen blijft er immers circa
30% oude remvloeistof achter,
vaak van onbekende kwaliteit.

Hoger kookpunt gewenst
Uit het bovenstaande blijkt dat er
vooral twee dingen heel belangrijk
zijn als het om remvloeistoffen
gaat: het natte kookpunt en de vis-

cositeit bij lage temperatuur. Het
streven van de remvloeistoffabri-
kanten is er op gericht om de
DOT5 grenswaarden te overtreffen
met vloeistoffen die de chemische
samenstelling hebben van een
DOT4 remvloeistof. Vooral het
ESP, elektronisch geregelde stabi-
liteitssysteem, heeft dergelijke
remvloeistoffen nodig om ook bij
lage buitentemperatuur snel te
kunnen ingrijpen. Ook ASR (anti-
slipregeling) heeft baat bij een
hoge kwaliteit remvloeistof, want
de vloeistof wordt behoorlijk heet
als de remmen bezig zijn de door-
slippende wielen in bedwang te
houden. Het ‘natte’ kookpunt moet
daarom naar 195°C en hoger.

Paul Klaver

In de nabije toekomst wordt het hydraulisch remsysteem vervangen
door een elektro-mechanisch systeem.De remblokken worden daarbij
aangedrukt door een elektromotor.
FOTO:TEVES

Hydrauliek heeft geen toekomst
Mercedes-Benz komt met het eerste
remsysteem waarbij het rempedaal
voor een signaal zorgt dat in een
elektronisch regelsysteem vertaald
wordt in een hydraulische druk naar
de remmen.Dit elektro-hydraulische
remsysteem (EHB) heeft een lager
gewicht, geen rembekrachtiger no-
dig en zorgt voor een snellere druk-
opbouw die per wiel wordt geregeld.
Het EHB systeem is een combinatie
van ESP, ABS, ASR, BAS (remassis-
tent) en EPB (elektronische parkeer-
rem).Het rempedaal pulseert niet
meer als het ABS of ESP werkt en er
kan heel snel een drukverhoging van
100 naar 200 bar plaatsvinden als er
fading optreedt.Het EHB systeem
bouwt de volle remdruk in 100 milli-
seconden op, dat is de helft van de
200 ms die een huidig remsysteem
met remassistentie nodig heeft.Dat

verkort de remweg aanzienlijk.Een
pedaaldruksimulator zorgt voor het
juiste gevoel tijdens het remmen.
Over enkele jaren komt een elektro-
mechanisch remsysteem op de
markt.Het EMB systeem werkt met
twee gescheiden systemen, zelfs de
accu’s zijn apart.Dit is nodig in ver-
band met de veiligheid.Bij elk wiel
zorgt een mini-elektromotor via een
tandwieloverbrenging voor het aan-
drukken van de remblokken.Als het
eenmaal zover is, is er geen remvloei-
stof meer nodig.Mede om deze re-
den zijn de fabrikanten niet van plan
om veel geld te investeren in het ont-
wikkelen van nieuwe remvloeistoffen.
Voor de fabrikanten van de huidige
remsystemen geldt hetzelfde, zij in-
vesteren in de toekomst en ontwikke-
len dus elektro-hydraulische en elek-
tromechanische systemen.
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