
Temp. wrzenia DOT 3 DOT 4 DOT 5 (silicone) DOT 5.1 (PAG)  Racing Brake Fluid 300 Plus

Sucha 205°C 230°C 260°C 260°C 300°C (310typ)

Mokra 140°C 155°C 185°C 185°C 195°C
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OLEJE SILNIKOWE, OLEJE PRZEK£ADNIOWE, DODATKI DO PALIW

P£YN HAMULCOWY

Istnieje wiele mitów i w¹tpliwoœci dotycz¹cych p³ynów 
hamulcowych. Poni¿szy artyku³ pozwoli rozwiaæ w¹tpliwoœci.

Depatrament Transportu (DOT) klasyfikuje p³yny hamulcowe 
wed³ug ich specyfikacji. Okreœlane s¹: temperatura wrzenia 
oraz sk³ad chemiczny, przy czym obydwie cechy s¹ wa¿ne. 
Obecnie stosowane s¹ p³yny: DOT3, DOT4, DOT5, DOT 5.1

Zasady termodynamiki mówi¹, ¿e energia powsta³a podczas 
ruchu zamienia siê w ciep³o przy pomocy tarcia. Uk³ad 
hamulcowy dzia³a tylko wtedy, gdy p³yn pozostaje nieœciœliwy. 
Gdy p³yn gotuje siê, zmienia siê w gaz, który jest œciœliwy, a 
wtedy peda³ hamulca robi siê “g¹bczasty” lub uk³ad ca³kowicie 
przestaje dzia³aæ.

¯aden uk³ad hamulcowy nie jest w pe³ni uszczelniony, co 
powoduje, ¿e p³yn hamulcowy absorbuje wilgoæ. W efecie 
obni¿a to temperaturê wrzenia, co zmniejsza wydajnoœæ 
uk³adu (tak jak opisano powy¿ej).

DOT przeprowadza 2 testy p³ynów hamulcowych:

?sucha temperatura wrzenia - temperatura wrzenia 
nowego p³ynu hamulcowego
?mokra temperatura wrzenia - temperatura wrzenia p³ynu 
hamulcowego, który wch³on¹³ wilgoæ (w warunkach 
u¿ytkowania)

Wystêpuj¹ 2 ró¿ne typy p³ynów hamulcowych:
?DOT3, DOT4, DOT5.1, które bazuj¹ na poliglikolu
?DOT5, który bazuje na silikonie

UWAGA! Oba typy p³ynów nie s¹ kompatybilne i nie 
wolno ich mieszaæ.

P£YN HAMULCOWY NA BAZIE SILIKONU (DOT5)

P³yny hamulcowe na bazie silikonu DOT5 powsta³y w celu 
zapewnienia wy¿szej odpornoœci na wysok¹ temperaturê ni¿ 
p³yny na bazie glikolu.

DOT4. P³yny hamulcowe na bazie siikonów maj¹ tak¿e inne 
zalety: nie niszc¿¹ lakierui nie absorbuj¹ wody. Jednak p³yny 
hamulcowe na bazie silkonów s¹ s³abymi œrodkami smarnymi, 
wiêc nie smaruj¹ pomp ABS tak dobrze jak pyny PAG. S¹ te¿ 
bardziej œciœliwe, co powoduje “g¹nczastoœæ” peda³u hamulca. 
Wymaga tak¿e nieco innych rozwi¹zañ uk³adów hamulcowych 
na etapie projektowania. Poniewa¿ nie absorbuj¹ wody, ka¿da 
woda, która dostanie siê do uk³adu hamulcowego pozostaje w 
swoim stanie i mo¿e powodowaæ korozjê uk³adu 
hamulcowego. Dodatkowo, zebrana woda paruje w wysokiej 
temperaturze, co ma bardzo negatywny wp³yw na efektywnoœæ 
ca³ego uk³adu hamulcowego.

P³yny hamulcowe DOT5 nie s¹ polecane do u¿ytku w sportach 
motorowych.

P£YNY HAMULCOWE NA BAZIE POLIGLIKOLÓW (DOT3, 
DOT4 I DOT5.1)

P³yn hamulcowy na bazie glikolu DOT4 jest obecnie najbadziej 
pwoszechnym rodzajem p³ynu hamulcowego. Jego 
specyfikacja jest znacznie wy¿sza ni¿ p³ynu DOT3, który 
zastêpuje. DOT 5.1 ma jeszcze wy¿sz¹ specyfikacjê i jest 
polecany do u¿ytku przy szybszej jeŸdzie. 

Poni¿ej przedstawiamy minimalne wartoœci suchej i mokrej temperatury wrzenia 
dla poszczególnych klas DOT:
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