
Badania stanowiskowe płynów hamulcowych 

JANUSZ JAKÓBIEC 

Instytut Technologii Nafty, Kraków 

W artykule przedstawiono rozwój technologii płynów hamulcowych i stawiane wymagania 
dla współczesnych produktów oraz ich klasyfikację i oznaczenia. Ponadto zamieszczono wyniki 
badań stanowiskowych płynów hamulcowych DOT−5.1 i DOT−3 w zakresie oceny właściwości 
użytkowych.  

1. Wstęp 

Nowoczesne samochody osobowe ze względu na bezpieczeństwo w ruchu drogo-
wym wymagają wysokojakościowych płynów hamulcowych, które są stosowane w 
hydraulicznych układach hamulcowych tarczowych i bębnowych (rys. 1).  
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Rys. 1. Hydrauliczny układ hamulcowy pojazdu samochodowego: 1−pompa hamulcowa ze zbiornikiem 
wyrównawczym; 2−przewody hamulcowe; 3−tarcza hamulcowa; 4−zacisk hamulca; 5−szczęka hamulcowa. 
Fig. 1. Hydraulic braking system o fan automotive vehicle: 1−brake pump with equalizing reservoir;  

2−brake system pipes; 3−brake disc; 4−brake clip; 5−brake shoe. 
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Poczucie bezpieczeństwa na drodze to marzenie każdego kierowcy, pasażera  
i pieszego. O bezpieczeństwie w ruchu drogowym decydują zasadniczo układy ha-
mulcowe, zaś ich efektywność działania kształtowana jest wysoką jakością płynu ha-
mulcowego [1]. Dzięki ich specyficznym właściwościom fizykochemicznym, tj. nie-
ściśliwości, wysokiej temperaturze wrzenia i swobodnego przepływu w różnych wa-
runkach temperaturowych zadanie to jest możliwe do spełnienia. 

2. Rozwój technologii płynów hamulcowych 

Historycznie pierwszym płynem hamulcowym stosowanym w hydraulicznych 
układach hamulcowych pojazdów samochodowych była kompozycja oleju rycynowe-
go z alkoholem butylowym. Obecnie tego typu płyny są bardzo rzadko stosowane, 
można je spotkać w najstarszych typach samochodów. Nowoczesne płyny hamulcowe 
stanowią roztwór eterów alkilowych glikoli alkilenowych uszlachetnionych pakietem 
dodatków typu inhibitorów utleniania i korozji, środków smarnych, przeciwpiennych  
i komponentów wiążących wodę (stabilizacyjnych) [2]. W charakterze inhibitorów 
korozji stosowane są inhibitory rdzewienia stali, najczęściej typu aminowego lub po-
chodne kwasu tetrapropylenobursztynowego oraz inhibitory korozji metali nieżela-
znych, najczęściej pochodne 1,2,3−benzotriazolu. Jako dodatki smarne o działaniu 
przeciwzużyciowym stosowane są fosforany organiczne głównie fosforan trikrezylu. 
Przeciętnie płyn hamulcowy zawiera około: 

� 70÷80% płynu bazowego; 
� 20÷30% środka smarującego; 
� od 1 do kilku procent pozostałych dodatków. 
W zależności od wyjściowej temperatury wrzenia i temperatury wrzenia płynu 

zawodnionego (nawilżonego), lepkości oraz charakteru chemicznego komponentów 
bazy rozróżnia się cztery klasy płynów hamulcowych do pojazdów samochodowych 
[3]:  

� płyn hamulcowy DOT−3; 
� płyn hamulcowy DOT−4; 
� płyn hamulcowy DOT−5.1; 
� płyn hamulcowy silikonowy DOT−5. 
Zakwalifikowanie płynu hamulcowego do odpowiedniej klasy jakościowej jest 

uzależnione od jego właściwości, które określają przedmiotowe normy. Płyny hamul-
cowe DOT−3, DOT−4 i DOT−5.1 powinny zawierać w składzie bazy glikolowe oksy-
alkilenowe, monoestry alkilowe glikoli oksyalkilenowych oraz estry boranowe wy-
mienionych glikoli i eterów. Estry boranowe dodatkowo spełniają rolę dodatków 
smarnych oraz czynnika wiążącego wodę, niedopuszczającego do radykalnego obni-
żenia temperatury wrzenia płynu w wyniku jego zawodnienia. W charakterze inhibito-
rów utleniania stosowane są inhibitory fenolowe i aminowe. Płyny hamulcowe klasy 
DOT−5 zgodnie z normą PN−C−40005:2002 są wytworzone na bazie modyfikowa-
nych silikonów (diorganopolisiloksany). Zawartość bazy silikonowej w płynie DOT−5 
nie powinna być mniejsza niż 70%(m/m). W skład płynów mogą ponadto wchodzić
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inhibitory korozji i utleniania oraz inne dodatki poprawiające właściwości eksploata-
cyjne płynów. Płyny hamulcowe DOT−3 i DOT−4 spełniające wymagania normy 
FMVSS Nr 116 i PN−C−40005:2002 są wzajemnie mieszalne, a w związku z tym ich 
skład chemiczny musi być oparty o te same surowce. Charakteryzują się one żółtą
barwą zgodnie z międzynarodowymi wymaganiami dla tej klasy płynów. Na polskim 
rynku spotkać można kilkadziesiąt gatunków płynów hamulcowych. Oprócz płynów 
krajowych producentów, takich jak: Organika Car − Łódź, Kosmet Rokita − Brzeg 
Dolny, Agromix − Niepołomice, Autoland − Pawłowice, Petrooil − Kraków znajdują
się płyny międzynarodowych koncernów, takich jak: Shell, Castrol, Elf, BASF, Mobil 
oraz innych mniejszych firm. 

3. Wymagania stawiane płynom hamulcowym 

Płynom hamulcowym przeznaczonym do nowoczesnych samochodów stawiane są
następujące wymagania [2]: 

− właściwości wysokotemperaturowe; 
− właściwości niskotemperaturowe; 
− właściwości reologiczne; 
− mieszalność z wodą; 
− oddziaływanie korozyjne na metale; 
− oddziaływanie na gumę i elastomery; 
− odporność na pienienie; 
− stabilność ogólna płynu. 
Należy podkreślić, że jednym z najistotniejszych wymagań jakościowych płynów 

hamulcowych jest parametr dotyczący temperatury wrzenia, którego wartość jest 
podwyższana równolegle wraz z rozwojem konstrukcji samochodów (zwiększenie 
mocy silnika, prędkości samochodu) [1]. Innym ważnym parametrem jest płynność  
w niskich temperaturach, zabezpieczająca prawidłowe funkcjonowanie hamulców  
w okresie zimowym. Z tych powodów pożądane są jak najmniejsze zmiany lepkości 
płynu hamulcowego w zakresie temperatur pracy, a krzywa ilustrująca przebieg tej 
zależności, tj. zmian lepkości w funkcji temperatury powinna być możliwie płaska. 
Granicznymi punktami tego zakresu są temperatury 100OC i −40OC. Zbyt wysoka 
lepkość stwarza znaczne opory przepływu w układzie i powoduje znaczne obciążenie 
pompy. Przy zbyt niskich lepkościach występuje natomiast niebezpieczeństwo prze-
cieków oraz zwiększonego zużycia współpracujących części. Właściwości takie za-
pewniają półprodukty stosowane do wytwarzania płynów hamulcowych, tj. etery alki-
lowe glikoli alkilenowych i ich estry boranowe, charakteryzujące się niską temperatu-
rą krzepnięcia, przy jednoczesnej wysokiej temperaturze wrzenia i całkowitej mie-
szalności z wodą [2]. 

Innym istotnym parametrem jakościowym płynu hamulcowego jest niedopuszcza-
nie do występowania wody w postaci odrębnej fazy lub nawet rozwarstwienia płynu 
wieloskładnikowego po przyjęciu znikomej jej ilości [4]. Woda przedostająca się do 
układu hamulcowego powinna rozpuszczać się całkowicie w płynie niezależnie od 
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temperatury płynu. Równocześnie pożądana jest jak najmniejsza higroskopijność pły-
nu (pochłanianie wody z atmosfery przez płyn) ze względu na obniżenie jego tempera-
tury wrzenia i powstawanie korków parowych. Zatem mała absorpcja wody z otocze-
nia jest cechą jak najbardziej pożądaną. Pochłaniania wilgoci z otoczenia nie da się
zupełnie wyeliminować, dlatego każdy płyn powinien mieć również zdolność roz-
puszczania zawartej już w układzie hamulcowym wody. Z czasem wszystkie płyny 
hamulcowe absorbują wodę zawartą w powietrzu, co powoduje stałe zmniejszenie ich 
odporności na podwyższoną temperaturę. Przykładowo temperatura wrzenia płynu 
nowego (świeżego) wynosi 260OC dla DOT−5, po czym spada do wartości 190OC 
przy zawartości 3%(m/m) wody (rys. 2).  

Czas eksploatacji  (2 lata)
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Rys. 2. Wpływ zawartości wody po 2 latach na temperaturę wrzenia płynu hamulcowego. 
Fig. 2. Effect of water contents after 2 years on the boiling point of the brake fluid. 

Niedopuszczalne jest także nadmierne pienienie płynu z uwagi na dużą ściśliwość
piany. Przed pienieniem zabezpiecza prawidłowo dobrany udział komponentów płynu 
charakteryzujący się niską rozpuszczalnością gazów oraz pakiet dodatków uszlachet-
niających powodujący szybkie zanikanie piany. 

Kolejna właściwość to konieczność zapewnienia kompatybilności z materiałami 
uszczelniającymi hydrauliczny układ hamulcowy. Elementy gumowe stanowiące 
istotną część układu hamulcowego (uszczelki pompy i cylinderków hamulcowych, 
przewody) nie mogą pod wpływem płynu hamulcowego ulegać zmianom uniemożli-
wiającym prawidłowe działanie hamulców. Niedopuszczalne jest kurczenie się ele-
mentów gumowych, rozpuszczania gumy, wymywania z niej składników. Zmiany te 
uwidaczniają się przede wszystkim pod postacią rozwarstwień, pęknięć, pęcherzy, 
wydzielania się sadzy na powierzchni gumy, jak również kleistością powierzchni. Od 
płynu hamulcowego wymaga się jednak nieznacznego działania spęczniającego gumę, 
utrzymującego się w ściśle odkreślonych granicach w celu zapewnienia uszczelnienia 
układu hamulcowego. Zmniejszenie twardości uszczelek gumowych nie może prze-
kroczyć ustalonych wartości określonych w przedmiotowych normach.  
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Płyn hamulcowy podlega działaniu różnych czynników zewnętrznych, jak również
wpływowi czasu ich działania. Równolegle zmieniają się także właściwości fizyko-
chemiczne płynu. W warunkach tych niemożliwe jest zapewnienie w okresie eksplo-
atacji i magazynowania całkowitej stabilności wszystkich właściwości płynu na po-
ziomie wskaźników wyjściowych. Toteż należy dążyć do utrzymania tych niekorzyst-
nych zmian na jak najniższym poziomie. Duże zmiany we właściwościach fizyko-
chemicznych obserwuje się w płynach niestabilnych i nieodpornych na starzenie.  

Szczegółowe wymagania i metody badań płynów hamulcowych są określone  
w normie PN−C−40005:2002 [3] oraz normach zachodnich [5−7] (tab. 1). 

Tabela 1. Podstawowe wymagania dla płynów hamulcowych wg norm zachodnich [5−7]. 
Table 1. Basic requirements on brake fluids according to foreign standards [5−7]. 

FMVSS Nr 116 Wymagania SAE J1703 ISO 4925−79
DOT−3 DOT−4 DOT−5 

Temperatura wrzenia, OC, nie niższa niż 205 205 205 230 260 
Temperatura wrzenia płynu zawodnio-
nego, OC, nie niższa niż

140 140 140 155 180 

Lepkość kinematyczna, mm2/s, w temp.:      
− 100OC, nie mniej niż 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
− 40OC, nie więcej niż 1800 1500 1500 1800 900 

Działanie na uszczelnienia z gumy SBR:      
zmiana twardości IRHD      
  − w temp. 70OC, 120 h − 10 − 10 − 10 − 10 −

  − w temp. 120OC, 120 h − 15 − 15 − 15 − 15 −

zmiana objętości      
  − w temp. 70OC, 120 h 1 − 16% 1 − 16% 1 − 16% 1 − 16% −

  − w temp. 120OC, 120 h 1 − 16% 1 − 16% 1 − 16% 1 − 16% −

EPDM (RM 69)      
zmiana twardości IRHD      
  − w temp. 70OC, 120 h − 10 − − − −

  − w temp. 120OC, 120 h − 15 − − − −

zmiana objętości      
  − w temp. 70OC, 120 h 10% − − − −

  − w temp. 120OC, 120 h 10% − − − −

NR      
zmiana twardości IRHD      
  − w temp. 70OC, 120 h − − 10 − − −

  − w temp. 120OC, 120 h − − − − −

zmiana objętości      
  − w temp. 70OC, 120 h − 1 − 16% − − −

  − w temp. 120OC, 120 h − − − − −

Wzrost twardości − − niedopuszczalny −

Destrukcja gumy − − niedopuszczalna −
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4. Badania stanowiskowe [2, 8] 

Każdy płyn hamulcowy nim znajdzie się w dystrybucji musi przejść serię testów, 
w trakcie których dokonuje się oceny, czy: 

−−−− parametry płynu są stałe bez względu na temperaturę; 
−−−− są stabilne chemicznie; 
−−−− nie powodują korozji układu hamulcowego, a nawet zabezpieczają przed po-

wstawaniem korozji; 
−−−− mają odpowiednie właściwości smarne. 

Testy, jakim podlegają płyny hamulcowe dotyczą badań: laboratoryjnych i stano-
wiskowych. 
Badania laboratoryjne płynów hamulcowych stanowią ocenę właściwości fizyko-
chemicznych. Przeprowadza się je wg PN−C−40005:2002 [3]. Obejmują one: 

� sprawdzenie wyglądu i barwy płynu; 
� oznaczenie temperatury wrzenia; 
� oznaczenie temperatury wrzenia płynu zawodnionego; 
� oznaczenie lepkości kinematycznej; 
� oznaczenie pH; 
� oznaczenie stabilności termicznej i chemicznej płynu; 
� oznaczenie właściwości korozyjnych; 
� oznaczenie wyglądu i płynności płynu w niskich temperaturach; 
� oznaczenie odparowalności; 
� oznaczenie odporności na działanie wody; 
� oznaczenie mieszalności z płynem odniesienia; 
� oznaczenie odporności na utlenianie; 
� oznaczenie oddziaływania na uszczelnia gumowe SBR. 
Uzyskane wyniki badań laboratoryjnych płynów hamulcowych DOT−3  

i DOT−5.1 spełniają wymagania określone normą PN−C−40005:2002. Wyniki badań
płynu DOT−5.1 zamieszczono w tabelach 2 i 3. Różnice stwierdzono w przyroście 
masy płytki aluminiowej płynu hamulcowego DOT−3 (rys. 3), natomiast dla płynu 
DOT−5.1 stwierdzono ubytek masy (rys. 4). 

Dokonano również oceny oddziaływania wspomnianych płynów hamulcowych na 
stan techniczny uszczelek gumowych SBR tłoczków cylinderków hamulcowych  
i pompy hamulcowej wg pkt. 5.8 normy PN−C−40005:2002. 
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Tabela 2. Wyniki badań laboratoryjnych płynu hamulcowego DOT−5.1 do pojazdów silnikowych 
wg normy PN−C−40005:2002. 

Table 2. Results of the laboratory research on brake fluid DOT−5.1 applied to engine vehicles according 
to PN−C−40005:2002. 

Płyn hamulcowy DOT−5.1 Lp. Właściwości 
wymagania wyniki 

Pkt 
normy 

1. Barwa od bezbarwnej do żółtej jasno−żółta p. 5.1 

2. Wygląd ciecz jednorodna,  
przeźroczysta 

ciecz jednorodna, 
przeźroczysta 

p. 5.2 

3. Temperatura wrzenia, OC  n.n. 260 268 p. 5.3 

4. Temp. wrzenia płynu zawodnionego, OC n.n. 180 182 p. 5.4 

Lepkość kinematyczna, mm2/s   
− w temp. 100OC n.n. 1,5 2,2 

5. 

− w temp. −40OC n.w.n. 900 858 
p. 5.5 

6 pH roztworu 7,0 ÷ 11,5 7,6 p. 5.6 

Stabilność płynu:   

− termiczna (zmiana temp. wrzenia, 
OC, w granicach) 

±(3OC + 0,05OC na 
każdy 1OC pow. 225OC) 

+ 28,1 

7. 

− chemiczna (zmiana temp. wrzenia, 
OC, w granicach) 

±(3OC + 0,05OC na 
każdy 1OC pow. 225OC) 

+ 2,2 

p. 5.7 

Właściwości korozyjne:   
Zmiana masy płytek, mg/cm2   

− stal ocynkowana od 0,2 do −0,2 − 0,002 

− stal od 0,2 do −0,2 − 0,014 

− aluminium od 0,2 do −0,2 − 0,045 

− żeliwo od 0,2 do −0,2 + 0,014 

−mosiądz od 0,2 do −0,2 − 0,045 

− miedź od 0,2 do −0,2 − 0,040 
Ocena wzrokowa płytek po badaniu nie dopuszcza się wżerów 

korozyjnych i wyprawień, 
dopuszcza się występowanie 

plam i zmianę barwy 

płytki bez zmian,  
z wyjątkiem mosiądzu i 

miedzi − gdzie wystąpiło 
lekkie pociemnienie 

Ocena uszczelek z gumy SBR po bada-
niu korozyjnym: 

  

− zwiększenie średnicy podstawy 
uszczelki, mm 

n.w. 1,4 1,1 

− zmiana twardości, IRHD 0 do −15 − 8 

− destrukcja gumy nie dopuszcza się wystę-
powania pęcherzy, 

złuszczeń i kleistości 
bez zmian 

Ocena płynu po badaniu korozyjnym:   

− wygląd nie dopuszcza się żelo-
wania  

oraz osadów krystalicz-
nych 

barwa ciemnożółta, 
ciecz jednorodna, 

klarowna 

− zawartość osadów, %(V/V) n.w. 0,10 pon. 0,10 

8. 

− pH roztworu 7,0 ÷ 11,5 7,2 

p. 5.8 
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cd. Tabeli 2. Wyniki badań laboratoryjnych płynu hamulcowego DOT−5.1 do pojazdów silnikowych 
wg normy PN−C−40005:2002. 

Contd Table 2. Results of the laboratory research on brake fluid DOT−5.1 applied to engine vehicles 
according to PN−C−40005:2002. 

Wygląd i płynność w niskich tempera-
turach: 

  

w temp. − 40OC po 144h:   

− wygląd płynu przeźroczysty, nie 
dopuszcza się osadów, 

zawiesin i rozwarstwień

ciecz przeźroczysta,  
bez osadów 

− czas przepływu pęcherzyka powietrza, 
s 

n.w. 10 5 

w temp. −50OC po 6h   

− wygląd płynu przeźroczysty, nie 
dopuszcza się osadów, 

zawiesin i rozwarstwień

ciecz przeźroczysta,  
bez osadów 

− czas przepływu pęcherzyka powie-
trza, s 

n.w. 35 21 

9. 

Po ogrzaniu do temp. 23±5OC wygląd i płynność bez 
zmian w stosunku do 
płynu wyjściowego 

bez zmian 

p. 5.9 

Odparowalność:   
− ubytek masy płynu, %(m/m) n.w. 80 77 
− wygląd pozostałości po odparowa-

niu 
nie dopuszcza się osa-
dów krystalicznych i 

rysujących 
brak osadów 

10. 

− temp. krzepnięcia pozostałości, OC n.w. −5 pon. −5 

p. 5.10. 

Odporność na działanie wody:   
− wtemp. −40OC p 120h   

− wygląd płynu nie dopuszcza się osadów, 
zawiesin i rozwarstwień, 

dopuszcza się lekkie zmęt-
nienie nie zmniejszające 
wyrazistości linii wzorca 
kontrastu, ustępujące po 

podgrzaniu płynu do temp. 
pokojowej 

bez zmian 

− czas przepływu pęcherzyka po-
wietrza, s 

n.w. 10 4 

− po ogrzaniu do temp. pokojowej wygląd i płynność bez 
zmian w stosunku do płynu 

wyjściowego 
bez zmian 

− w temp. 60OC p 24h   
− wygląd płynu nie dopuszcza się roz-

warstwień
brak rozwarstwień

11. 

− zawartość osadu, %(v/v) n.w. 0,15 pon. 0,15 

p. 5.11. 

Mieszalność z płynem odniesienia:   

− wygląd płynu w temp. −40OC po 24 h przeźroczysty, nie dopusz-
cza się osadów, zawiesin i 

rozwarstwień

ciecz przeźroczysta,  
brak osadu 

− w temp. 60OC po 24 h:   

− wygląd płynu nie dopuszcza się roz-
warstwień

brak rozwarstwień

12. 

− zawartość osadu, %(v/v) n.w. 0,05 pon. 0,05 

p. 5.12 
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cd. Tabeli 2. Wyniki badań laboratoryjnych płynu hamulcowego DOT−5.1 do pojazdów silnikowych 
wg normy PN−C−40005:2002. 

Contd Table 2. Results of the laboratory research on brake fluid DOT−5.1 applied to engine vehicles 
according to PN−C−40005:2002. 

Odporność na utleniania   
− wygląd płytek poza miejscami styku z folią

cynową nie dopuszcza się
wżerów i wyprawień dostrze-

galnych nieuzbrojonym okiem, 
dopuszcza się plamy i zmiany 
barwy oraz ślady substancji 

żywicznych 

bez zmian 

− zmiana płytki aluminiowej, mg/cm2 0,05 ÷ −0,05 − 0,01 

13. 

− zmiana płytki żeliwnej, mg/cm2 0,3 ÷ −0,3 − 0,004 

p. 5.13 

Działanie na uszczelki z gumy SBR:   
− w temp. 70OC:   

− zwiększenie średnicy podstawy 
uszczelki, mm 

0,15 ÷ 1,40 0,18 

− zmiana twardości, IRHD 0 ÷ −10 −6 
− destrukcja gumy nie dopuszcza się występowa-

nia pęcherzy, złuszczeń i 
kleistości 

bez zmian 

− w temp. 120OC:   
− zwiększenie średnicy podstawy 

uszczelki, mm 
0,15 ÷ 1,40 0,21 

− zmiana twardości, IRHD 0 ÷ −15 −9 

14. 

− destrukcja gumy nie dopuszcza się występowa-
nia pęcherzy, złuszczeń i 

kleistości 
bez zmian 

p. 5.14 

miedź      mosiądz       żeliwo      aluminium     stal       stal ocynk.

Rys. 3. Wygląd płytek wzorcowych po badaniu korozyjnym płynu hamulcowego DOT−3. 
Fig. 3. Appearance of model plates after corrosion test of brake fluid DOT−3. 

Przykładowo, w tabelach 3 i 4 zamieszczono wyniki oznaczeń twardości i wymia-
rów liniowych średnicy podstawy uszczelki tłoczka hamulcowego dla płynu hamul-
cowego DOT−5.1.
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miedź       mosiądz       żeliwo      aluminium     stal       stal ocynk.

Rys. 4. Wygląd płytek wzorcowych po badaniu korozyjnym płynu hamulcowego DOT−5.1. 
Fig. 4. Appearance of model plates after corrosion test of brake fluid DOT−5.1. 

Tabela 3. Wyniki oznaczenia twardości i wymiarów liniowych średnicy podstawy uszczelki tłoczka 
hamulcowego w temp. 70OC wg pkt. 14 normy PN−C−40005:2002 − płyn hamulcowy DOT−5.1. 

Table 3. Results of determination of hardness and linear dimensions of brake piston seal basic diameter in 
temperature of 70OC according to pt. 14 of the PN−C−40005:2002 standard − brake fluid DOT−5.1. 

Lp. Oznaczana cecha/jednostka 
Wynik badania / niepew-

ność
Wymagania Metoda 

1 
Zmiana twardości gumy  

wzorcowej SBR − 6 IRHD / ± 1,1 od 0 do −10 DIN 53519/2 

2 
Zwiększenie średnicy podstawy 
uszczelki tłoczka hamulcowego 

0,18 mm od 0,15 do 1,40 PN−ISO 48 

Wyniki pomiarów podano wraz z niepewnością rozszerzoną obliczoną z odtwarzalności przy użyciu współczynnika 
rozszerzenia k=2 i odpowiada poziomowi ufności ok. 95% 

Tabela 4. Wyniki oznaczenia twardości i wymiarów liniowych średnicy podstawy uszczelki tłoczka 
hamulcowego w temp. 120OC wg pkt. 14 normy PN−C−40005:2002− płyn hamulcowy DOT−5.1. 

Table 4. Results of determination of hardness and linear dimensions of brake piston seal basic diameter in 
temperature of 120OC according to pt. 14 of the PN−C−40005:2002 standard− brake fluid DOT−5.1. 

Lp. Oznaczana cecha/jednostka 
Wynik badania / niepew-

ność
Wymagania Metoda 

1 
Zmiana twardości gumy  

wzorcowej SBR − 9 IRHD / ± 1,1 od 0 do −15 DIN 53519/2 

2 
Zwiększenie średnicy podstawy 
uszczelki tłoczka hamulcowego 

0,21 mm od 0,15 do 1,40 PN−ISO 48 

Wyniki pomiarów podano wraz z niepewnością rozszerzoną obliczoną z odtwarzalności przy użyciu współczynnika 
rozszerzenia k=2 i odpowiada poziomowi ufności ok. 95% 

Badania stanowiskowe płynu hamulcowego polegają na wykonaniu przez urzą-
dzenie symulujące pracę układu hamulcowego 85 tys. cykli w warunkach określonych 
normą PN−C−40005:2002 i poprzedzone SA oceną wyjściową stanu technicznego 
elementów składowych stanowiska (mikrometraż początkowy) oraz po zakończeniu 
testu symulacyjnego (mikrometraż końcowy). Badania zostały poprzedzone wykona-
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niem „wstępnego” testu symulacyjnego dotyczącego oceny funkcjonowania stanowi-
ska badawczego wg wymagań podanych w pkt. 15 normy PN−C−40005:2002.  
W badaniach zastosowano materiały odniesienia: uszczelnienia gumowe SBR (styre-
nowo−butadienowe) o składzie i właściwościach chemicznych zdefiniowanych normą

SAE J 1703 [6] i ISO 4925 [7]. Podczas testu płyn tłoczony jest cyklicznie do trzech 
cylinderków roboczych i po osiągnięciu wymaganego ciśnienia cofany jest do pompy 
hamulcowej pod wpływem nacisku uprzednio ściśniętych sprężyn talerzowych. 
Schemat stanowiska badawczego przedstawiono na rysunku 5. 

Rys. 5. Schemat stanowiska badawczego symulującego pracę układu hamulcowego. 
1−podzespoły uderzeniowe; 2−cylinderki hamulcowe; 3−pompa hamulcowa;  

4−przewody hamulcowe; 5−czujnik temperatury komory; 6−wskaźnik poziomu  
płynu hamulcowego; 7−licznik suwów mechanizmu napędowego;  

8−mechanizm napędowy; 9−czujnik i przetwornik ciśnienia;  
10−przetwornik temperatury. 

Fig. 5. The scheme of the research station which simulates breaking system. 
(1−impact elements; 2−brake cylinders; 3−brake pump; 4−brake system pipes;  

5−chamber temperature indicator; 6−brake fluid level indicator; 7−motive mechanism  
stroke counter;  8−motive mechanism; 9−pressure indicator and converter;  

10−temperature converter). 

Ogólny widok stanowiska badawczego symulującego pracę układu hamulcowego 
przedstawiono na rysunku 6. 
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Rys. 6. Widok ogólny stanowiska badawczego symulującego pracę układu hamulcowego. 
Fig. 6. General view on the research station which simulates breaking system. 

Zakres badań stanowiskowych obejmuje: 
−−−− ocenę pracy urządzenia symulującego układ hamulcowy podczas badania zgodnie 

z wymaganiami normy PN−C−40005:2002; 
−−−− ocenę zmian konstrukcyjnych metalowych części pompy i cylinderków hamulco-

wych; 
−−−− zużycie i ocenę zanieczyszczenia płynów hamulcowych po badaniu; 
−−−− ocenę stopnia zużycia cylinderków hamulcowych i pompy; 
−−−− ocenę stopnia zużycia średnic tłoków i cylindrów; 
−−−− ocenę twardości uszczelek tłoczkowych cylinderków i uszczelki pompy hamulco-

wej; 
−−−− ocenę stanu technicznego uszczelek tłoczkowych. 

5. Stan techniczny wybranych elementów konstrukcyjnych stanowiska ba-
dawczego po przebiegu symulacyjnym 

W ciągu 16 godzin od momentu zakończenia każdego z testów przedmiotowych 
płynów hamulcowych wymontowano główne zespoły stanowiska badawczego, tj. 
podzespoły uderzeniowe wraz z cylinderkami hamulcowymi, pompę hamulcową  
i mechanizm napędowy (rys.7).  
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Rys. 7.  Kinematyka powiązania zespołów uderzeniowych i cylinderków hamulcowych  
stanowiska badawczego. 

Fig. 7.  Kinetics impact elements and brake cylinders connections. 

Przeprowadzono ocenę wizualną i wykonano pomiary mikrometryczne końcowe 
(po przebiegu badawczym) elementów składowych cylinderków i pompy hamulcowej 
(rys. 8). 

Rys. 8. Stan techniczny elementów składowych cylinderka hamulcowego po przebytym teście 
.symulacyjnym płynu hamulcowego DOT−5.1. 

Fig. 8. Technical condition of brake cylinder elements after brake fluid simulation test (DOT−5.1). 

Wysoka ocena stanu technicznego pompy i cylinderków hamulcowych (mikrome-
traż wyjściowy i końcowy) po przebytym teście płynu hamulcowego DOT−5.1 po-
twierdza spełnienie wymagań określonych w normie PN−C−40005:2002. Wyniki 
pomiarów zamieszczono w tabeli 5. 
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Tabela 5. Wyniki pomiarów mikrometrycznych średnicy wewnętrznej cylinderka hamulcowego po prze-
bytym teście symulacyjnym płynu hamulcowego DOT−5.1. 

Table 5. Results of the micrometric measurements of brake cylinder internal diameter after brake fluid 
simulation test (DOT−5.1). 

Płaszczyzna pomiaru Lp. Przekrój 
pomiaru 

Pomiar 
I − I II − II III − III IV − IV 

Po badaniu 28,610 28,610 28,600 28,615  
Przed badaniem 28,610 28,610 28,600 28,620 1. A − A 
Zużycie [mm] 0,000 0,000 0,000 0,005 
Po badaniu 28,620 28,620 28,620 28,620 
Przed badaniem 28,615 28,620 28,616 28,616 2. B − B 
Zużycie [mm] 0,005 0,000 0,004 0,004 
Po badaniu 28,630 28,619 28,620 28,620 
Przed badaniem 28,629 28,618 28,620 28,620 3. C − C 
Zużycie [mm] 0,001 0,001 0,000 0,000 
Po badaniu 28,630 28,620 28,610 28,630 
Przed badaniem 28,630 28,620 28,610 28,628 4. D − D 
Zużycie [mm] 0,000 0,000 0,000 0,002 

Wyniki oznaczonej twardości tłoczków cylinderków i pompy hamulcowej wg 
PN−C−40005:2002 zamieszczono w tabeli 6. 

Tabela 6. Zestawienie wyników oznaczeń twardości tłoczków cylinderków hamulcowych i pompy ha-
mulcowej zgodnie z normą PN−C−40005:2002 − płyn hamulcowy DOT−5.1. 

Table 6. Comparison of the results of brake cylinders hardness determination and brake pump according 
to PN−C−40005:2002 standard − brake fluid DOT−5.1. 

Lp. Oznaczana cecha/jednostka 
Wynik badania / niepew-

ność
Wymagania Metoda 

1. 
Twardość gumy uszczelki tłoczka 

pompy hamulcowej −12 IRHD / ± 1,1  n.w. 15 PN−ISO 48 

2. 
Twardość gumy uszczelki tłoczka 

cylinderka hamulcowego − 5 IRHD / ± 1,1 n.w. 15 PN−ISO 48 

Uzyskane wartości parametrów uszczelnień gumowych potwierdzają wysoką ja-
kość przedmiotowego płynu hamulcowego DOT−5.1 w zakresie oddziaływania na 
gumę.  

Po przebytym teście symulacyjnym płyny hamulcowe DOT−3 i DOT−5.1 podda-
no badaniom laboratoryjnym w zakresie oceny zawartości osadów i składu pierwiast-
ków. Wyniki zawartości osadów płynu DOT−5.1. zamieszczono w tabeli. 7, natomiast 
skład pierwiastków obrazuje widmo XRF próbki osadu przedstawione na rysunku 9. 
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Tabela 7. Zawartość osadów w badanym płynie hamulcowym DOT−5.1 po przebiegu symulacyjnym. 
Table 7. Deposits content in investigated brake fluid DOT−5.1 after simulation test. 

Lp. Właściwości Wymagana Oznaczona Metoda 

1. 
Zawartość osadów w płynie po 

badaniu, %(v/v), n.w.n. 
1,5 ok. 400 ppm PN−C−40005 pkt. 5.15 

Rys. 9. Widmo XRF próbki osadu w warunkach pozwalających na stwierdzenie lekkich pierwiastków  
w tym siarki (napięcie lampy 5kV). 

Fig. 9.  XRF spectra of a deposit sample obtained in conditions that allow detection of light elements 
(including sulphur) − lamp voltage: 5kV. 

6. Podsumowanie 

W ramach projektu badawczego finansowanego z funduszu KBN zbudowano  
w ITN stanowisko badawcze, jako istotne narzędzie w zakresie oceny właściwości 
użytkowych płynów hamulcowych wg PN−C−40005:2002. Wstępne wyniki testu 
symulacyjnego płynu hamulcowego DOT−5.1 i badania laboratoryjne określone nor-
mą PN−C−40005:2002 stanowiły ocenę funkcjonowania stanowiska badawczego. 
Kolejne testy stanowiskowe i badania laboratoryjne płynów hamulcowych, tj. 
DOT−5.1 i DOT−3 wg przedmiotowej normy są oceną użytkową w zakresie przydat-
ności eksploatacyjnej. 
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Stationary research on brake fluids 

S u  m m a  r  y  

This article presents development of brake fluids technology and requirements for modern products, 
their classification and markings. Moreover, it includes the results of stationary tests of basic brake fluids. 
The area of this test was useful properties assessment. 


