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RESEARCHES ON THE VARIATION OF THE BRAKE FLUID BOILING POINT FOR 
THE MOTOR VEHICLES -ABSTRACT: The paper aims to continue the study presented in 
the paper (Voloacă and Toma 2014) on the properties of brake fluid change based on various 
factors. The maintenance activity of the braking system of vehicles is related to complying with 
rigorous procedures required by the manufacturer. Brake fluid rapidly changes its physical and 
chemical properties if improper handling and storage conditions arises. When brake fluid if left in 
contact with the atmospheric air, it will absorb water vapor, leading to lower boiling point. This 
can have negative effects on traffic safety especially at intensive or prolonged braking of the 
vehicles when due to high temperatures, brake fluid vapor can occur in hydraulic system. Because 
brake fluid vapor are compressible, braking effectiveness is compromised. 
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REZUMAT: Lucrarea își propune să continue studiul prezentat în lucrarea (Voloacă 2014 și 
Toma) cu privire la modificarea proprietăților lichidului de frână în funcție de diferiți factori de 
influență. Activitatea de mentenanță desfășurată asupra sistemului de frânare al autovehiculelor 
presupune respectarea riguroasă a procedurilor impuse de către constructor. Printr-o manevrare și 
depozitare necorespunzătoare, lichidul de frână își schimbă foarte rapid proprietățile fizice și 
chimice. Astfel dacă este lăsat în contact direct cu aerul atmosferic, va absorbi vapori de apă din 
atmosferă ce va duce la scăderea punctului de fierbere. Acest lucru poate avea efecte negative 
asupra siguranței circulației autovehiculelor în special la frânarile intesive sau indelungate, cand 
din cauza temperaturilor ridicate pot apare vapori ai lichidului de frână în sistemul de actionare. 
Din cauza  faptului ca vaporii sun compresibili eficacitatea sistemului de frânare este compromisă. 

Cuvinte cheie: frână, lichid de frână, punct de fierbere, higroscopic.. 

1. INTRODUCERE 

Lichidul de frână este un mediu hidraulic de 
transmitere a forțelor în sistemul de frânare (Bosch 
Handbook 1996, 2011). La temperaturi foarte 
ridicate acesta atinge punctul de fierbere din cauza 
transferului de căldură prin radiație de la discurile 
de frână la etriere (Neys, ş.a. 2012; Voloacă și 
Frățilă 2012). Acest lucru poate duce la scăderea 
eficacității de frânare, la pierderea controlului 
autovehiculului și astfel la producerea de accidente 
rutiere (Hunter, ş.a. 1998) în cazul frânărilor 
îndelungate, mai ales din zonele de deal și de 
munte, când temperatura frânelor crește putând 
apare vapori ai lichidului de frână. 

1.1. Generalități 

Încă din anul 1905 de la înființarea Societății 
Inginerilor de Autovehicule (SAE) din Statele Unite 
ale Americii, s-a urmărit centralizarea și 
standardizarea caracteristicilor materialelor utilizate 
la construcția de autovehicule.  

De-a lungul timpului compoziția lichidului de frână 
s-a modificat în încercarea de a respecta cât mai mult 
cerințele impuse de diferite asociații inginerești. În 
anul 1920 a fost utilizat prima oară alcoolul 
izopropilic de către Sir Malcom Lougheed 
(Gheorghișor 2012), pentru acționarea hidraulică a 
mecanismelor de frânare. Ulterior s-au folosit uleiul 
de ricin, glicerina, poliglicoleteri și derivați ai 
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acestora, ulei siliconic (DOT5), ulei mineral sau de 
sinteză (L.H.M. – Lichide Hidraulice Minerale) dar și 
lichide pe bază de alcoxi-silani. Aceste lichide sunt în 
curs de dezvoltare.  

Indiferent de compoziția chimică a lichidului de 
frână, acesta trebuie să îndeplinească o serie de 
condiții: punctul de fierbere cât mai ridicat și 
constant pe durata utilizării lui, vâscozitate mare la 
căldură și redusă la frig, protecție anticorozivă, 
lubrifiere, să fie compatibil cu elastomerii 
componentelor din instalație, să se evite formarea 
spumei, să nu se descompună catalitic dar și o 
toxicitate redusă față de om și mamifere 
(Gheorghișor 2012; Hans-Hermann Braess, 2005).  

Astfel prin înființarea de noi asociații, ISO 
(Intrenational Organization for Standardization din 
1947) și a DOT (Departament of Transportation din 
anul 1967) a fost posibilă centralizarea specificațiilor 
referitoare la lichidele de frână după cum urmează: 
SAE J70R2 și R3, apărute în anul 1958, SAE J1703F, 
apărut în 1968 și reactualizat precum și FMVSS 116 
(Federal Motor Vehicle Safety Standard) ce cuprinde 
specificațiile DOT3/4/5(apărute în 1972). 

Astfel în zilele noastre sunt foarte întâlnite 
următoarele lichide de frână (SAE J1703, 2014): 

DOT3: este un lichid de culoare galben pal ce are la 
bază poliglicoleteri cu punctul de fierbere mai mare 
de 205°C, cu inhibatori de coroziune, antispumanți și 
antioxidanți; 

DOT4: poliglicoleteri având punctul de fierbere mai 
mare de 230°C aditivați cu inhibitori de coroziune și 
antioxidanți care permit dizolvarea apei din circuit ți 
legarea ei chimică. 

DOT5: are culoarea purpurie pentru a putea fi 
identificat dar are aceleași caracteristici ca la DOT 4, 
dar cu un punct de fierbere mai mare de 260°C. 

Fluidele DOT 5 nu sunt compatibile cu DOT3,DOT4, 
DOT 5.1, precum și cu cele minerale. Fluidele 
DOT3,DOT4,DOT5.1 sunt compatibile între ele. 
Cele 3 diferențe esențiale între aceste lichide sunt: 
punct de fierbere uscat, punct de fierbere umed , 
vâscozitate la temperatură joasă.  

1.2. Mentenanța preventivă a sistemului hidraulic 

Lichidele de frână utilizate în prezent sunt 
higroscopice. Aceasta proprietate împiedică existența 
apei în sistemul de frânare ce ar duce la apariția 
bulelor de gaz în timpul frânării la temperaturi de 
numai 100oC. Din cauza umidității absorbite din 
mediul ambiant, lichidele de frână se degradează, le 
scade punctul de fierbere. Înlocuirea lichidului de 
frână se face în funcție de recomandările 
constructorului în funcție de două criterii, la un 
anumit nr. de km sau ani/luni .(6 luni - 3 ani) . 

Perioada de utilizare a lichidului de frână este 
limitată, deoarece punctul de fierbere scade pe 
măsură ce este contaminat cu apă (punctul de fierbere 
al lichidului cu 2% apă reprezintă cu aproximație 
valoarea acesteia la sfârșitul perioadei de utilizare – 
punctul de fierbere scăzând la valori cuprinse între 
155÷165°C). 

Într-o lucrare anterioară (Voloacă și Toma 2014) a 
fost analizată variația punctului de fierbere a 
lichidului de frână pe parcursul perioadei de utilizare 
al autovehiculului. Această analiză a fost efectuată pe 
un lot de autovehicule din România pentru care se 
utilizaseră lichide DOT3 și DOT4. Acestea fiind 
higroscopice s-a putut observa faptul că o dată cu 
creșterea perioadei de utilizare cantitatea de apă 
conținută de lichidul de frână creștea. Acest lucru 
este posibil din cauza absorbției vaporilor de apă prin 
materialele din componența sistemului de frânare. 

A fost subliniat faptul că majoritatea autovehiculelor 
nu aveau înlocuit lichidul de frână pe toată durata lor 
de utilizare (Voloacă și Toma 2014), nerespectându-
se planul de mentenanță impus de constructor. Acest 
lucru are efecte negative asupra sistemelor de anti 
blocare a roților (ABS - Anti-lock braking systems) și 
de control electronic al stabilității (ESP – electronic 
stability Programme).  

În lucrarea (Gheorghişor 2012) se prezintă variația 
cantității de apă absorbită de lichidul de frână, în 
funcție de timp, în două climate – umed și uscat. Apa 
absorbită de lichidul de frână poate atinge valoarea 
de 4% într-un interval de 8 ani pentru mediul uscat şi 
4 ani pentru un mediu ambiant umed. 

2. METODOLOGIA DE LUCRU 

Scopul experimentului este de a determina variația 
modificării punctului de fierbere al lichidului de 
frână pe parcursul expunerii directe la mediul 
ambiant. 

2.1. Aparatura utilizată 

Pentru efectuarea măsurătorilor și determinărilor au 
fost necesare următoarele: un șubler electronic, un 
cântar de înaltă precizie, un dispozitiv pentru 
măsurarea punctului de fierbere a lichidului de frână, 
Bosch BFT100.  

Șublerul electronic utilizat are o precizie de 0,01mm. 

Pentru determinarea masei de lichid de frână s-a 
utilizat un cântar electronic de înaltă precizie. Acest 
cântar poate determina valori ale masei cuprinse între 
0,01 și 500g, având funcția de autocalibrare. 

Pentru determinarea punctului de fierbere al 
lichidului de frână a fost utilizat un aparat specializat 
produs de firma Robert Bosch. Acest aparat după ce 
este cuplat la o sursă de curent continuu de 12V 
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trebuie imersat cu partea ce conține senzorul în vasul 
cu lichid de frână, aproximativ 25mm. Se acționează 
aparatul aproximativ 30 de secunde. În acest timp se 
extrage o proba de lichid de frână și este încălzită 
până atinge punctul de fierbere. Punctul de fierbere al 
lichidului de frână este afișat pe ecranul LCD al 
aparatului. 

2.2. Descrierea testelor 

Studiul variației punctului de fierbere s-a făcut  
pentru două tipuri de lichide de frână: DOT3 și 
DOT5.  

Pentru determinarea contaminării cu apă a lichidului 
de frână s-au utilizat patru recipiente sterile și uscate, 
astfel încât compoziția chimică și punctul de fierbere 
să nu fie modificate la contactul lichidului de frână 
cu acestea. Recipientele au formă de pahar cilindric 
și sunt două din material plastic și două din sticlă. 

S-au măsurat diametrele interioare ale orificiilor de 
umplere corespunzătoare vaselor de compensare a 
lichidului de frână pentru 20 de autovehicule, 
automobile și utilitare, fabricate de producători 
diferiți. Diametrele au variat între 49.43÷52.52 mm. 
Cele două tipuri de recipiente au fost alese cu 
suprafețele în funcție de diametrul interior al 
orificiilor de umplere ale vaselor de compensare. 
Recipientele din sticlă au diametrul interior de S1=∅ 
52.39 mm, valoare ce se încadrează în domeniul 
măsurat la autovehicule iar recipientele din material 
plastic au diametrul de S2=∅ 59.5 mm. Această a 
doua suprafață este mai mare cu 13,6%  și s-a adoptat 
pentru a vedea influența suprafeței de expunere 
asupra vitezei de absorbție a apei. 

În toate cele 4 recipiente s-au introdus câte 100 g de 
lichid de frână. Lichidul de frână provine din 
recipiente noi desfăcute pentru acest experiment. 
Astfel într-un recipient cu suprafața S1 și în unul cu 
suprafața S2 s-a turnat lichid tip DOT3 iar în celelalte 
două lichid DOT5.  

Măsurătorile punctului de fierbere a lichidului de 
frână s-au făcut regulat pe parcursul a 170 de ore. 

La fiecare măsurătoare s-au notat punctul de fierbere 
și ora la care s-a efectuat aceasta. Astfel s-a putut 
observa varierea contaminării în timp a lichidului de 
frână cu apă. 

Recipientele cu lichid de frână au fost menținute în 
aceleași condiții de temperatură și de umiditate (20°C 
și Umiditate Relativă de 55%). 

3. REZULTATE ŞI INTERPRETAREA 
LOR  

Punctul de fierbere măsurat inițial pentru lichidul 
DOT 5 este de 273 °C, iar cel pentru DOT3 este de 
244 °C. 

În figura 1 au fost trasate variațiile punctelor de 
fierbere ale lichidului de frână DOT3 ce a fost pus în 
cele două recipiente cu suprafețe diferite.  

 

Fig.1. Variația punctului de fierbere pentru lichidul de 
frână DOT3  

După 24 de ore de la începerea experimentelor 
punctul de fierbere a lichidului scade cu 20% pentru 
primul recipient și 23% pentru cel de-al doilea 
recipient ce are diametrul mai mare. 

In următoarele 36 de ore scăderea punctului de 
fierbere continuă să fie accentuată ajungând la o 
scădere de 28%. Scăderea punctului de fierbere 
este mai accentuată pentru lichidul din recipientul 
cu suprafața mai mare. După primele 60 de ore de 
expunere în atmosfera a lichidului de frână viteza 
de absorbție a apei începe să scadă. La finalul 
experimentului, după 170 de ore, valorile 
temperaturilor punctelor de fierbere corespunză-
toare lichidului din cele două recipiente sunt 
aproximativ egale – aproximativ 155°C având o 
scădere de 36% față de valoarea corespunzătoare 
lichidului nou.  

În cazul lichidului DOT5 (fig.2) se observă aceeași 
alură a scăderii punctului de fierbere. 

În acest caz după 24 de ore de expunere în atmosferă 
temperatura punctului de fierbere scade cu 17% 
pentru recipientul cu S1 și cu 21% pentru recipientul 
cu S2. 

Astfel rata de contaminare cu apa a lichidului DOT 5 
este mai redusă decât în cazul lichidului DOT4. La 
finalul experimentului punctul de fierbere al 
lichidului din primul recipient, cu S1 este  de 162°C 
iar din cel de-al doilea, cu S2 este de 156°C. 

Și în cazul lichidului de frână DOT5 scăderea 
punctului de fierbere este mai accentuată pentru 
lichidul din recipientul cu suprafața mai mare. 
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Fig.2. Variația punctului de fierbere pentru lichidul de 
frână DOT5  

Pentru a putea observa viteza de contaminare a 
lichidului a fost necesară trasarea graficului din 
(Fig.3) unde se compară scăderea punctului de fierbere a 
lichidelor de frână în funcție de timp. 

 

Fig.3. Compararea scăderea temperaturii de fierbere a 
lichidelor de frână DOT3 și DOT5 pentru recipientul cu 
diametrul ∅ 59,5 mm 

 

Fig.4. Compararea scăderea temperaturii de fierbere a 
lichidelor de frână DOT3 și DOT5 pentru recipientul cu 
diametrul ∅ 52,39 mm 

În primele 24 de ore viteza de scădere a punctului de 
fierbere este mai mare pentru lichidul de frână 
DOT3. După această perioadă scăderea este mai 
accentuată pentru lichidul DOT5. 

În cazul recipientului cu diametru S1 evoluția punctului 
de fierbere este asemănătoare. În acest caz viteza de 
scădere a punctului de fierbere a lichidului DOT5 o 
depășește pe a lichidului DOT3 după 48 de ore (fig.4). 

4. CONCLUZII  

Din această analiză se observă foarte ușor influența 
negativă asupra proprietăților fizice și chimice pe 
care o are manipularea necorespunzătoare a lichidului 
de frână. Acest lucru se întâmplă fie când depozitarea 
lichidului de frână se face în recipiente neetanșe, fie 
nemontarea sau montarea incorectă a capacelor de 
etanșare ale vaselor de compensare.  

Odată cu trecerea timpului, punctul de fierbere al 
lichidului de frână se reduce chiar și în sistemul de 
frânare întreținute corect. Acest lucru coroborat cu 
manevrarea necorespunzătoare a lichidului de frână 
duce la scăderea accentuată a punctului de fierbere. 

 În ceea ce privește siguranța în trafic prin 
posibilitatea apariției vaporilor de lichid de frână se 
compromite eficacitatea frânarii automobilului. 

Din cele 170 de ore de expunere în atmosferă, pentru 
ambele lichide de frână, în primele 24 de ore se 
înregistrează cea mai mare viteză  de absorbție a apei. 

În urma celor prezentate se recomandă o manipulare 
cât mai responsabilă a lichidului de frână, dar și 
înlocuirea periodică a acestuia. Acest lucru poate 
duce la evitarea problemelor ce pot apărea la 
sistemele de siguranță ABS și ESP ale 
autovehiculului dar și reducerea posibilității de 
fierbere a lichidului de frână în cazul frânarilor 
intensive sau îndelungate. 
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