Koelsysteem oldtimer, de koelvloeistof.
Inleiding
In de twee voorgaande artikelen hebben we gesproken over de warmtehuishouding en het
koelsysteem van onze oldtimer. We zullen nu de koelvloeistof eens wat nader bekijken.
De koelvloeistof
Het doel van een koelvloeistof is:
 Verlagen vriespunt
 Verhogen kookpunt
 Warmte transport
 Voorkomen cavitatie
 Voorkomen afzettingen
 Voorkomen schuimvorming
 Corrosie bescherming
Koelvloeistof samenstelling
Koelvloeistof is een mengsel van water (gedemineraliseerd) en een basisvloeistof (antivries) met een
klein percentage speciale toevoegingen(corrosieremmers).
Koelvloeistoffen beschermen het koelsysteem tegen oververhitting (koeling), vorst (bevriezing),
corrosie en ze smeren de waterpomp. Op basis van de toevoegingen kunnen we koelvloeistof
opdelen in twee hoofdgroepen, namelijk conventionele- en moderne technologie.
De toegepaste basisvloeistof kan zijn Mono Ethyleen Glycol (MEG) of Mono Propyleen Glycol (MPG).
Beide basisvloeistoffen bestaan uit glycolen, Ethyleenglycol is goedkoop maar giftig terwijl
Propyleenglycol duurder is maar niet giftig. Omdat Ethyleenglycol goedkoop is en een betere
warmteoverdracht heeft dan Propyleenglycol is dit de meest toegepast basisvloeistof.
Propyleenglycol wordt hoofdzakelijk toegepast in de voeding-, cosmetica- en
geneesmiddelenindustrie. Bij de laatste generatie koelvloeistoffenzijn, vanwege het milieueffect, de
glycolen vervangen door glycerol. De meeste koelvloeistoffen worden geleverd als een kant en klare
koelvloeistof waarbij het niet nodig is om nog gedemineraliseerd water toe te voegen.
Er zijn ook koelvloeistoffen die geleverd worden als een concentraat en die zelf gemixt moeten
worden door het, in de juiste verhouding, toevoegen van gedemineraliseerd water.
In deel 2 gaan we meer gedetailleerd naar de samenstelling van de verschillende koelvloeistoffen
kijken en daaruit bepalen wat een bruikbare koelvloeistof is voor onze oldtimer.
Vriespunt
De koelvloeistof bestaat meestal uit een 50/50% of 60/40% water/ethyleen glycol mengsel.
Een mengsel van 50/50% geeft een bescherming tot ca -37°C en 60/40% mengsel tot ca -24°C.
In onderstaande grafiek kun je zien bij welke verhouding water/glycol het vriespunt is.

1- Vriespunt versus mengverhouding
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Kookpunt
Het kookpunt van een water bij atmosferische druk is 100°C/212°F, bij toenemende druk zal het
kookpunt hoger worden. Door het toevoegen van ethyleenglycol zal ook het kookpunt verhogen.
 Kookpunt 50/50% water/glycol mengsel bij een atmosferische druk is 103°C/217°F.
 Kookpunt 50/50% water/glycol mengsel bij een druk van 5PSI/0,35bar is 114°C/237°F.
 Kookpunt 50/50% water/glycol mengsel bij een druk van 7PSI/0,48bar is 118°C/245°F.
 Kookpunt 60/40% water/glycol mengsel bij een druk van 7PSI/0,48bar is 115°C/240°F.
Warmteoverdracht
De thermische geleidbaarheid of warmtegeleidingscoëfficiënt is een materiaalconstante die aangeeft
hoe goed het materiaal, de koelvloeistof, warmte geleidt.
De warmtegeleiding neemt af bij toenemend glycol concentratie.
Zuiver water heeft een ca 20% hogere warmtegeleiding dan een 50/50% water/glycol mengsel.
Een 60/40% water/glycol mengsel heeft een ca 6% hogere warmtegeleiding dan een 50/50%
water/glycol mengsel.
In verband met corrosie een koelsysteem nooit met zuiver water bedrijven ook al is de koelcapaciteit
hiervan maximaal. Gebruik bij voorkeur een 60%/40% mengel, geeft voldoende vorstbescherming
hier in Nederland met de beste warmteoverdracht.
Cavitatie
Is een verschijnsel dat in een turbulent bewegende vloeistof de plaatselijke druk lager wordt dan de
dampdruk van de vloeistof. Waar water bij atmosferische druk pas bij 100°C gasvormig wordt, treedt
dit verschijnsel op bij een lagere druk en een lagere temperatuur op. De vorming en het barsten van
deze dampbellen in de vloeistof vernietigt geleidelijk het metaal en verwijdert microdeeltjes van het
oppervlak en vormt “zweren”, die dan gemakkelijker corroderen.
Afzettingen
Afzettingen worden veroorzaakt door inwendige corrosie en het vormen van ketelsteen. Deze
afzettingen moeten opgelost blijven in de koelvloeistof om verstoppingen en verminderde
warmteoverdracht te voorkomen
Schuimvorming
Bij schuimvorming zal er een sterk verminderende warmteoverdracht plaatsvinden van motorblok
naar de radiateur en zal ook de circulatie nadelig beïnvloedt worden
Verontreiniging koelsysteem
Behalve de in de koelvloeistof zwevende deeltjes van mogelijk afzettingen kunnen er ook nog andere
verontreinigingen aanwezig zijn die de warmteoverdracht nadelig kunnen beïnvloeden en
verstoppingen in het koelsysteem kunnen veroorzaken.
Mogelijke verontreinigingen zijn:
 Olie (defecte cilinderkoppakking)
 Roest (inwendige corrosie van de motor)
 Aluminium of koper (inwendige corrosie van de radiateur)
 Niet in het systeem thuishorend materiaal (additieven/afdichtingsmiddelen)
 Niet in het systeem thuishorende deeltjes (defecte koelvloeistofpomp)
Corrosie
We kennen verschillende soorten corrosie in een koelsysteem dat uit verschillende metalen bestaat
waarbij de koelvloeistof een elektrolyt vormt. Elektrolyten zijn chemische verbindingen die in een
oplossing geheel of gedeeltelijk in ionen gesplitst zijn, waardoor de oplossing of vloeistof elektrische
stroom kan geleiden.
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Zuurstofcorrosie
Bij zuurstofcorrosie worden in waterdruppeltjes opgeloste zuurstofmoleculen gereduceerd tot
hydroxide- (OH−)ionen, terwijl het metaal gelijktijdig reageert tot een metaaloxide. Het roesten van
ijzer is een voorbeeld van zuurstofcorrosie.
Zuurcorrosie
Bij de zuurcorrosie reageren metalen met een zuur tot een metaalzout en waterstofgas.
Zuurcorrosie treedt op bij blootstelling van een metaal aan een zuurhoudend elektrolyt (pH < 7).
De heftigheid van deze vorm van corrosie hangt, behalve van de sterkte van het zuur, ook sterk af
van de plaats van het metaal in de zogenaamde spanningsreeks.
Bij veroudering van een koelvloeistof, is het elektrolyt, zal de zuurgraad verhogen (pH daalt) en
zodoende de zuurcorrosie aanzienlijk versterken. Ook zal de galvanisch- en elektrolytische corrosie
hierdoor sneller verlopen. De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een
waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7.
Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, en dus een hoge zuurgraad. Basische oplossingen
hebben een pH hoger dan 7 en dus een lage zuurgraad.
Zie afbeeldingen 2 en 3 als voorbeeld van zuurcorrosie.

2-Corrosie radiateur

3-Corrosie waterpomp

Galvanische corrosie
Galvanische corrosie treedt op wanneer twee verschillende en elektrisch aan elkaar gekoppelde
metalen in een elektrolyt een zogenaamd galvanisch koppel vormen, dit zal in de elektrolyt een
potentiaal aannemen tussen de rustpotentialen van de beide metalen in. Dus je hebt eigenlijk een
accu gevormd. Voor het minst edele metaal van het koppel veroorzaakt dit een versnelde corrosie als
gevolg van de potentiaalverhoging, terwijl het andere, "edeler", metaal juist minder zal corroderen
dankzij de potentiaalverlaging.
We kunnen twee verschillende situaties hebben in ons koelsysteem:
 Situatie 1, gietijzer motorblok met een koper/messing radiateur:
Koper en messing zijn edeler dan het gietijzer, daarom zal het gietijzeren motorblok
langzaam weg corroderen. Dit is normaal geen probleem want het gietijzeren blok is vrij dik.
 Situatie 2, gietijzer motorblok met een aluminium radiateur:
Gietijzer is edeler dan aluminium, daarom zal de aluminium radiateur weg corroderen. Dit
kan voor elke aluminium radiateur een probleem geven omdat een klein beetje corrosie al
een gat (pin hole) kan veroorzaken.
Elektrolytische corrosie
Elektrolytische corrosie is het kwaadaardig zusje van de galvanische corrosie en kan een veel snellere
corrosie veroorzaken. Een elektrisch stroom veroorzaakt de versnelde corrosie. Om de radiateur te
beschermen moeten we de vorming van een sterk elektrolyt voorkomen, hier zijn de noodzakelijke
maatregel die de moeten nemen:
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Gebruik van een koelvloeistof en zorg voor het regelmatig vervangen, dit om verhoging van
de zuurgraad te voorkomen. Na een jaar is het beschermend effect duidelijk afgenomen en
na 2 jaar moet het zonder meer vervangen worden. Bij systemen met een aluminium
radiateur verdient het aanbeveling om elk jaar de koelvloeistof te vervangen.
Het voorkomen van zwerfstromen door een goede elektrische verbinding tussen motorblok
en chassis door middel van een flexibele aardstrip.
Ook foutief gemonteerde elektrische accessoires en/of slechte aardverbindingen kunnen
zwerfstromen veroorzaken.
Een aluminium radiateur is zeer gevoelig voor zwerfstromen, daarom wordt bij moderne
auto’s de radiateur geïsoleerd gemonteerd om zwerfstromen te voorkomen.
Een positief geaard systeem geeft meer elektrolytische corrosie dan een negatief geaard
systeem. Overweeg bij een positief geaard systeem het ompolen naar een negatief geaard
systeem.
Door een eenvoudige elektrische meting kan men de kwaliteit van de koelvloeistof en de
aanwezigheid van zwerfstromen bepalen.

Onderstaande afbeelding 4 laat het weg corroderen van de buizen van een aluminium radiateur door
zwerfstroom zien.

4- Zwerfstroom corrosie aluminium radiateur
Veroudering koelvloeistof
Bij afwezigheid van lekkages kunnen antivries chemicaliën zoals ethyleenglycol of propyleenglycol
hun fundamentele eigenschappen onbepaalde tijd behouden, dus ook het vriespunt. Daarentegen
worden corrosieremmers geleidelijk verbruikt. Veroudering van de koelvloeistof wordt veroorzaakt
door het oxideren van de vloeistof waarbij organische zuren gevormd worden. Dit is te meten door
het meten van de pH (zuurgraad) en de alkaliteit reserve (vermogen om zuren te neutraliseren).
Testen op vorstbeveiliging
De vorstbeveiligingsgraad kan het beste gemeten worden met een refractometer, waarbij de
brekingsindex van de koelvloeistof wordt gemeten en vertaald in een vriespunt. Zie afbeelding xx
De meeste refractometer zijn uitgerust met meerdere schalen voor onder andere twee soorten
koelvloeistof, ruitenwisservloeistof, AddBlue en accuzuur. Zie afbeelding 7.
Er zijn overal ethyleen glycol hydrometers te koop die de dichtheid (soortelijke massa) van de
vloeistof bepalen en aan de hand hiervan het vriespunt bepalen. Deze metingen zijn niet erg
betrouwbaar daar de dichtheid van de koelvloeistof veranderd met de temperatuur.
Zie afbeelding 5 en 6.
Voor het meten van een koelvloeistof op basis van glycerol (G13) kan men deze metingen alleen
gebruiken wanneer deze voorzien zijn van een aparte G13 schaalverdeling.
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Een test op de bescherming tegen bevriezing zegt niets over de corrosiebescherming, zodat helaas
veel koelvloeistoffen niet op tijd én niet volledig worden vervangen.

5- Dichtheidsmeter

6- Dichtheidsmeter

7- 4 in1 Refractometer

Testen op algehele kwaliteit koelvloeistof
Door middel van test strips kan men op een eenvoudige manier de kwaliteit van de koelvloeistof
bepalen. Bepaald worden: de pH (<5.0 - 10.1+), glycol percentage (0-60%) en
Alkaliteit reserve (<3.0 - 10.1+). Zie instructies bij de test strips voor de beoordeling.
Nadeel test strips is de beperkte houdbaarheid van ca 2-3 jaar.
Testen op elektrolytische corrosie
Door een eenvoudige meting met behulp van een analoge of digitale voltmeter kunnen we snel
bepalen of er spraken is van elektrolytische corrosie veroorzaakt door zwerfstromen of de kwaliteit
van de koelvloeistof (zuurgraad).
 Verwijder de radiator dop van de radiator of overlooptankje.
 Alle elektrisch verbruikers moeten uitgeschakeld zijn. Wanneer er een massaschakelaar
gemonteerd is deze inschakelen.
 Gebruik een analoge of digitale voltmeter met een kleinste schaal van 0-1/1,5V DC.
 Negatieve meetsnoer van het instrument direct aansluiten op negatieve pool accu of ergens
op chassis indien je 100% zeker bent van een goede verbinding tussen de negatieve accupool
en het chassis.
 Positieve meetsnoer in de koelvloeistof dompelen zonder daarbij contact te maken met
metalen delen.
 De gemeten spanning moet kleiner zijn dan 0,1V(100mV) bij voorkeur <0,05V(50mV).
 Indien de spanning hoger is dan hiervoor aangegeven dan de negatieve accupool losmaken
of massaschakelaar uitzetten.
 Wanneer nu de gemeten spanning nog te hoog is duid dit op een slechte verouderde
koelvloeistof. Dus aftappen, koelsysteem met koelsysteemreiniger en/of schoonwater
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doorspoelen en koelsysteem met verse koelvloeistof vullen. Na het warmdraaien, bijvullen
en laten afkoelen na 24h nogmaals de meting uitvoeren.
Start motor met alle elektrisch verbruikers ingeschakeld.
Indien de spanning hoger is dan de 0,1V schakel dan stap voor stap gebruikers uit. Wanneer
bij het afschakelen van een gebruiker de spanning sterkt daalt, is deze gebruiker
verantwoordelijk voor de zwerfstroom. Extra aangebrachte (koel)ventilatoren zijn vaak de
oorzaak van zwerfstromen. Alle elektrische verbindingen controleren op aarding en isolatie.
De laatste test is het meten van de spanning tijdens het gebruik van de startmotor met de
ontsteking uitgeschakeld. Wanneer de gemeten spanning hoog is, dan de aardlitze
verbinding tussen motorblok en chassis controleren/repareren.
Bij een slecht aardverbinding tussen motorblok en chassis zal de stroom een andere weg
zoeken via bijvoorbeeld gas- en choke kabels, benzineleiding, etc. maar ook via de
koelvloeistof naar de meestal geaarde radiateur. Vooral de aluminium radiateur zal zeer snel
corroderen.

Onderstaande afbeelding 8 laat het meten van de spanning in de koelvloeistof van mijn MGA zien.

8- Spanningsmeting in koelvloeistof
Gemeten spanning 0,035V(35mV), er is geen verschil in meting met en zonder stroomverbruikers
aan. De gemeten spanning is ruim binnen de aangegeven grenzen en dit betekent dat de kwaliteit
van de koelvloeistof in orde is en dat er geen zwerfstromen aanwezig zijn.
Koelvloeistof samenstelling voor corrosiebescherming
De koelvloeistof is een 50%/50% of 60%/40% mengsel van water (gedemineraliseerd) en een
basisvloeistof is, meestal Mono Ethyleen Glycol (MEG), met een klein percentage speciale
toevoegingen(corrosieremmers). Op basis van de toevoegingen kunnen we koelvloeistof opdelen in
twee hoofdgroepen, namelijk conventionele- en moderne technologie.
Als toevoeging voor corrosiebescherming maakt men gebruik van zogenaamde inhibitoren
(corrosieremmers). Tot circa 1996 werden alleen traditionele, niet-organische (IAT) inhibitoren
gebruikt zoals silicaten, boraten, nitrieten, fosfaten, amines. Deze inhibitoren beschermen het
metaal door er een isolerende beschermende laag op aan te brengen. Door het vormen van deze
laag worden de inhibitoren verbruikt en na enige tijd moet de koelvloeistof worden vervangen. Ook
wordt de beschermlaag steeds dikker, waardoor de warmteoverdracht van vloeistof naar metaal
steeds moeilijker verloopt.
De meer moderne organische (OAT) inhibitoren, die vanaf circa 1996 tot nu toe, gebruikt worden
hebben een heel ander beschermingsmechanisme. Wanneer er corrosie optreedt, reageren de
organische zouten uit deze koelvloeistof door een dunne beschermlaag aan te leggen op het
metaaloppervlak. Er is geen opbouw van een dikke fysische laag in het inwendige koelsysteem.
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De warmteoverdracht loopt niet terug en de eigenschappen en functies van de inhibitoren blijven
behouden waardoor de OAT-koelvloeistof een veel langere levensduur heeft. Daarom wordt deze
ook wel Long Life of Extended Life Coolant genoemd. Zoals met alles is een ook op het gebied van de
koelvloeistoffen een continue verbetering, aangepast op de toegepaste materialen, zoals meer
aluminium, magnesium en kunststoffen in de huidige motoren dit heeft geleid tot de hybride
koelvloeistoffen HOAT (vanaf circa 2005) en LOBRID (vanaf circa 2013).
Hieronder volgt een overzicht van alle, op dit moment toegepaste koelvloeistof technologieën.
Overzicht toegepaste koelvloeistof technologieën
Conventionele technologie:
1. IAT (Inorganic Accid Technology ), toegepast vanaf ca 1920 tot het eind van de 90er jaren.
Dit type koelvloeistof gebruikt silicaat en fosfaat toevoegingen voor corrosie bescherming
van de metalen delen van de motor en het koelsysteem. Fosfaten zijn erg goed in het
beschermen van (giet)ijzeren delen en silicaten voor de aluminium delen. Deze toevoegingen
verouderen vrij snel en daarom moet dit type koelvloeistof elke 2 jaar of 50.00km vervangen
worden. Dit type koelvloeistof kan niet met de moderne OAT, HOAT of LOBRID types
gemengd worden.
Moderne technologie:
Moderne koelvloeistoffen zijn bekend als “long Life” koelvloeistoffen en worden toegepast bij bijna
alle moderne motoren. Deze koelvloeistoffen zijn in te delen in drie groepen.
1. OAT (Organic Acid Technology ), sinds 90er jaren bekent als “Longlife Coolants” en gebaseerd
op organische zouten. Deze koelvloeistoffen bevatten geen silicaat als toevoeging.
Verschillende producenten gebruiken verschillende chemisch toevoegingen voor corrosie
bescherming. Deze toevoegingen verouderen minder snel en moeten daarom elke 5 jaar of
250.000 km vervangen worden. Dit type koelvloeistof kan niet worden toegepast in oudere
auto’s (van voor circa 1996). Dit omdat de toepaste materialen in motor en koelsysteem niet
voldoende beschermd worden door de toegepaste toevoegingen. De silicaten in de IAT
koelvloeistof werden aanvankelijk gebruikt om aluminium cilinderkoppen tegen corrosie te
beschermen, maar ze geven problemen omdat ze schurende poeders of gelvorming in de
hand werken.
2. HOAT (Hybrid Organic Acid Technology), is eigenlijk een mix van IAT met OAT. Dit resulteert
in een OAT met minerale toevoegingen voor verhoogde aluminium bescherming en corrosie
bestendigheid. Dit type koelvloeistof niet mengen met een ander type koelvloeistof. Dit type
koelvloeistof moet men elke 5 jaar of 250.000km vervangen.
3. LOBRID, is een onderverdeling gebaseerd op de hybride technologie welke hoofdzakelijk
gebaseerd is op OAT gecombineerd met een klein percentage minerale toevoegingen zoals
silicaat of fosfaat. Benamingen voor deze onderverdeling zijn:
 Si-OAT (Silicated Organic Additive Technology), meestal voor Europesche auto’s
 P-OAT (Phosfated Organic Additive Technology), meestal voor Japanse auto’s
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Onderstaande tabel 1 geeft een overzicht van de samenstelling van de toevoegingen in de diverse
(onverdunde) koelvloeistoffen.

Tabel 1-Samenstelling koelvloeistoffen
Koelvloeistof specificaties/codering
Alle autofabrikanten en toeleveranciers hebben hun eigen specificaties/codering , daarom zien we
vaak door bomen het bos niet meer. Het meest gebruikt en algemeen geaccepteerd zijn de Gxx (VW)
en VAG specificatie/codering.
Onderstaande tabel 2 geeft een overzicht van de ontwikkeling van de koelvloeistoffen met
bijbehorende Gxx en VAG codering en van een paar groepen van automobiel leveranciers die er hun
eigen specificatie op nahouden.

Tabel 2-Ontwikkeling koelvloeistoffen
Kleur van de koelvloeistof
Koelvloeistof bestaat in verschillende kleuren. Vaak is dit rood/roze, blauwe, geel of groene
koelvloeistof. De kleur dient puur ter herkenning en heeft niets met de kwaliteit te maken.
Verschillende fabrikanten gebruiken afwijkende kleuren dus nooit alleen afgaan op de kleur maar op
de specificatie van de Koelvloeistof, waarbij de VW Gxx specificatie de meest gebruikte is.
Mengen koelvloeistoffen
Het mengen van verschillende koelvloeistoffen wordt niet aangeraden, het is altijd beter om bij een
type te blijven. Een conventionele (IAT) koelvloeistof kan men nooit mengen met een moderne ( G11,
G12, G12+, G12++ of G13) koelvloeistof. Onderstaande afbeelding 9 geeft een overzicht van de
mengbaarheid van de verschillende moderne koelvloeistoffen.
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9-Mengbaarheid verschillende koelvloeistoffen
Afbeelding 10 laat het resultaat zien van het mengen van een conventionele IAT en OAT
koelvloeistof. Bij overschakelen op een ander soort koelvloeistof altijd het systeem eerst spoelen met
water voordat de nieuwe koelvloeistof erin gaat.

10- Resultaat mengen IAT en OAT
Keuze koelvloeistof
Onze oldtimer is niet ontworpen voor het gebruik met moderne “Long Life” koelvloeistoffen maar
voor de conventionele water/glycol mengsels dus een conventionele (IAT) koelvloeistof met een
BS6580/ASTM D3306 specificatie gebruiken. Mogelijk koelvloeistoffen zijn de Kroon Coolant -26 of
de Eurol Coolant -26 BS6580, deze hebben de beste warmteoverdracht, beschermen prima tegen
corrosie van het gietijzeren motorblok en de koperen radiateur en het is goedkoop maar het nadeel
is dat het elke 2 jaar vervangen moet worden om de beschermende werking te kunnen garanderen.
Als alternatief kan men een G11 specificatie nemen maar ook deze moet men elke 2 jaar vervangen.
Mensen die een aluminium radiateur geïnstalleerd hebben kunnen beter gebruik maken van een
koelvloeistof dit geschikt is voor dit type radiateur zoals bijvoorbeeld de G13 specificatie.
Aan de andere kant is G13 niet de beste keus voor oudere koelsystemen met een koperen/messing
radiator en verwarmingsblok. Het is met name niet geschikt voor het loodsoldeer. Omdat er hoogst
waarschijnlijk nog een koper/lood verwarmingsblok of oliekoeler is gemonteerd is het niet verstandig
om de G13 specificatie te gebruiken maar gebruik in plaats daarvan een G11- of G12-specificatie.
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In onderstaande tabel 3 is een overzicht van de specificatie, benaming en toepassingsgebied van de
algemeen beschikbare Eurol en Kroon koelvloeistoffen.

Tabel 3- Specificaties, benaming en toepassingsgebied Eurol en Kroon koelvloeistoffen

In dit artikel is gebruik gemaakt van openbaar beschikbare informatie zoals te vinden op de vele
websites.
Bert van Hemert

