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Bremseskive 
   

Generelt   

Siden skivebremserne blev indført i bilerne, har bremseskiverne 
været et vigtigt konstruktionselement i bilteknikken.  
Bremseskiven udgør sammen med bremsebelægningen et 
friktionspar, som er udsat for slid, og som skal modstå ekstreme 
belastninger. 
Disse to komponenter sikrer det bremsemoment, der kræves for 
at afbremse et motorkøretøj hhv. bringe det til standsning. 
Bremseskiven overfører dette bremsemoment til hjulnavet og 
herfra til hjulet. 
Som følge af de termiske belastninger på hjulbremserne skal 
bremseskiven tillige bortlede den varmebelastning, der opstår. 

 

 
   

Materiale   

Bremseskiver er udsat for store mekaniske belastninger ved 
opbremsning. Foruden trykkræfter, trækkræfter og 
centrifugalkræfter skal de også modstå termiske belastninger. 
For at opnå de bedst mulige resultater i enhver bremsesituation 
skal materialekombinationen for bremseskive og 
bremsebelægninger være afstemt til hinanden. Alt efter biltype 
og anvendelsesområde kan bremseskiver være fremstillet af 
støbejern, rustfrit stål, kulfiber eller keramik. Størstedelen 
fremstilles af støbejern, og egenskaberne forbedres ved 
tilsætning af mange forskellige materialer. Tilsætning af 
molybdæn og krom forbedrer evnen til at modstå varmerevne 
samt legeringens slidstyrke. Varmeledningsevnen forbedres ved 
at forøge kulstofindholdet. 
Bremseskiver af keramik eller kulfiber monteres som følge af 
omkostningerne kun i motorsporten og på kostbare biler. 
Fordelene er foruden lav vægt, lang levetid og god reaktionsevne 
også en ringe tilbøjelighed til fading. 
Som følge af den dårligere varmeledningsevne kræver disse 
bremseskiver imidlertid specielle bremsebelægninger, som 
kompenserer for denne faktor. 
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Udførelser   

Under opbremsning omdannes bevægelsesenergi til varme som 
følge af friktion. Op til 90% af denne energi optages af 
bremseskiven, som afgiver den til den omgivende luft. 
Derved kan der under ekstreme forhold forekomme temperaturer 
på op til 700°C i hjulbremserne. Foruden de fysiske belastninger 
udsættes bremseskiverne også for miljøpåvirkninger som snavs, 
vand og salt. Ved konstruktionen af bremseskiven skal 
fabrikanten tage hensyn til alle disse faktorer, og de kræver 
forskellige udførelser af bremseskiverne. Bremseskiver kan 
grundlæggende opdeles i massive og ventilerede skiver (fig. 1). 
En massiv bremseskive er ud i én støbning og har kun én 
friktionsring. Da massive bremseskiver kun kan afgive varmen 
langsomt, benyttes denne type i reglen til mindre biler. I tunge 
biler og biler med stor motorkraft benyttes denne type skiver især 
på bagakslen, der er belastet med en mindre bremseeffekt. Her 
erstatter de til dels tromlebremserne, idet skiverne også er lettere 
at dosere. 
Ventilerede skiver har som følge af deres større masse en større 
varmekapacitet, og de afkøles hurtigere i kraft af de radiære 
kanaler, der gennemstrømmes af luft (fig. 2). De radiære kanaler 
er placeret mellem de to ringformede bremseflader. Som følge af 
bremseskivens rotation genereres der en ventilatoreffekt, der 
bevirker, at der konstant strømmer luft gennem bremseskiven. 
Da de største bremsekræfter optræder på forakslen som følge af 
den dynamiske akseltryksforskydning, benyttes der i reglen 
ventilerede bremseskiver på forakslen. Dermed sikres der en stor 
bremseeffekt under ekstreme forhold. Alt efter bilmodel, 
anvendelse og motorkraft kan der også være monteret 
ventilerede bremseskiver på både for- og bagaksel.  
Desuden kan massive og ventilerede bremseskiver være 
forsynet med slidser eller noter eller med aksiale 
gennemboringer. I slidserne eller noterne samles afslidt 
bremsebelægning, vand og snavs, som slynges udefter som 
følge af rotationen. De aksiale boringer forbedrer 
varmebortledningen, men har ingen selvrensende effekt, da 
afslidt bremsebelægning kan samle sig i hullerne. 

  
 

 

 

 

Fig. 1 

 

 

 

Fig. 2 

   



 

  
 

Teknisk information 

SIde 3 af 5 2014 

© Hella Pagid GmbH 

Eftertryk, videregivelse, mangfoldiggørelse i enhver form samt udnyttelse af indholdet i dette dokument, også i uddrag, er kun tilladt med vores udtrykkelige 
skriftlige samtykke og med angivelse af kilde. Skematiske fremstillinger, billeder og beskrivelser tjener kun til forklaring og visning af dokumentteksten og kan 
ikke anvendes som grundlag for indbygning og konstruktion. Alle rettigheder forbeholdes. 

Varianter   

Alt efter konstruktionen af bilen eller bremsesystemet kan 
bremseskiverne på bagakslen af en bil samtidig have en 
integreret bremsetromle til håndbremsen. 
Endvidere integreres også hjullejerne og ABS-systemets 
impulsringe (fig. 3) i bremseskiverne af nogle fabrikanter. Begge 
udførelser kræver større omhu af teknikeren ved reparationer. 
For at forbedre korrosionsbeskyttelsen bliver bremseskiver til 
dels overfladebehandlet. Denne type bremseskiver kan være 
belagt med en anti-rust-lakering, enten fuldstændigt eller uden 
for friktionsfladen. Dermed forbedres det visuelle indtryk af 
hjulbremsen gennem de åbne fælge samtidig. Hvis 
bremseskiven er overfladebehandlet fuldstændigt, anbefales der 
en behersket tilkørsel, indtil bremsebelægning og skive har 
tilpasset sig til hinanden, og lakbelægningen på friktionsfladen er 
slidt af. 

  
 

 

Fig. 3 

 

 

   

Fejl Bremseruflen   

Ruflen er lavfrekvente svingninger i bilen, der fremkaldes af 
bremserne. 
Her skelner man mellem kold-ruflen og varm-ruflen. 
Kold-ruflen mærkes som rokken i ratten, varierende bremsekraft 
eller ved, at bremsepedalen pulserer. Årsagen hertil er uens 
tykkelse af bremseskiven, der skyldes ujævnt slid, og som viser 
sig, når bremsen er løsnet. Ujævnhederne i friktionsfladen som 
følge af sideslaget medfører, at bremseskiven under rotationen 
periodisk berører bremsebelægningen. Varm-ruflen opstår som 
følge af reversible deformationer i bremseskiven, der følger af en 
uregelmæssig opvarmning af bremseskiven. Friktionsfladen kan 
deformeres indefter eller udefter ud over de tilladte tolerance 
som følge af overhedning. Dette forstærkes yderligere af lokale 
varmezoner på bremseskiven (fig. 4). Årsagen hertil kan være for 
lille tykkelse af bremseskiven, slidte bremsebelægninger eller 
brug af bremseprodukter, som ikke opfylder fabrikantens 
specifikationer.  

  
 

 

 

Fig. 4 

 

 

Slid og kontrol   

Bremseskiver er udsat for et naturligt slid som følge af de store   



 

  
 

Teknisk information 

SIde 4 af 5 2014 

© Hella Pagid GmbH 

Eftertryk, videregivelse, mangfoldiggørelse i enhver form samt udnyttelse af indholdet i dette dokument, også i uddrag, er kun tilladt med vores udtrykkelige 
skriftlige samtykke og med angivelse af kilde. Skematiske fremstillinger, billeder og beskrivelser tjener kun til forklaring og visning af dokumentteksten og kan 
ikke anvendes som grundlag for indbygning og konstruktion. Alle rettigheder forbeholdes. 

mekaniske og termiske belastninger samt den ekstra 
miljøpåvirkning. Bremsesystemets tilstand bør derfor kontrolleres 
regelmæssigt i forbindelse med de serviceeftersyn, der er 
foreskrevet af fabrikanten. Slidgrænsen for bremseskiven 
fastlægges af fabrikanten i form af en mindste tilladt tykkelse af 
friktionsringen. Denne værdi i millimeter er angivet hhv. 
indpræget i bremseskivens yderkant (fig. 5). Denne værdi er 
fastlagt således, at der, når denne tykkelse nås, vil kunne 
monteres endnu et sæt bremseklodser ved normal kørsel og i 
betragtning af de forudgående skifteintervaller. Hvis der ikke 
foreligger informationer herom fra værkstedet, anbefales det at 
skifte bremseskiver og -belægninger. 
Desuden skal også sideslag i skiven og tykkelsesvariationer 
(uens skivetykkelse) i bremseskiven kontrolleres.  
Kontrollen af bremseskivernes sideslag sker i monteret stand 
(fig. 6). Målingen foretages med et måleur, der placeres 10 - 15 
mm inden for den yderste kant af skiven. Variationen, målt over 
flere omdrejninger, må ikke overskride 0,070 mm for nye 
køretøjer og for ældre køretøjer 0,10 mm som følge af de større 
tolerancer. Denne kontrol er kun informativ for nye bremseskiver. 
I tilfælde af afvigelser skal tilstanden af hjulnav og lejer tages i 
betragtning som yderligere fejlkilde. 
Målingen af tykkelsesvariationen for en bremseskive kan kun 
måles helt præcist med specialværktøj. Den kan dog måles 
tilstrækkelig nøjagtigt med en mikrometerskrue, der har en 
målenøjagtighed på ± 0,001 mm. Her måles der 12 til 15 steder 
langs omkredsen samt 10 - 15 mm inden for den yderste kant af 
friktionsfladen. Alt efter biltype kan selv tykkelsesvariationer på 
0,012 mm til 0,015 mm medføre ruflen. Derfor må disse værdier 
ikke overskrides med nye skiver. 

 

Fig. 5 

 

 

 

 

Fig. 6 

 

   

Vedligeholdelse   

For at sikre en perfekt funktion anbefales følgende: 

 Bremseskiver skal altid udskiftes parvist 

  



 

  
 

Teknisk information 

SIde 5 af 5 2014 

© Hella Pagid GmbH 

Eftertryk, videregivelse, mangfoldiggørelse i enhver form samt udnyttelse af indholdet i dette dokument, også i uddrag, er kun tilladt med vores udtrykkelige 
skriftlige samtykke og med angivelse af kilde. Skematiske fremstillinger, billeder og beskrivelser tjener kun til forklaring og visning af dokumentteksten og kan 
ikke anvendes som grundlag for indbygning og konstruktion. Alle rettigheder forbeholdes. 

 

 Der skal altid monteres nye bremsebelægninger sammen 
med nye bremseskiver 

 Anlægsfladen på hjulnavet skal være plan, fri for grater, 
ren, rustfri og uden skader. 

 Ved ventilerede bremseskiver skal en evt. foreskrevet 
rotationsretning overholdes 

 Korrosionsbeskyttelse skal fjernes fuldstændigt med et 
egnet rensemiddel. 

 Overhold det foreskrevne tilspændingsmoment 

 Da bremseskiver og bremsebelægninger skal tilpasse sig 
til hinanden, skal nye bremser tilkøres behersket.  Følg 
fabrikantens anvisninger 

 Undgå unødige, hårde opbremsninger på de første 100 
km 

 Overhold produktspecifikke, medfølgende anvisninger 

 Følg bilfabrikantens monteringsanvisninger 

 Reparationer på bremsesystemet bør kun foretages af 
uddannet personale 

 
 
 
   


