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Kompressibilitet 
   

I mange omtaler af ECE-R90-prøvningen nævnes begrebet 
kompressibilitet. 

  

   

   

Hvad forstås der ved dette begreb?   

Ved belægningens kompressibilitet forstår man bremsebelægningens 
„sammentrykkelighed“, dvs. at det testes, hvor meget belægningens tykkelse ændres, 
når den påføres tryk. Den måles i μm. En μm er en tusindedel mm. 
Denne enhed viser, hvor lidt en bremsebelægning egentlig kan trykkes sammen. 
Alligevel er der på dette felt væsentlige forskelle, som føreren kan høre eller mærke. 
Stor kompressibilitet indebærer en „blød“ belægning. Bløde belægninger giver 
generelt god bremsekomfort (mht. bremseskrig / ruflen). Hvis belægningerne dog er 
for bløde, mærker føreren en lang pedalvandring. Dvs. at han skal træde pedalen 
langt ned, før den ønskede bremsevirkning opnås. Det giver ikke nogen behagelig og 
sikker fornemmelse ved opbremsning. Desuden kan der efter en kraftig opbremsning 
opstå den effekt, at bremsebelægningerne slæber alt for kraftigt mod bremseskiverne. 
Det medfører et midlertidigt forøget slid på bremsebelægninger og bremseskiver samt 
et forøget brændstofforbrug. 
En lav kompressibilitet betyder, at der er tale om en „hård“ bremsebelægning. De 
ovenfor nævnte ulemper ved for bløde belægninger forekommer dermed ikke. Til 
gengæld er der større risiko for, at bremserne skriger eller begynder at rufle ved 
opbremsninger fra høje hastigheder. Personerne i bilen mærker dette ved, at rattet 
vibrerer, eller i bremsepedalen. I ekstreme tilfælde kan man også høre bremsernes 
ruflen som en brummelyd. 
Kunsten er nu at finde den rette hårdhed for bremsebelægningen, afhængigt af 
køretøjet og dets bremsesystem. Det opnås ved omfattende målinger og 
forsøgskørsler. 

  

   

Illustration af testproceduren:   

Bremsebelægningen ( 2 ) placeres med friktionsfladen mod en massiv, slebet 
stålplade, der kan opvarmes ( 1 ). Via en stempeladapter ( 3 ), der svarer til det 
stempel, der benyttes i bremsen, trykker testanordningens målestempel ( 4 ) 
bremsebelægningen sammen. Den kraft, som belægningen trykkes sammen med, 
svarer til et bremsetryk på 160 bar. En vejstrækningsmåler ( 5 ) måler den vandring, 
som belægningen kan trykkes sammen. Målingen foretages ved rumtemperatur og 
ved en temperatur på 400°C for stålpladen. Forskellen i belægningens tykkelse må 
højst andrage 2% ved rumtemperatur og højst 5% ved 400°C. 
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Illustration:   

   

   

Kompressibilitetsværdierne for de belægninger, der markedsføres af Hella Pagid, 
ligger klart under de grænseværdier, der er fastlagt af lovgiverne i ECE-R90. 

  

   

   

 


