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Bremser og bærende dele

Undervisningsmateriale til brug for undervisning af kørelæreraspiranter på Storkøbenhavns 
kørelærerskole.
Materialet tilhører EasyDrive.dk og er alene til brug for kørelærerskolens aspiranter og må printes 
til aspirantens eget brug i forbindelse med kørelæreruddannelsen.
Videregivelse af materialerne er ikke tilladt.

Delmål i forbindelse med kørelæreruddannelsen



2

Bremser og bærende dele

• Bremser

Bremser

-Konstruktion

-Opbygning

-Vacumforstærker

-Bremsecylinder (hoved- og slavecylinder)

-Skivebremse & tromlebremse

-ABS-systemet

-Selvjusterende bremser

-Parkeringsbremse

-Påløbsbremse
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Bremser og bærende dele

• Bremser

• Bærende dele

Bærende dele

-Dæk

-Hjulophæng

-Fjedre

-Støddæmpere
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Bremser og bærende dele

Hovedcylinder

Bremse-
forstærker

Bremsetromler

Bremseskiver

Bremseskiver

Bremse
bakker

Bremse
cylinder

Bremsebelægning

Bremse
belægning

Slid
indikator

Bremsesystem

-Uden ABS (Anti BlokadeSystem)

-Bremsesystemet enkelte dele fremgår af tegningen, idet det bemærkes at 
bremserørene er stålrør (kan være skiftet til kobberrør) og gummislanger ved de 
bevægelige dele i bremsesystemet, f.eks. ved hjulene.
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Vacuum bremseforstærker

Udsugning Udsugning
Bremse ikke 
aktiveret

Bremse 
aktiveret

Frontventilen er åben 
og der er vacuum i 
begge kamre

Bagerste ventil er åben 
og der er atmosfærisk 
luft i det bagerste 
kammer

Bremse aktiveret

Vacum bremse forstærker

-Sidder umiddelbart før hovedcylinderen og via et vacum øger pedaltrykket i 
hovedcylinderen.

-Vacum kommer fra indsugningsmanifoldet eller via en elektrisk/mekanisk ”pumpe”

-Når bremsepedalen trykkes ned åbnes en ventil og almindelig atmosfærisk luft 
presser nu mod undertrykket på den anden side af membranen.

-Uden virkning når motoren er slukket
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Bremser og bærende dele

Vacuum bremseforstærker – typiske fejl

Bremse aktiveret

Bremsevæske 
lækker ind i 

kammeret i vacuum 
forstærkeren

Utæthed mellem 
bagerste og forreste 

kammer – ingen 
forstærkning

Vacum bremse forstærker

-Sidder umiddelbart før hovedcylinderen og via et vacum øger pedaltrykket i 
hovedcylinderen.

-Vacum kommer fra indsugningsmanifoldet eller via en elektrisk/mekanisk ”pumpe”

-Når bremsepedalen trykkes ned åbnes en ventil og almindelig atmosfærisk luft 
presser nu mod undertrykket på den anden side af membranen.

-Uden virkning når motoren er slukket
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Bremser og bærende dele

Elektrisk bremseforstærker

Væskebeholder
Integreret

Flow kontakt

Returudløb

Indløb (trykport)

Brandvæg

Forstærker

Elektrisk pumpe (reserve)            

Hovedcylinder

Trykstang 

Elektrisk bremse forstærker

Der er forskellige typer vacum forstærkere, denne type er drevet af et eksternt tryk 
(trykport) med en backup pumpe.
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Elektrisk bremseforstærker

Trykstang

Forstærker hus

Sensor for pedalvandringKontrolenhed

Motor

2-trins
gearenhed

Hovedcylinder

Elektrisk bremse forstærker

Vacum beholderen er erstattet af en elektrisk motor.

Sensoren registrerer trykket fra bremsepedalen og kontrolenheden regulerer 
motoren og dermed trykket på gearenheden til hovedcylinderen.
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X = 3
Y = 15 15/3 = 5*

Max 50 kg. tryk

Beregning:

Trykker vi med 40 
kg. Bliver trykket:

5* x 40 kg = 200 kg

Dertil kommer virkningen fra vacuum forstærkeren

Føreren skal altså bruge færre kræfter for at opnå 
fuld bremsevirkning.

Bremser

-Når der trykkes på bremsepedalen opstår der et moment

-Det er nødvendigt, idet det er foreskrevet at føreren højst må anvende et pedaltryk 
på 50 kg. for at opnå den ønskede bremsevirkning.

-Det kan beregnes således:
- Afstanden (kraftens arm) fra, hvor kraften ”går ind” (fodens tryk på pedalen) til 
pedalens fastgøringspunkt eller omdrejningspunktet er y/x større end afstanden 
(kraftens arm) fra fastgøringspunktet eller omdrejningspunktet til, hvor kraften ”går 
ud” – Vægtstangsprincippet.

-Trykker vi med 40 kg og x = 3 cm og y = 15 cm kan vi beregne kraften ”ud”.
15/3 = 5  x  40 kg = 200 kg som er kraften ”ud”
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Bremser og bærende dele

Bremsepedal

Hoved cylinder

Slave cylinder

Væskebeholder Stempel

Fjeder

Bremse væske

Funktion af hoved- og slavebremsecylinder

- Trykket på pedalen presser væske fra hovedcylinderen ud i slavecylinderen, 
hvorved bremsebelægningen presses ud mod bremsetromlen eller sammen om 
bremseskiven.
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Bremser og bærende dele

1-kreds hovedcylinder

2)   Snæver kanal

3)   Væskebeholder

4)   Vid kanal

7)   Kontraventil

8)   Fjeder

9)   Forreste stempel

10) Bagerste stempel

13) Stoplygtekontakt

Hovedcylinder

-1-kredsbremsecylinder

-Når bremsepedalen ikke er påvirket er der atmosfærisk tryk i hovedcylinderen, 
hvilket det lille hul i dækslet sørger for.

-Væsken kan frit hæve og sænke sig via den snævre kanal (fig. 2)

-Påfyldning af væske sker via den vide kanal (fig. 4) og ved hurtige 
pumpebevægelser påfyldes væsken på systemet.

-Fjederen (fig. 8) bestemmer hvor meget væske der får lov til at passere tilbage fra 
rørsystemet, hvilket har til formål af beholde et mindre overtryk i hjulcylinderne, så 
stemplerne slutter tæt til cylindervæggen. Derved undgås at luft og snavs suges ind 
og/eller at væske siver ud.

-Til tromlebremser er placeret en kontraventil (fig. 7) som tillader væsken at passere 
frit ud i rørsystemet, men på tilbagevejen skal væsken trykke ventilen væk fra 
mundingen for at kunne passere.
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Bremser (tandemcylinder)

-2-kreds bremsesystem som det kunne være opbygget

-Ved opbremsning sker der en vægtforskydning, således at vægten flyttes over på 
forhjulene og risikoen for blokering af baghjulene øges.

-Bremsekraftbegrænseren skal hindre at baghjulene blokerer før forhjulene under 
opbremsning.

-Bremsevæsken skal være frostsikker, have et kogepunkt på over 200 grader 
celsius, må ikke tære på rør og slanger samt være vandafvisende.

-Bremsevæsken skal skiftet med jævne mellemrum, idet væsken opstager fugt fra 
luften og dermed nedsættes kogepunktet.
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Skive bremse

Tromle bremse

Skivebremse og tromlebremse

-Bremsebelægningen er vigtig, og der stilles følgende krav:

-Stor slidstyrke

-Skal kunne tåle højere temperaturer uden at ødelægges

-Skal have god varmeledningsevne

-Skal være fugtstabil (tåle vand og olie etc)

-Stor gnidningsmodstand
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Bremser og bærende dele

Bremseskive

Bolt til kaliber

Bolt til kaliber

Bøsning

Bøsning

Bøsning

Bøsning

Bremseklods

Bolt til kaliber

Bolt til kaliber

Skivebremse

-Skiven er fastgjort til akslen og kører rundt sammen med hjulet

-Bremsebelægningen presses sammen om den roterende skive.

-Fordele: Mindre tendens til at løbe varm, samler ikke støv, mindre tendens til at 
hugge eller blokere i utide og selvjusterende.

-Ulemper: Udsat for rust, vand, is og snavs samt større risiko for fastrustning 
grundet kort vandring i stemplet.



15

Bremser og bærende dele

Justerskrue

Justerfjeder

Returfjeder Slave cylinder

Bremsebelægning

Fastholdelsesbolt

Justeringsstang

Fastholdelsesbolt

Fastholdelsespind

Tromle bremse

-Simpleks, dvs. kun en hjulcylinder

-Bremsetromlen roterer sammen med hjulet.

-Bremsebakkerne presses ud mod tromlen under rotation og via friktionen 
nedsætter rotationen.

-Tromlebremser har en servovirkning (selvforstærkende virkning), hvilket betyder at 
virkningen er effektiv ved lavt pedaltryk.

-Findes også som dupleksbremse, hvor servovirkningen dermed er dobbelt så stor.
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Bremser og bærende dele

Hjul sensor

Hjul
sensor

Bremseskive

Hjul sensor

Kontrolenhed

Tandhjul

Styreenhed

Bremsesystem

-Med ABS (Anti Blokade System)

-Hindrer at hjulene kan blokere under opbremsning og sikre at du kan bremse og 
styre samtidig.

-En computer og følere ved hvert hjul registrerer hjulenes omdrejninger, og ved evt. 
blokade vil en pumpe trykke bremsevæske retur og dermed ”løsne” for hjulet så det 
igen roterer (kører på grænsen til at miste vejgrebet) og dermed sikre bedst mulige 
opbremsning og mulighed for at styre bilen uden om hindringer på vejen.

-Computeren registrerer hjulets rotation 40-60 gange i sekundet, alt efter ABS-
systemet – jo nyere jo bedre.
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Trompebremse

- Selvjustering via en palmekaniske der tilspænder skoene.
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Enkelt kabel fra
parkeringsbremsegreb

Parkeringsbremsegreb

Parkeringsbremsegreb

To kabler - parkeringsbremsegrebet 
påvirker to forskellige kabler der fører til 
hver sit baghjul

Enkelt kabel – kabelet er fastgjort til et T-
stykke der fordeler kraften jævnt til 
baghjulene

T-stykke overfører kraften jævnt 
til begge baghjul

To uafhængige kabler – et 
til hvert baghjul

Bremser og bærende dele

Parkeringsbremse

Parkeringsbremse

-Skal være mekanisk (kabel eller stænger)

-Parkeringsbremsegreb i trukket og lagt stilling
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Bremser og bærende dele

Elektrisk parkeringsbremse

Bremse kaliber Elektrisk motor

”gearkasse”

Elektrisk parkeringsbremse

Den elektriske parkeringsbremse virker ved at en elektrisk motor aktiveres via en 
kontakt eller automatisk.

Motoren presser via et stempel bremseklodsen mod bremseskiven, hvorved der 
opstår friktion.
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Elektrisk parkeringsbremse ”gearkasse”

Stempel

Gevind

2. tandhjuls gear

2. tandstang

´1. tandhjuls gear
2. tandstang

Motor

Spindel

Gevind

Elektrisk parkeringsbremse ”gearkasse”

Elementer i transmissionen mellem motor og stempel
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1. Koblingskugle

2. Påløbsfjeder

3. Trykstang

4. Antistødfjeder

5. Mekanisk bremsetromle

6. Parkeringsbremse

7. Sikkerhedsline

Påhængsvogn

Påløbsbremse

-Normal bremse på mindre påhængsvogne

-Virker ved at trykstangen trykkes bagud når påhængsvognen under opbremsning 
fortsætter fremad. Fjederen bestemmer, hvor tidligt bremsevirkningen indtræder, 
idet mindre nedsættelser af hastigheden ikke må påvirke bremsen (2% af 
påhængsvognens totalvægt jf. detailforskrifter).

-Når man bakker skal bremserne slås fra automatisk. Det skal give et lille ryk når 
man bakker (bremsenøglen drejes i neutral og virker ikke), og når man kører fremad 
igen bremser den på ny som den skal.
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Bremser og bærende dele

Dæktyper:

• Radialdæk

• Diagonaldæk

• Terrændæk

• Sommerdæk 

• Vinterdæk

• Pigdæk

Dæk

- Dæktyper
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Bremser og bærende dele

Dækspecifikationer

-Dæk er ikke et dæk, det skal passe til det geografiske ”hjem”, bilens vægt, 
hastighed og årstiden.

-Se de vigtigste oplysninger på billedet.

-Dæk er udviklet til f.eks. Europa, hvilket skyldes den generelle temperatur i 
området
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Bremser og bærende dele

Diagonal- og Radialdæk

-Forskellen er måden de er opbygget på i karkassen

-Kan være vævet af textil eller stål i bælterne

-Diagonaldæk kaldes og Normaldæk, hvilket skyldes at det var det almindeligste 
dæk tidligere
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Bremser og bærende dele

Trædeflade

Skulder

Stålbælte

Kanttråd

Radial 
vævning

Vævning

Slidbane

Trædepude

Vulst

Riller

Slidflade

Dæk

-Radialdæk

-Blødt og smidigt i siderne, men har en hård trædeflade

-Udvikler kun lidt varme grundet den ringe indvendig friktion der skyldes vævningen

-Kan kun vrides lidt i sideretningen, hvilket giver en lille slipvinkel

-Generelt sikrer dækket et godt vejgreb, også over ujævnheder uden at 
trædepladen slipper vejbanen ved kørsel i vejsving
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Bremser og bærende dele

Trædeflade
Bælte

(lagt diagonalt)

Dækside
Indvendig 

gummibelægning
Karkasse

Vævet diagonaltVulst/kantrråd

Dæk

-Diagonaldæk

-Stive sider og derved mindre smidighed over for lodrette påvirkninger og dårligere 
vejgreb.

-Normalt intet bælte indstøbt, hvilket giver en blødere trædeplade og er mere 
eftergivende for tryk nedefra

-Mindre vejgreb ved kørsel i skarpesving, kører på ”siden” hvilket vi kan se på 
slidbanen på siden af dækket

-Stor varmeudvikling, og dermed beregnet til lavere hastigheder og kortere tids 
kørsel
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Bremser og bærende dele

Hjulretning

(fælg og dæk uden kontakt)

Slipvinkel

Kontaktflade

Kontaktfladens

retning

Hjulet drejes til venstre

Slipvinkel

-Når rattet drejes, f.eks. mod venstre, drejer fælgen til venstre – men dækkets 
trædeflade drejer ikke med, det vrider og der går lidt tid før hjulet reagerer på 
ratdrejningen.

-Forskellen mellem hjulets retning og den faktiske retning kaldes Slipvinklen.

-Nye dæk har stor slipvinkel (høj slidbane) og der er stor forskel på de forskellige 
dæktypers slipvinkel, f.eks. har vinterdæk store slipvinkler grundet de høje ribber og 
det bløde gummi.

-Kører vi med f.eks. helt nye dæk foran og lidt ældre dæk bagpå, vil vi kunne 
mærke forskellen på bilens styreegenskaber og retningsstabilitet.

-Store slipvinkler bagpå vil medføre øget overstyringstendens og store slipvinkler 
foran vil medføre understyringstendens.

-Prøv f.eks. med et viskelæder presset mod bordet, og så dreje det fra side til side –
det er sådan slipvinklen opstår.
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Terrændæk

- Normalt mærket M+S (mudder og sne) og er egentlig ikke et vinterdæk, men kan 
bruges om vinteren
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Vinterdæk

- Normalt mærket med M+S, men har også den viste mærkning – det er et 
vinterdæk.
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Bremser og bærende dele

Pigdæk

- Kun tilladt i perioden 15. november til 1. april
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Aquaplanning

-Krav om min 1,6 mm slidbanemønster

-Skyldes første og fremmest kørsel i regnvejr, hvor mønsteret skal bortdræve 
regnvandet og sikre vejgreb

-Ved 80 km/t og et vandlag på 1,5 mm (normalt ved alm. regnbyge) skal dækket 
bortdræne 3 liter vand pr. sekund

-1. dækket dræner vandet bort

-2. Nu skubber vi lidt vand til siderne foran og udenom dækket

-3. Nu skubber vi en del vand foran og udenom dækket, der er risiko for 
aquaplanning

-4. Nu kører vi oppe på vandet – intet vejgreb

Normalt vil vi miste vejgrebet på forhjulene først, og hvis der fortsat er vejgreb på 
baghjulene vil bilen ikke skride ud – slip speeder og vent med at styre og bremse til 
vi igen har fået vejgrebet igen, eller risikerer vi også at miste vejgrebet på 
baghjulene.
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Slidbaneindikator

Slidbaneindikator

-Alle dæk skal have en slidbaneindikator jf. detailforskrifter

-Led efter en pil (se billede) eller teksten ”TWI” på siden af dækket og tjek om 
dækket er slidt ned til slidbaneindikatoren.

-Slidbaneindikatoren er 1,6 mm høj
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Fælgtyper

Fælge

-Stålfælge

-Letmetalfælge

Fælge skal være lette, runde og stærke.

Jo lettere hjulet er, des mere er det med til at hæve den uaffjedrede vægt og jo 
mere mærkes ubalance, stød og rystelser.

Fordel med letmetalfælge, da den lette vægt er med til at kunne anvende tykkere 
gods og således gøre hjulet størkere.

Ulempe med letmetalfælge, at f.eks. salt nedbryder letmetalfælgen, og derfor 
anvendes normalt stålfælge om vinteren.

Det er vigtigt at fælgen er helt rund, således at hjulet ikke skaber rystelser og 
vibrationer i styretøjet.

Fælgen skal være stærk, den skal ikke alene holde bilens vægt, men også de store 
dynamiske kræfter der opstår unde acceleration, bremsning og styring.
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Statisk balance Dynamisk balance

Bevægelses-
retning

Bevægelses
-retning

Bevægelses-
retning

Bevægelses
-retningBalance-

vægt

Balance-
vægt

Balance-
vægt

Bevægelses-
retning

Bevægelses-
retning

Bevægelses-
retning

Bevægelses-
retning

Tungt punkt
Tungt punkt

Hjulbalance

-Ubalance udvikler sig med kvadratet på hastighedsændringen

-Statisk balance

-Centrifugalkraften får hjulet til at trampe, idet centrifugalkraften ændres 
proportionalt med vægten.

-Dynamisk balance

-Det tunge punkt ved blive trukket ind mod hjulets plan, og dermed få hjulet til 
at flagre da punktet bevæger sig rundt om hjulets aksel og trække hjulets 
modsatte ende ikke trækkes ind mod hjulets plan.

Hjulets ubalance kan opstå af følgende årsager:

-Urunde dæk

-Urunde og beskadigede fælge

-Bremseskive, der har slået sig

-Jord, sne eller isklumper der har sat sig fast i hjulet

-Defekte eller slidte hjullejer

Et billigt dæk vil ofte stille større krav til justering med vægte, og kan være en 



umuligt opgave.

Det er et lovkrav at alle hjulene er afbalancerede.

34
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Bremser og bærende dele

Vær op mærksom på uensartet dækslid:

• Tag et kig på dækkenes slidbaner

Slid udseendet kan afsløre defekte dæmpere.

Dæmper fejl giver følgende slidmønster:

• Flade pletter på størrelse med en 20 kroners mønt med gentagelse for hver 10 cm.

Dæktryk

• For højt dæktryk vil slide dækket på midten og dårligere vejgreb (hopper) og
ændrede styretendenser.

• For lavt dæktryk vil slide dækket på siderne (skuldrene), og større slipvinkler og
ændrede styretendenser, sejlende kørsel samt tung og træg styring (forhjulene)

Ubalance

• Statisk ubalance giver ujævnt slid rundt på dækket

• Dynamisk ubalance giver ujævnt slid på ydersiderne af trædefladen

Unormalt dækslid
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Under- og overstyring

-Store slipvinkler foran giver understyring

-Normalt er biler let understyrede

-Store slipvinkler bagpå giver overstyring

-Sportslige biler har ofte overstyringstendenser

-Kan give overraskende og farlige styreegenskaber
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Støddæmper

Skruefjeder

Fjedre

Fjedre kan være fremstillet af metal, hyppigst specielt fjederstål, fosforbronze eller 
lign., evt. af natur- eller syntetisk gummi eller andre elastiske materialer. Endvidere 
kan en indespærret gas anvendes som fjeder.

-Skruefjeder (kan være progressiv, dvs. at den ændrer egenskab i forhold til 
belastningen)

-Er en spiralformet torsionsstang
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Fjederøje

Fjederfæste

Fjedre

- Bladfjedre (kan være progressiv, dvs. at den ændrer egenskab i forhold til 
belastningen)
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Bladfjeder i hvile

Bladfjeder med vægt

U-bolt

Bladfjeder

•Fjederen får den største bøjningsbelastning på midten, hvorfor man forstærker 
hovedbladet med ekstra blade.

•Ved fuld belastning er bladfjederen nærmest lige, og fjedrene skal holde 
bagakselen på plads og samtidig absorbere de kræfter der opstår under bilens 
acceleration og opbremsning.
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Fjederarm

Torsion
fjeder

Fastgørel-
sesbeslag

Fjedre

-Torsionsfjeder

-Torsionsstangen vrider sig og virker ved at der opstår modsatte spændinger i 
stangen, præcist som i skruefjederen.

-Fylder mindre
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Luftaffjedring

-Mest kendt fra lastbiler

-Der findes også hydraulisk affjedring, f.eks. i Citroen biler – dyrt i vedligeholdelse, 
derfor ikke så udbredt.
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Uafhængigt hjulophæng

-McPherson

-En stabilisatorstang som er nødvendig i forbindelse med uafhængigt hjulophæng. 
Stabilisatorstangen er en stang af rundt fjederstål som er fastgjort på chassiset ved 
hjælp af to gummibøsninger, de to frie ender er ombøjet og forbundet med nederste 
tværsvingarm.

Stiv aksel

- Penhard stang (Penhard Bar på billedet) som tværstøtte, hvilken er nødvendig på 
biler med skruefjedre.
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Bremser og bærende dele

1. McPherson hjulophæng

1. Uafhængigt hjulophæng

2. Triangel hjulophæng, normalt med en kort arm og en lang arm som vist

1. Uafhængigt hjulophæng

3. Stiv bagaksel med tværstøtte (Panhard stang)
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Bremser og bærende dele

Fastgørelses-
punkt top

Fjederben

Fastgørelsespunkt til 
for- eller bagbro

McPherson hjulophæng

-Støddæmper og fjeder (kaldet fjederben) er bygget sammen

-Fastgjort i ”tårnet” i bilens karosseri øverst

-Fastgjort til hjulets bærearm nederst som er fastgjort til bilens forbro/bagbro
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Bremser og bærende dele

Støddæmper

Luft

Olie

Olie

Flydende 
stempel

Luft under 
tryk

Enkeltvirkende Dobbeltvirkende

Støddæmpere

-Olie dæmpet støddæmper

-Enkeltvirkende

-Dobbeltvirkende

Gas støddæmper

-Dobbeltvirkende

Defekte støddæmpere øger bremselængden, mindsker vejgrebet og slider 
unødigt/skævt på dækkene.

Kontrolleres ved at påvirke støddæmperen og dernæst kontrollere at bilen straks 
går i ro – kontrolleres ved alle 4 hjul.


