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 اول فصل

 معمولی ترمز سیستمهای
 

 ترمز تاریخچه

 فلزي صفحه یک دور به فوالدي کابل روش این این در که برد می بهره فوالدي کابل یک از دایملر، ترمزهاي

 سال در .ایستاد می مدتی از پس خودرو شد می کشیده کابل این وقتی و بود شده پیچیده درونی قسمت در

 مخروطی کالچ یک .کاربرد به اتومبیل براي را مانند کالچ ترمز نوعی انگلیسی، النکستر فردریک 1895

 داشت، را برعهده وگیربکس موتور بین ارتباط برقراري وظیفه بود، عقب در سایشی صفحه یک داراي که شکل

 به بیشتر که وهنگامی شد می قطع هم با دنده جعبه و موتور ارتباط شد می کشیده عقب به کالچ این وقتی

 می در ایست کامل حالت به را اتومبیل دیسک، با خود سایشی صفحه طریق از شد می کشیده عقب

 ترمزهاي شروعی براي این و گرفت می صورت قدرت انتقال دستگاه طریق از خودروها درآن ترمزگیري.آورد

 ولی کاربرد داشت ها دوچرخه در ابتدا هیدرولیکی، شیوه به ترمز قدرت انتقال هاي سیستم .بود دیسکی

 چهار نقلیه وسیله براي را هیدرولیکی سیستم نخستین Bayley,Brigg هاي نام ، دونفربه 1897 درسال

 روغن و فنر نیروي از استفاده با ترمزها فعالیت سیستم این در دادند، قرار برداري بهره مورد و ساخته چرخ

 آن تشکیل دهنده مواد روي بر بیشتر را خود هاي فعالیت فورد هربرت 1897 سال در گرفت، می انجام

 نمونه نخستین 1908 سال در فورد هربرت .کرد متمرکز شناسیم می ترمز لنت نام به را آن ما که چیزي

 از آن از قبل کرد)البته تا خریداران به فروش آماده بود شده ساخته"ازبست"از که مقاوم ترمزهاي لنت از اي

 مورد 1921 تا سال ها لنت گونه این شد(. می استفاده کالچ صفحه و ترمز براي هم چوب به چسبیده چرم

 .داشتند ترازگذشته ارزان قیمتی گري ریخته روش از استفاده با سال این در و گرفتند قرار سازي بهینه

 

 سیستم"ویت" 1908 درسال. واداشت فکر به را اي عده نیز فشارروغن با هیدرولیکی ترمزهاي ساختن فکر

 روغن وکارگیري فشار ازنیروي استفاده با امروزي ترمزهاي مشابه تقریبا که بود ساخته و طراحی را ترمزي

 از اي واکسهال نمونه استرالیایی کمپانی 1922 سال در .داد می انجام را ترمزگیري عمل پیستون و سیلندر

 نوع ولی این کرد امتحان خود آزمایشی هاي اتومبیل از یکی روي بر کرد؛ می کار هوا فشار با که را ترمز

 مورد خودروهاي سنگین براي بیشتر بعدها و نگرفت قرار توجه مورد چندان کوچک اتومبیلهاي براي ترمزها

 مکانیکی از ترمزهاي همچنان 50 دهه تا واگن فولکس جمله از ها شرکت از بسیاري  .گرفت قرار استفاده

 از ترمزهیدرومکانیکی رولزرویس و روور نظیر دیگر بعضی و کردند می استفاده خودروها کردن متوقف براي

 .بردند می بهره عقب هاي چرخ براي مکانیکی سیستم کارگیري به و جلو هاي چرخ براي

 

 



 

 

 

چرخ  چهار هر براي استاندارد صورت به را هیدرولیکی ترمزهاي سیستم از استفاده که خودروسازي نخستین

 .بود آمریکا کرایسلر شرکت کاربرد به

 در )بوستر( کننده تقویت ازاین استفاده .شد ساخته ترمز تقویت جهت ترمز بوستر نخستین 1923 سال در

 در صورت استاندارد به ترمز بوستر کارگیري به ابتدا در ولی رسید می نظر به ضروري کامال ترمزها با رابطه

 .وجودنداشت ها اتومبیل

 این به سیستم این کار طرز زد، دیسکی ترمزهاي نوعی ساخت به دست کرایسلر شرکت 1949 سال در

 ترمزگیري، هنگام در داشتند قرار بسته اي کاسه سیستم یک درون که ترمز هاي قسمت تمامی که بود صورت

 تماس  پیدا ترمز کاسه طرف به و شده دور یکدیگر از بودند سایشی هاي پوشش داراي که ترمز دیسک دو

تقویت  با و دیسکی ترمزهاي سیستم با را خود DS19 مدل .شرکت سیتروئن 1956 سال کردند . در می

 .بازارکرد وارد هیدرولیکی کننده

 

 ترمز کار اساس

 دو بین شده اعمال نیروي به بسته اصطکاك مقدار .است سطح دو بین اصطکاك مبناي بر ترمز کار اساس

 .کند می تغییر سطوح جنس و زبري سطح،

 می  عبور روغن هاي لوله داخل از سیالی ، افتند می کار به ترمزها و دهد می فشار را ترمز پدال راننده وقتی

 نیرو چرخان قطعات به ترمزگیري مکانیسمهاي این .رسد می چرخها در ترمزگیري مکانیسمهاي به و کند

 .ایستند باز حرکت از چرخها یا شود کند چرخها حرکت تا کنند می وارد

 نوع از جاده سطح و الستیکها بین اصطکاك شوند، قفل چرخها بطوریکه بگیرد، ترمز محکم خیلی راننده اگر

 این حالت در داد، خواهند ادامه چرخیدن به چرخها نشود، گرفته محکم خیلی ترمز اگر .بود خواهد جنبشی

 اصطکاك جنبشی از نیز آن مقدار که حرکت آستانه در اصطکاك یعنی داریم؛ سروکار ایستائی اصطکاك با

 وزودتر پیماید می را کمتري مسافت توقف از پیش خودرو نشوند، قفل چرخها صورتیکه در .است بیشتر

 .باشند شدن قفل آستانه در چرخها که گرفت چنان باید همواره را ترمز اما .شود می متوقف

 

 ترمزها محل به راننده نیروی انتقال

 : کنیم می اشاره آنها به زیر در که دارد وجود ترمزها به راننده نیروي انتقال براي گوناگونی روشهاي

 

 :( Solid bar connection operate)مکانیکی  بندی میله

 انتقال عامل که گیرد می قرار مکانیکی بندي اهرم یک ترمز کفشک و ترمز پدال بین عملگرها نوع این در

 نیروي وارده اهرمهایی بردن بکار با معموالً بندیها، میله نوع این .باشد می ترمز به راننده دست یا پا از نیرو

 .کنند می برابر چند را راننده توسط
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 :  (Cable operation) سیمی

 بندي میله سیستم بجاي کنند، می استفاده عملگر بعنوان مکانیکی سیستمهاي از که موارد از برخی در

 بیشتر و شود می استفاده کمتر خودروها در نیرو انتقال سیستمهاي این از .کنند می استفاده سیم از اهرمی

 .شود می استفاده موتورسیکلتها جلو چرخهاي ترمز در

 

 ) پنوماتیک( : شده فشرده هوای کمک به نیرو انتقال

چرخ  در ترمزها محل به راننده پاي نیروي انتقال براي پنوماتیک سیستم از کامیونها یا تجاري خودروهاي

 .کنند می استفاده

 

 : هیدرولیکی مدار کمک به نیرو انتقال

 چرخ در ترمزها محل به راننده پاي نیروي انتقال براي هیدرلیک سیستم از سواري خودروهاي همه در امروزه

 .پرداخت خواهیم موضوع این به مفصل ادامه در که شود می استفاده

 

 هیدرولیکی ترمز سیستم قطعات

 ترمز پدال -1

 اصلی سیلندر -2

 روغن انتقال قوي فشار هاي لوله -3

 هیدرولیکی کنترل سوپاپهاي -4

 چرخها ترمز سیلندر -5

 ها لنت -6

 اي کاسه ترمزهاي در چرخ کاسه -7

 دیسکی ترمزهاي در دیسک -8

 قدرت افزاینده یا بوستر -9

 YOUNESI80.BLOGFA.CO  ترمزدستی -10
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  ترمز سیستم قطعات شماتیک

 

 
 

 پا زیر پمپ شماتیک
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 و ز

 خودرو دینامیک کنترل

 دیسکی ترمز
 

 
 

 اي کاسه ترمز
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 ساده صورت به هیدرولیکی ترمز کار طرز

 پمپ پیستون رفتن جلو باعث فشار این و اورد می فشار ترمز پدال روي خود پاي وسیله به راننده که زمانی

 فشارقرار تحت را دارد قرار پیستون جلوي که ترمز سیلندر در موجود ترمز روغن پیستون و شده ترمز اصلی

 مقابل در که رابط فوالدي هاي لوله طریق از زیاد فشار با انرا سیلندر داخل در خود حرکت با زمان هم و داده

 جابجائی باعث وسیله این به و رانده چرخها سیلندر سمت به را باشد می مقاوم بسیار جانبی فشارهاي

 به را کفشکها و کرده منتقل ترمز کفشکهاي به را خود فشار پیستونها و شده چرخ سیلندر داخل پیستونهاي

 و شده کفشکها و کاسه بین اصطکاك امدن وجود به باعث عمل این که است واضح چسباند می چرخ کاسه

 .کند می کند را ان حرکت ویا باز حرکت از را انها
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 :گیری ترمز مراحل

 فشارد می را ترمز پدال که وقتی تا میبیند را مانع راننده که اي لحظه از (راننده العمل عکس -1

 ثانیه طول می کشد(. 5/1تا  5/0معموال بین 

ثانیه ( خوردگی لنت ها موجب افزایش  5/0فشار پدال)تا رسیدن نیروي روغن به لنت ها حدود  -2

 این زمان می شود.

زمان  این نباشد مرغوب لنت جنس اگر ) کامل توقف تا چسپد می دیسک به لنت کهاز لحظه اي  -3

 شود(. می طوالنی
 

 .گویند می ترمز خط را زمان سه این مجموع

 

 

 
 اي کاسه -دیسکی ترمز سیستم
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 هیدرولیکی ترمزهای

 بوده تراکم قابل غیر مایعات چون ، باشد می مایعات در فشار انتقال هیدرولیکی ترمز سیستمهاي کار اساس

 مایع یک مقداري از اي محفظه در ما هرگاه بنابراین. کنند می منتقل را فشار و نیرو صلب جسم یک مانند و

 سیلندر دریک نیرو این اگر و گرفته قرار فشار تحت مایع ، کنیم متراکم مشخص نیروي یک ي وسیله به را

 . باشد می ترمز لنتهاي و اصطکاکی قسمتهاي به نیرو انتقال آن ي نتیجه باشد شده ایجاد ترمز

 

 

 
 

 ترمز پدال فشردن مختلف حالتهاي در چرخ سیلندر و ترمز سیلندر وضعیت
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 زیر قطعات از که باشد می ترمز اصلی سیلندر هیدرولیکی ترمز سیستم یک قسمتهاي مهمترین از یکی

 :است شده تشکیل

 سیلندر یا بدنه  1-

 اي قرقره پیستون  2-

 جلوي قسمت در تولید فشار براي ها تشتکی این از یکی . باشند می تشتکی عدد دو که بندي آب هاي تشتکی  3-

 که شود می باعث و دارد قرار عقب پیستون قسمت در که پیستون بندي آب براي دیگري و شکل اي قرقره پیستون

 .نکند نشت خارج قسمت به پمپ از ترمز روغن

 .شود می ترمز مدار روغن تامین باعث و دارد قرار سیلندر باالي قسمت در که ترمز روغن مخزن  4-

 مدار در فشار یک مدار و کند قطع را پمپ با روغن انتقال هاي لوله ارتباط که دارد وظیفه که فشار سوپاپ  5-

 سیلندر هاي تشتکی بندي کردن آب و پدال راه کردن کم و ترمز العمل عکس زمان کردن کم جهت هیدرولیک

 . آورد وجود به دارد(را جود و ترمز مدار در که فشاري علت )به چرخ

 .برگرداند ازترمز قبل حالت به سریع را پیستون دارد وظیفه که اي قرقره پیستون ي برگرداننده فنر  6-

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 هیدرولیکی سیلندر یک ي خورده برش تصویر

 



 

 

 
 

 دوبل پمپ با مداری دو ترمز

 از یک هرگاه . شود می استفاده ( مداري دوبل)دو پمپ از خودرو بهتر ایمنی براي ها اتومبیل از بعضی در

 بیاید کل پیش فشار تولید تشتکی براي مشکلی اگر کنیم استفاده چرخ چهار ترمز اندازي کار براي پیستون

 می باشد مخزن یک داراي اصلی پمپ چون کند پیدا نشتی مدار از جایی اگر یا افتد. می کار از خودرو ترمز

 . افتد می کار از ترمز و شده تخلیه آن روغن

 شده استفاده باشد می جدا آنها هاي مخزن و باشد می هم از جدا کارشان که پیستون دو از دوبل پمپ در

 رانندگی در ایمنی و کرده عمل دیگر مدار یک باشد داشته نشتی عقب یا جلو مدارهاي از یکی هرگاه. است

 .برد می باال را

 شکل اي قرقره پیستون دو از دوبل پمپ در که تفاوت این با کند می عمل ساده پمپ یک مانند دوبل پمپ

 فشار )جلویی(توسطتوسط  دوم پیستون و پدال مکانیکی نیروي توسط اول پیستون که ، است شده استفاده

 .کند می کار اول پیستون هیدرولیکی

 دو و پمپ فشاري قسمت بندي آب جهت تشتکی یک که باشد می تشتکی سه داراي )جلویی( دوم پیستون

 طور همین و جلویی پیستون عقبی)اول(به پیستون بندي آب براي براي پیستون عقب قسمت در تشتکی

 پشت( به پشت تشتکی .)دو عقبی به نسبت جلویی پیستون

 به دوپیستون هر روغن( نشت علت )به نرود باال جلویی پیستون جلوي قسمت در فشار مثال عنوان به هرگاه

 از برسد پمپ آخر به جلویی پیستون ي زایده که زمانی تا پدال( نیروي )توسط کنند می حرکت جلو سمت

 . رود می باال عقبی پیستون جلوي در فشار بعد به این

 عقبی پیستون جلوي در فشار هرگاه . شود می متوجه راننده و شود می زیاد پدال راه عیب این بروز هنگام

   جلویی پیستون ته به آن ي زائده تا کند می حرکت عقبی پیستون ( روغن نشت علت به ) نرود باال )اولیه(

 و کند به حرکت می شروع مکانیکی نیروي توسط جلویی پیستون بعد به زمان این از ، کند برخورد دومی( )

 یک از از خودروها بعضی در . شود می زیاد پدال راه نیز موقع این در ، رود می باال آن جلوي قسمت در فشار

 کم هنگام ، که شود می استفاده دارد دهنده عالمت چراغ کنتاکت دو که مدار دو در فشار کنترل سوپاپ

 .دهد می هشدار راننده به دهنده هشدار چراغ مدار یک فشار شدن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خودرو دینامیک کنترل



 

 

 
 

 بل دو ترمز سیلندر اصلی اجزاي به مربوط تصویر
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 بوستر

 به . باشد می راننده پاي نیروي تقویت و هیدرولیکی فشار ازدیاد هیدرولیکی ترمزهاي سیستم در بوستر کار

 بوستر استفاده از که است حالتی از بیشتر مراتب به بوستر از استفاده هنگام به راننده پاي نیروي که طوري

 ترمزبرخوردار سیستم در باالیی هیدرولیکی فشار از ، کم نیروي اعمال با راننده دیگر عبارت به . است نشده

 . کند می تقویت را آن و کرده کمک راننده پاي نیروي به بوستر یعنی . باشد می

 . شود می استفاده کفشکی و دیسکی از اعم ترمز هاي سیستم ي کلیه در بوستر از

 

 :شوند می ساخته کلی نوع دو در بوسترها

 خالیی بوسترهاي -1

 بادي)کمپرسی( بوسترهاي  -2

 

 مورد کمتر دیگر آن پمپ از بعد که ، شود می استفاده پمپ از بعد هم و پمپ از قبل هم خالیی بوسترهاي از

 .گیرد می قرار استفاده

 

 



 

 

 

 

 می راننده استفاده پاي نیروي تقویت جهت مانیفولد در موجود خال از بوسترها این در :خالیی بوسترهای

 دو عادي درحالت ،که شود می استفاده بزرگ نسبتا دیافراگم یک از که است صورت بدین کار اصول . شود

 ترمز پدال با فشردن . شود نمی وارد نیرویی دیافراگم طرف دو از یک هیچ به و است خال دیافراگم طرف

 می باعث اختالف فشار این که ، باشد می خال آن دیگر طرف و کرده پیدا راه آزاد هواي به دیافراگم پشت

 می مدار فشارهیدرولیکی تقویت باعث نیرو این و کند حرکت جلو طرف به زیادي نیروي با دیافراگم که شود

 . شود

 از قبل بوسترهاي و افتد می کار اصلی(به )پمپ پا زیر پمپ هیدرولیکی فشار توسط پمپ از بعد بوسترهاي

 .افتد می کار به مکانیکی( )نیروي پدال توسط پمپ

 محسوب آن معایب جزو که است شده استفاده خالیی و هیدرولیکی قسمت دو از پمپ از بعد بوسترهاي

 را آن ساختمان که است شده استفاده خالیی قسمت یک از فقط پمپ از قبل بوسترهاي در اما. شود می

 .باشد می کمتر آن نگهداري و تعمیر و تر ساده
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 خودرو دینامیک کنترل

 پمپ قبل بوستر یک به مربوط تصویر
 

 

 



 

 

 

 
 

 داده دیافراگم نشان وسط در که مجرایی از خال ، است شده داده نشان پمپ از قبل بوستر یک فوق شکل در

 میانی خال درقسمت مسیر که حال عین در پدال فشردن با راننده . دارد راه دیافراگم طرف دو به ، است شده

 به است داده شده نشان مشکی فلش با که مسیري از آزاد هواي شودکه می عث با ، بندد می را دیافراگم

 .کند تقویت را راننده پاي نیروي و رانده جلو به را دیافراگم و کند پیدا راه دیافراگم پشت

 کمتر امروزه بوستر این از .باشد می پیکانی نوع از که دهد می نشان را پمپ از بعد بوستر یک زیر شکل

 توان از نمی دیگر بوستر این از استفاده صورت در و شود می نصب پمپ از بعد چونکه ، شود می استفاده

 . کرد استفاده دوبل پمپ

 

 خال دیافراگم دوطرف در و کند می پیدا راه دیافراگم پشت به هوا دیافراگم طریق از دیافراگم جلوي از خال 

 دو سوپاپ یک سوپاپ که خال نیروي توسط ضمن در . شود نمی اعمال ترمز روغن به نیرویی و دارد وجود

 .باشد می دیافراگم باز پشت به خال مسیر و ، بسته آزاد هواي مسیر یعنی ، است بسته باشد می طرفه

 
 

 شود می دیده که طور همان . است شده فشرده کمی ترمز پدال که دهد می نشان را حالتی باال شکل

دیافراگم  عمل این با . کند می حرکت باال سمت به اصلی پمپ هیدرولیکی فشار توسط هیدرولیکی پیستون

 می وارد دیافراگم به که خالیی نیروي بر هیدرولیک نیروي یعنی ) کند می حرکت باال سمت به هم هوا

 (.کند می شودغلبه
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 پشت دیافراگم به خال مسیر و چسبد می هوا سوپاپ انتهاي به دیافراگم این باال طرف به دیافراگم حرکت با

 طرف هم به هوا سوپاپ شود اعمال هیدرولیکی پیستون به بیشتري نیروي اگر این از بعد و شود می بسته

 . کند می باز را دیافراگم پشت به هوا مسیر و کند می حرکت باال

 

 
 

 

 سمت به دیافراگم که شود می باعث و شود می ایجاد دیافراگم طرف دو بین فشار اختالف یک عمل این با

 سمت جلو به پیستون و بندد می را پیستون مجراي ، دیافراگم ي میله مخروطی نوك و کند حرکت جلو

 .رود می باال آن جلوي قسمت در فشار و کند می حرکت

 و بازگشت ترمز کردن رها از پس . شود می قطع اصلی پمپ با چرخها در ترمز روغن ارتباط حالت این در البته

 می اصلی برقرار پمپ مخزن با چرخها روغن ارتباط و شود، می باز پیستون مجراي اولیه حالت به دیافراگم

 . شود

 و پیدا کند راه چرخها به تواند می پیستون مجراي از اصلی پمپ از روغن موتور بودن خاموش زمان در البته

 را انجام کاري هیچ بوستر حالت این در و شود اعمال چرخها سیلندر به اصلی پمپ هیدرولیکی فشار همان

 .شود نمی روغن هیدرولیکی فشار ازدیاد باعث و کند می عبور آن داخل از روغن و دهد نمی
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 ای کاسه ترمز

 اهنی کفشک عدد دو کند می گردش ان همراه و است متصل چرخ به ترمز کاسه اي کاسه هاي ترمز در

 عادي حالت در اند شده نصب محور ثابت طبق روي است شده کوبیده انها ترمزروي هاي لنت که شکل هاللی

 ترمز ي کاسه بین کمی فاصله که شوند می تنظیم طوري به ها کفشک ندارد کردن ترمز به نیاز خودرو که

 اصلی سیلندر در روغن فشارد فشار می را ترمز پدال راننده وقتی باشد داشته وجود کفشک روي هاي لنت و

 یکدیگر از روغن فشار اثر در چرخ سیلندر داخل پیستون هاي شود می هاهدایت چرخ سیلندر به یافته افزایش

 .دهند می حرکت ترمز ي کاسه طرف به را ترمز هاي کفشک شده دور
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 :ای کاسه های ترمز بندی کفشک انواع

 شناور نوع حسب بر که دارد وجود سیمپلکس بندي کفشک نوع چندین : سیمپلکس بندی کفشک -الف

 سیمپلکس هاي کفشک در شود می بندي دسته لغزشی یا چرخشی کفشک پاشنه گاه تکیه نوع و بودن ثابت یا

 اصطکاك ضریب بیشتر قسمت که است 2 حدود در ها کفشک اصطکاك نیروي افزایش مخصوص ضریب

 ي نیرو اختالف بنابراین شود می د ایجا متحرك کفشک در ان اندك قسمت و محرك کفشک در ایجادي

 .است زیاد خیلی کفشک دو بین
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 ي آن نتیجه که است رفته کار به پیستون دو بندي کفشک نوع این در :دوپلکس بندی کفشک -ب

 می ها لنت بین در نیرو یکسان توزیع دوپلکس ترمز حسن است. عقب و جلو کفشک دو هر کردن محرك

 می باشد. C=3ان  در نیز نیرو افزایش ضریب و برابر لنت دو هر ساییدگی است متحرك و محرك باشد
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 شود می استفاده سبک تجاري هاي کامیون عقب محور در بندي کفشک این از : سرو بندی کفشک -ج

 کفشک کفشک محرك به اي( گاهی)پاشنه تکیه نیروي که است ان سرو بندي کفشک مزیت ترین اساسی

میرسد به این دلیل در اغلب کامیون   C=5  به ان در نیرو افزایش ضریب نتیجه در و شود می وارد متحرك

 .دارد کاربرد اتومبیلها  اغلب عقب چرخهاي در اي کاسه هاي ترمز شود می استفاده تن 5/7هاي بیش از 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

  ترمز سیستم قطعات
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 خودرو دینامیک 

 دیسکی ترمزهای

 : شامل است مجموعه دیسکی ترمز

 کند. می دوران چرخ همراه به که چدنی دیسک *یک

است. ثابت و است شده متصل چرخ محور به که کالیپر *مجموعه

اند. شده سوار کالیپر روي بر که دیسک هاي *لنت

 با تا می کند اعمال نیرو داخلی لنت به پیستون ، شود اعمال کالیپر پیستون به هیدرولیک فشار که هنگامی

 با لنت بیرونی تماس سبب و کرده حرکت راست سمت به کالیپر ، فشار افزایش با .کند پیدا تماس دیسک

 می را جهت همدیگر دیسک خالف بر که هایی لنت بین اصطکاك وسیله به ترمزي نیروي .شود می دیسک

 استفاده ترمز افزایش قدرت براي دیسک و لنت بین اصطکاك از دیسکی ترمزهاي البته .شود می تولید فشارند

 دلیل به و کردهاستفاده  ترمز قدرت افزایش براي روش این از اي کاسه ترمزهاي که حالی در .کنند نمی

 .کنند می تولید دیسکی ترمزهاي با مقایسه در کمتري قدرت ، لنت کشش

 ترمز چسبندگی و دهد می انتقال خوبی به را گرما نتیجه در و است گرفته قرار هوا با دائم تماس در دیسک

 وجود خاك و گرد و آب زدودن و خود به خود کنندگی پاك امکان همچنین رسد می خود میزان حداقل به

 ایجاد براي و کمتري هستند ترمزي خود خاصیت داراي اي کاسه ترمزهاي برخالف دیسکی ترمزهاي .دارد

 کالیپر اندازه پیستون افزایش با امر این .باشند می بیشتر هیدرولیک فشار مستلزم ، کافی ترمزي نیروي

 .کند می کمک لنت آسان تعویض به ساده طراحی این .شود می محقق
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 آن قطعات و دیسکی ترمز

 



 

 

 

 

 .است دار پره یا و یکپارچه صورت به و شده ساخته خاکستري چدن از معموالً دیسک :دیسک

 به و اند شده گري ریخته آن بین در کننده خنک هاي پره که بوده بیشتري پهناي داري دار پره دیسک

کرده  جلوگیري ها لنت چسبندگی بروز از صحیح کاري خنک .دهند می انجام را کنندگی خنک عمل خوبی

که  هستند مارپیچ هاي پره داراي دار پره هاي دیسک برخی .شود می ها لنت عمر طول افزایش سبب و

 تمامی خودرو جلو محور در .دهند می انجام بهتر را کاري خنک عمل و کنند می تولید بیشتري هواي جریان

 .است شده استفاده دار پره هاي دیسک از ، تویوتا جدید هاي

 قدیمی هاي خودرو در قبالً  البته .شوند می یافت دیسکه چهار سیستم عقب محور در یکپارچه هاي دیسک

  .رفتند می کار به جلو محور در تر

 داخلی دستی ترمز مجموعه براي ترمز کاسه یک که باشد دار پره یا یکپارچه نوع از تواند می دیسک سوم نوع

 .است شده اضافه آن به
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 ترمز دیسک

 

 تا یک گیري قرار محل ، شود می نامیده نیز چرخ سیلندر بدنه که کالیپرچرخ( : سیلندر بدنه ) کالیپر

 شناوردر یا ساده طرح با کالیپرها .است شده وصل چرخ مجموعه یا دست شغال به و است پیستون چهار

 .روند می کار به ها خودرو

 نسبت بلکه ، است ساده کالیپر از تر سبک و تر اقتصادي تنها نه شناور کالیپر : شناور نوع کالیپر 

 پیستون دو یایک  داراي ، کاربرد به توجه با شناور کالیپر .دارد نیاز کمتري قطعات به ساده کالیپر به

.است

 



 

 

 

 

 Aپیستون  به اصلی سیلندر سوي از هیدرولیک فشار .است گرفته قرار کالیپر طرف یک در تنها پیستون

 سیلندر پایین به مساوي هیدرولیک فشار ، لحظه این در .فشارد می دیسک به را داخلی لنت و شده اعمال

 فشار و کند حرکت راست سمت به کالیپر شود می سبب امر این (. العملی عکس )نیروي شود می وارد کالیپر

 .گردد اعمال دیسک به نیز بیرونی لنت
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 ل 

 کالیپردود

 

 نیرویی و اند گرفته قرار آن طرف دو هر در که دارد هایی پیستون ثابت کالیپر : ثابت نوع کالیپر 

 داشته طرف هر در پیستون دو یا یک تواند می کالیپر ساختار .شود می وارد لنت هر به یکسان

 ترمزي نیروي به یابی دست براي بیشتر هاي پیستون گیري قرار قابلیت کالیپر نوع این در.باشد

 کالیپرهاي از تر سنگین و بزرگتر ثابت کالیپرهاي زیرا .دارد وجود طرح کردن جور و جمع و زیادتر

 بیشتري مقاومت همچنین طرح این.کنند می هدایت و جذب را بیشتري گرماي ها آن .هستند شناور

.است داده نشان ازخود لنت چسبندگی و مکرر و شدید هاي ترمز برابر در
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 ثابت کالیپر

 

 ها آن خود به خود رگالژ ، دیسکی هاي ترمز دیگر ویژگی  :لنت و دیسک بین فاصله اتوماتیک رگالژ

 آب بندي واشر یک توسط ها مدل تمامی در رگالژ این .دارند قرار دیسک مجاور در درست ها لنت .است

 قرار می سیلندر داخل شده کاري ماشین شیار در و است گوش چهار مقطع سطح داراي که شود می انجام

 .شود می جبران خودکار طور به ترمز کالیپر حرکت توسط لنت ساییدگی .گیرد

 با ترمز لنت تا کند می حرکت ( دیسک سمت به ) بیرون به کالیپر پیستون ، شده گرفته ترمز که زمانی

 کش شده داده نشان زیر در که همانطور و داده شکل تغییر پیستون بندي آب واشر .کند پیدا تماس دیسک

 خود به حالت اول پیستون بندي آب واشر ، یابد کاهش هیدرولیک فشار و شود رها ترمز که هنگامی .آید می

 واشر به خاطر پیستون ، شوند می ساییده ها لنت که همانطور .کشد می عقب به را پیستون و گردد می بر

 .بماند باقی صحیحی طور به دیسک با لنت فاصله تا کند می حرکت بیرون سمت به دائماً

YOUNESI80.BLOGFA.COM خودرو دینامیک کنترل و ترمز تکنولوژي 

 است، دیسکی ترمزهاي شبیه طرح این (FULL-contact disc brake):درگیر تمام دیسکی ترمز

 در با لنتها گردان دیسک سطح درصد 15 حدود تنها ترمزگیري هنگام دیسکی ترمزهاي در که تفاوت این با

 نامیده تمام درگیر دیسکی ترمز عنوان به که نمونه این ساخت و آنها طراحی در تغییر با اما باشند، می تماس

  .تماس باشند در می توانند لنتها با لحظه یک در گردان دیسک سطح درصد 75 تقریباً  شود، می

 



 

 

 

 نمونه همانطور این در اما .شود می درگیر لنتها بین گردان دیسک معمول، لنتهاي و دیسکها از استفاده در

 ترمز شش لنت که گیرد می بر در را ترمز دیسک مانند، عنکبوت سطح یک شود، می مشاهده درشکل که

 مدوري برروي لنت هیدرولیکی بصورت نیز عملگر سیستم .گیرد می قرار دیسک روي و سطح این درون نیز

 .کند می عمل دارد قرار دیسک پشت که

 به که اي کننده خنک هاي پره بوسیله سیستم آن، داشتن نگه خنک و ترمز حرارت انتقال از اطمینان براي

 قرار کامپوزیت مواد جنس از قالبی یک درون درونی لنتهاي .است شده پوشیده است، متصل بیرونی لنتهاي

 لنت مواد بعنوان از مختلفی انواع از گوناگون شرایط تحت ترمز بهینه عملکرد از اطمینان براي  .اند گرفته

 : از است، عبارتند مالحظه قابل آن قبلی هاي گونه به نسبت که ترمزها اینگونه مزایاي .شود می استفاده

 .ارتعاشات و سروصدا کاهش و بیشتر گیري ترمز توان بهتر، کاري خنک
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 ترمز لنت ماست نظر مد که آنچه ولی برمیگردد کالسکه و ارابه زمان به ترمز تاریخچه کلی بطور :ترمز لنت

 شتاب ایجاد براي اي وسیله ترمز.شد اختراع فردریک توسط 1902 سال در آن امروزي شکل به که است

 متوقف براي .باشد می بیشتر حتی و موتور قدرت برابر 10 معموال سیستم این قدرت .است خودرو در منفی

 150 میزان به توانی است حرکت در بر ساعت کیلومتر 130 سرعت با که تن یک وزن با خودرویی ساختن

 300 به آن دماي ترمز لنت از نقاط برخی که در حرارتی انرژي به صورت توان این .است نیاز مورد کیلووات

 .شود می دفع میرساند سانتیگراد درجه 800 الی

 

 

 

 



 

 

 

 

 نیروي تاثیر تحت که را متحرکی چرخ جنبشی انرژي مناسب اصطکاکی نیروي تولید با دارد وظیفه ترمز

 با که پخش نماید فضا در را حرارتی انرژي سپس و . کند تبدیل حرارتی انرژي به و گرفته را باشد می موتور

 قطعه اصلی ترین که شود می کاسته آن سرعت از یا و سکون حالت به حرکت حالت از اتومبیل عمل این

 .باشد می لنت اصطکاك ایجاد براي

 وسیع حد در سرعت و حرارت درجه تغییرات با و باشد پایداري و باال اصطکاکی ضریب داراي باید لنت

 موجب خرابی و ندهد خراش را ترمز کاسه داشته استحکام سائیدگی مقابل در ید با همچنین.نماید مقاومت

 .نگرد حرارت از ناشی خسارت و آن

 اند شده بافته شل و گشاد طور به که روي تارهاي و مسی سیمهاي و نسوز پنبه ترکیب از لنت قدیم در

 آماده می نوار صورت به و دهند می تشکیل هم بر آمیخته ترکیبی شده، توام رزین با بعدا .شد می تشکیل

 صورت پرچ به یا چسبی صورت به کفشک روي بر باشد الزم که شعاعی هر به پذیرند انعطاف چون و شوند

 .است ممنوع آزبست از استفاده امروزه ولی شد می ساخته آزبست از لنتها آن از بعد  .شد می گرفته قرار
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 صورت به طبیعت در اغلب که است سیلیسیوم و منیزیم معدنی هاي ترکیب از گروهی نام آزبست :آزبست

 عنوان دارند به آتش و گرما برابر در که زیادي مقاومت خاطر به مواد این .شود می یافت سنگ و معدنی الیاف

 .روند می بکار نسوز مواد

 نام به خود کتاب در بود ارسطو شاگردان از که تئوفراستوس ، میالد از قبل سال 300 در بار نخستین

آنکه  بدون سوزد، می نفت با اختالط اثر در که پوسیده چوب شبیه نامی، بدون ماده به ”ها سنگ درباره“

پنبه  یا پنبه کوهی آزبست، ساختمان در .گرفت نام آزبست ماده این بعدها که است کرده اشاره ببیند آسیبی

آبی  و اي قهوه سفید، رنگهاي به طبیعت در آزبست .دارد وجود آهن و منیزیم سیلیس، مانند عناصري نسوز،

 .خورد می چشم به

 

 آزبست الیاف از استفاده با را آتش، ضد لباس بار نخستین براي ایتالیایی، دانشمند یک 1820 سال در

 با ماده این الیاف ترکیب از هاچک لودویک نام به اتریشی مهندس یک بیستم، قرن اوایل در .کرد تولید

 .گشت روبرو جهانی استقبال با که شد، نسوز سیمان اختراع به موفق سیمان،

 

 :شود می استفاده زیر مصارف براي آزبست از صنعت، در اکنون هم

 .سقفی پوششی قطعات و سیمانی هاي لوله در سیمان مقاومت افزایش عامل  •

 .کاغذي محصوالت و منسوجات در اشتعال نقطه دهنده افزایش عامل  •

 .سایش برابر در کالچ و ترمز هاي لنت مقاوت افزایش عامل  •

 

 

 



 

 

 

 

 بطوري که شود، می استفاده سیمان آزبست هاي لوله از اي گسترده طور به توسعه، حال در کشورهاي در

 شبکه آبرسانی از درصد 19 و شود می شامل را هندوستان در شهري آب رسانی انتقال هاي لوله درصد سی

 .است سیمان آزبست جنس از نیز کانادا
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 خطرناك سرطان نوعی به ابتالء در اصلی عامل اتومبیل، ترمز لنت در موجود آزبست :آزبست ممنوعیت

 .می شویم نزدیک مهلک سرطان نوع این به فضا در آزبست انتشار و کردن ترمز بار هر با واقع به و است

 براي جلوگیري خودروها کردن خاموش کنار در سیگار کردن خاموش ضرورت بر زیست محیط کارشناسان

 و تصریح تاکید شهرها کالن در جمعی شهروندان زیست و فردي زندگی ادامه امکان و غیرضروري تردد از

 .کنند می

 

 برخی مصالح و اتومبیل ترمز لنت تهیه در وسیع شکل به که است معدنی ماده چندین تجاري نام آزبست

 هوا سبب در آزبست ذرات شدن پراکنده  .است هوا مهم هاي آالینده از یکی و روند می کار به ساختمانی

 .شود می ریوي وخیم هاي بیماري به افراد ابتال و تنفسی اختالالت ایجاد

 

 این .تبدیل شود رویتی غیرقابل و ریز بسیار ذرات به تواند می آزبست الیاف :انسان سالمت و آزبست

 براي و کنند می ریه نفوذ اعماق به تنفس هنگام در است، میکرون 5/0 از کمتر ها آن قطر که نامرئی ذرات

تحریکات مداوم خود می توانند سبب بیماري  اثر بر ذرات این زمان گذشت با  .مانند می جا آن در همیشه

 همه که شوند (Mesotheliom) بیماري مزوتلیوما یا و ریه سرطان (Asbestosis)هاي آزبستوسیس    

 . شوند می منتهی مرگ به نهایتا ها آن

 

 هایی ساختمان تخریب عملیات کشی، اره معدن، از استخراج توسط آزبست الیاف :زیست محیط و آزبست

 زیست محیط به دار آزبست فرآورده هر تخریب کلی بطور و شده، استفاده آزبست از آنها سازي عایق در که

 کالچ و ترمز لنت طریق از هوا به آزبست ورود هاي راه ترین مهم از یکی بزرگ شهرهاي در .شوند می وارد

 .است خودرو

 با مقایسه در کمتري انرژي به نیاز آزبست، صنعت که آنجا از آزبست، محصوالت کنندگان تولید دید از

 .است زیست محیط دوستدار دارد، آید، می بدست فلزات استخراج و پتروشیمی از که جایگزین محصوالت
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 .است کرده پیدا کاهش شدت به جهان صنعتی کشورهاي در میالدي 1980 سال حدود از آزبست مصرف

 .است افزایش حال در آن مصرف توسعه حال در کشورهاي از بسیاري در که است حالی در این

 

 

 



 

 

 

 

 

 فرمان این .کرد صادر آزبست از استفاده کردنممنوع بر مبنی فرمانی فرانسه، وزیر نخست 1996 سال در

 سپس بطور و محدود 2001 سال تا محصوالت کلیه در آزبست از استفاده که بود کرده مقرر اي ماده شش

 .گردد جلوگیري آزبست ناشی محیطی زیست آلودگی از تا گردد قطع کامل

 

 ولی است شده شناسایی کامالً  آن مخرب اثرات و است سمی آزبست که معتقدند اروپاییان کلی طور به

این درگیري  از .کرد استفاده آن از توان می احتیاط با و شده کنترل صورت به که دارند اعتقاد ها کانادایی

اختیار  در را جهان در آزبست تولید درصد 65 کانادا و چین روسیه، .است شده یاد آزبست جنگ عنوان تحت

 .هستند خود فعالیتهاي گسترش حال در ها کانادایی و دارند

 

 از اول ایران در آزبست مصرف ، 1379 مرداد دوم در زیست محیط حفاضت عالی شوراي مصوبه طبق بر

 محرز شود سال 4 از پس که صورتی در که است آمده مصوبه این تبصره در  .است شده ممنوع 1386 مرداد

 براي آزبست مناسبی جایگزین محیطی زیست و اقتصادي فنی، نظر از سیمانی آزبست هاي لوله تولید براي که

 .بود خواهد نظر تجدید قابل سیمانی آزبست هاي لوله مورد در تصمیم این است، نشده یافت

 

 لنت تولید پروسه

 :کند می طی را عمده پروسه دو لنت تولید کل در

 

 .شود می تولید نظر مورد فلز روي بر آن نقشه به توجه با ترمز کفشک ترمز:  کفشک  -1

 خیلی آنها از بعضی که .باشد می مختلف ماده نوع 20 الی 15 شامل ترمز لنت ترمز:  لنت  -2

 .کربنی پودرهاي مثل هستند سفت خیلی آنها از بعضی و گرافیت مثل هستند نرم

 

 

 
 ترمز کفشک و لنت
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 آن به ها افزودنی و شده ریخته قالب داخل به پودر بصورت شدن میکس از پس لنت دهنده تشکیل مواد

 چسب می را شده زدایی چربی و شده شستشو که خورده برش کفشکهاي دیگر سمت از و شود می اضافه

 انجام می پخت پرس سپس .دهند می قرار کفشک روي گرفته را اولیه شکل که را لنت بعد مرحله در و زنند

 .شود می متصل کفشک به بار 800 الی 700 فشار تحت لنت که. گیرد

 .شوند می تمیز برقی هاي فرچه با و باشند می کثیف شدند خارج قالب از لنتها اینکه از بعد

 

 سایش تست شامل که .شود می انجام ایران ملی 586 استاندارد اساس بر لنت تستهاي کلیه :لنت تستهای

  .باشد راکول80 الی 40 بین باید لنت سختی .باشد می سختی تست و – چسبندگی تست – برش تست –

 می باال خیلی سریع آن حرارت درجه ضمن در و شود می خورده زود لنت باشد کم سختی که صورتی در

 وارد آسیب کاسه چرخ یا و دیسک به همچنین و شده آینه سرعت به لنت باشد زیاد سختی درجه اگر و رود

 .کند می

 


