
زمرت تنل  ضیوعت 
/shahryadak.com/changing-your-brake-pads

رادقم هچ  زمرت  تنل  دیفم  رمع  میراد ؟ ( Changing brake pads  ) زمرت تنل  ضیوعت  هب  زاین  ینامز  هچ 
ود خساپ  میهاوخ  یم  .میوش  انشآ  وردوخ  زمرت  متسیس  اب  ادتبا  تسا  رتهب  اه  شسرپ نیا  هب  خساپ  ارب  تسا ؟

.مینک صخشم  امش  یارب  ار  تنل  ضیوعت  نامز  دنکیم و  راک  رتمولیک  دنچ  زمرت  تنل  ینعی  شسرپ 

کیلوردیه راشف  طسوت  زمرت  متسیس  .تسا  هدش  لیکشت  یا  هساک  یکسید و  عون  ود  زا  وردوخ  زمرت  متسیس 
باتش ات  دهد  یم  راشف  هساک  ای  کسید  حطس  هب  ار  اهزمرت  تنل  ددرگ ، یم دیلوت  زمرت  نغور  اب  هک  رادم  نورد 

.دنک دیلوت  هیلقن  هلیسو  رد  ار  یفنم 

زمرت تنل  دیرخ 
هاگشورف هب  یتحار  هب  دیناوت  یم دیتسه  لآ  هدیا  تیفیک  تمیق و  اب  زمرت  تنل  دیرخ  لابند  هب  امش  رگا 

.دیریگب لیوحت  هاگریمعت  ای  لزنم  برد  ار  لوصحم  زمرت ، تنل  دیرخ  زا  سپ  دینک و  هعجارم  کدیرهش  یتنرتنیا 

قیرط زا  ای  دینک و  هعجارم  ام  هرابرد  هحفص  هب  دیناوت  یم کدیرهش  زا  رتشیب  تخانش  روظنم  هب  نیا  رب  هوالع 
دیرخ روظنم  هب  هک  دشاب  یم رکذ  نایاش  .دییامرف  لصاح  سامت  ام  ناسانشراک  اب  ام  اب  سامت  هحفص  یاه  نفلت

.ددرگ یم ظاحل  امش  یارب  هدمع  تمیق  زین  زمرت  تنل  هدمع 
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زمرت تنل  دیرخ 

؟ دنک یم  راک  رتمولیک  دنچ  وردوخ  زمرت  تنل 
هک ینامز  ات  اهاگ  دش و  یم هتفرگ  راکب  زمرت  تنل  ضیوعت  یارب  یا  هساک  یاه  زمرت یتنس  یاه  شور رد 

نیا هک  درک  یمن ضیوعت  ار  دوخ  زمرت  تنل  دش ، یمن دوخ  وردوخ  یریگزمرت  مک  تردق  هجوتم  وردوخ  بحاص 
هویش نیا  اب  دیارپ  زمرت  تنل  هنومن  یارب  .تسین  زمرت  تنل  رمع  لوط  کرد  یارب  یبسانم  شور  هویش 

.دنک یم لمع 

زمرت یکیلوردیه  یاه  متسیس هیلک  .تسا  رسیم  زین  تنل  ضیوعت  نامز  زا  عالطا  روظنم  هب  یرگید  هار  اما 
نغور نازیم  هچنانچ  دشاب و  هدشن  یتشن  راچد  نغور  زمرت ، متسیس  رد  هچنانچ  دنشاب ، یم نغور  عبنم  یاراد 

.دراد ضیوعت  هب  زاین  زمرت  تنل  هک  دشاب  یم انعم  نیا  هب  .دشاب ، نییاپ  زمرت 

زمرت تنل  هدنهدرادشه  متسیس 
کی یاراد  ( ABS زمرت  ) لفق دض  زمرت  یروانف  اب  هیلقن  لیاسو  هیلک  رد  یکسید  یاه  زمرت متسیس  هزورما  اما 

رادروخرب تبثم  قرب  زا  متسیس  نیا  رد  هتفر  راکب  یاهزمرت  تنل  مامت  .دنشاب  یم هدنهد  رادشه  متسیس 
.دنشاب یم
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تنل ضیوعت  غارچ 

زین قرب  دنک و  ادیپ  سامت  کسید  اب  تنل  ات  دوش  یم ببس  دسر  یم مامتا  هب  زمرت  تنل  تماخض  هک  یماگنه 
تنل رمع  هک  دشاب  یم نیا  یانعم  هب  هک  دوش  یم نشور  زمرت  هدنهدرادشه  غارچ  قرب  لاصتا  زا  یپ  .دنک  روبع 

.تسا هدیسر  نایاپ  هب  امش  زمرت 

تنل ضیوعت  نامز  تدم 
هب زاین  یتدم  زا  سپ  دیریگ و  یم مان  یفرصم  حالطصا  هب  هک  دشاب  یم وردوخ  یکدی  تاعطق  هلمج  زا  زمرت  تنل 

.دشاب یمن صخشم  زمرت  تنل  ضیوعت  نامز  قیقد  نییعت  اعطق  .ددراد  ضیوعت 

وردوخ بحاص  یگدننار  هوحن  وردوخ و  یربراک  ردوخ ، هدافتسا  هوحن  هب  هیلقن  لیاسو  زمرت  تنل  رمع  تقیقح  رد 
نازیم زا  رتشیب  دایز , یاه  تعرس رد  اصوصخم  امش  یاه  زمرت دادعت  هک  یتروص  رد  .دراد  یگتسب  دراوم  ریاس  و 

.دشاب یم نآ  لومعم  نازیم  زا  رتمک  امش  وردوخ  زمرت  تنل  رمع  اعطق  دشاب  نآ  درادناتسا 

زمرت تنل  رمع  رب  رثوم  دراوم 
دایز ای  نآ  ندش  مک  هاوخ  امش  زمرت  تنل  رمع  لوط  رب  میقتسم  تروص  هب  هک  دراد  دوجو  یرایسب  دراوم  هتبلا 

ار دوخ  یگدننار  نامز  رتشیب  هک  دینک  یم هدافتسا  ییاهریسم  زا  امش  هچنانچ  لاثم  یارب  .تسا  رثوم  نآ  ندش 
زا رتشیب  امش  وردوخ  زمرت  تنل  رمع  لوط  هک  دیشاب  هتشاد  راظتنا  دیناوت  یم دیتسه  اه  هداج اه و  هارگرزب رد 

.دیشاب هتشاد  هعطق  نیا  ضیوعت  هب  زاین  رترید  نیریاس  هب  تبسن  دشاب  نآ  لومعم  دح 

هدش یط  تفاسم  نازیم 
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رتدایز دینک  یم هدافتسا  دوخ  هیلقن  هلیسو  زا  طسوتم  روط  هب  زور  ره  رد  امش  هک  یتفاسم  نازیم  رگا  نینچمه 
هب زاین  دهدب و  تسد  زا  ار  دوخ  تماخض  رتدوز  امش  یوردوخ  زمرت  تنل  هک  دور  یم راظتنا  دشاب  لومعم  دح  زا 

.دشاب هتشاد  زمرت  تنل  ضیوعت 
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تنل ضیوعت 
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زمرت تنل  رمع  رب  نزو  ریثات 
نانیشنرس دادعت  ای  دایز و  راب  دوجو  دراد  یفنم  ریثات  زمرت  تنل  ضیوعت  نامز  رد  هک  یرگید  دراوم  هلمج  زا 

ندش مک  اب  یمیقتسم  هطبار  وردوخ  کی  راب  رادقم  نانیشنرس و  دادعت  تقیقح  رد  .تسا  امش  وردوخ  رد  دایز 
یرتمک راشف  هجیتن  رد  دشاب و  یرتمک  نزو  یاراد  امش  وردوخ  هچ  ره  دراد ، امش  وردوخ  زمرت  تنل  رمع  لوط 
.دوش یم رتشیب  زین  نآ  رمع  هدش و  رتشیب  ینامز  هلصاف  هجیتن  رد  .ددرگ  یم دراو  امش  زمرت  تنل  رب  زین 

وردوخ تنل  تیفیک 
دروم زمرت  تنل  عون  هیلقن  لیاسو  زمرت  تنل  ینیزگیاج  نامز  نتفر  نییاپ  ای  نتفرالاب  رد  رثوم  دراوم  رگید  زا 

.دشاب یم نآ  تیفیک  نازیم  امش و  وردوخ  رد  هدافتسا 

یریوصت تروص  هب  تنل  ضیوعت 
یارب یریوصت  هلاقم  ود  کدیرهش  هیریرحت  رد  ام  زمرت  تنل  ضیوعت  هوحن  اب  امش  رتشیب  ییانشآ  روظنم  هب 
یتخار هب  هک  میا  هدرک  هداما  امش  یارب  دیارپ  ولج  تنل  ضیوعت  دیارپ و  بقع  تنل  ضیوعت  اب  ییانشآ 

.دیهد ماجنا  هصخش  هب  ار  راک  نیا  دیناوتب 

تنل ضیوعت  نامز  رد  راذگریثات  لماوع 
زمرت تنل  عون  سنج و   .1
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؟ دیراد رورم  روبع و  نآ  رد  هک  ییاریسم   .2
؟ وردوخ راب  رادقم  نانیشنرس و  دادعت   .3

؟ زور ره  رد  هدش  یط  تفاسم  نازیم  نیگنایم   .4
لادپ شزرل   .5

وردوخ زمرت  تنل  ضیوعت  نامز 
ولج روحم  زمرت  تنل  الومعم  .دراد  یگتسب  هدش  رکذ  الاب  رد  هک  یطیارش  هب  زمرت  تنل  ضیوعت  نامز  اعطق 

.درکراک رتمولیک  رازه  ات ۳۰  دودح ۲۰  رد  یزیچ  دنک  یم ادیپ  ضیوعت  هب  زاین  بقع  روحم  زا  رتدوز  وردوخ 

رد یزیچ  وردوخ  بقع  روحم  زمرت  تنل  رمع  الومعم  دنراد و  یرتشیب  رمع  لوط  بقع  روحم  یاهزمرت  تنل 
.تسا رتمولیک  رازه   ۱۰۰ یلا دودح ۷۰ 
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زمرت تنل  ندش  مامت  یاه  هناشن
زمرت تنل  تماخض  لماک  ندش  مامت   .1

نتفرگ زمرت  ماگنه  رد  غیج  یادص   .2
یریگزمرت روظنم  هب  نآ  دح  نیرخآ  ات  زمرت  لادپ  راشف  هب  رابجا   .3

اهزمرت تنل  یلاخ  یاج  ندرک  رپ  تلع  هب  زمرت  نغور  نزخم  ندمآ  نییاپ   .4
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یروانف نیا  یاراد  یاهوردوخ  رد  زمرت  تنل  غارچ   .5
فیعض یریگزمرت   .6

یریگزمرت ماگنه  رد  فرط  کی  هب  امش  وردوخ  ندش  هدیشک   .7

دنک یم  راک  رادقم  هچ  زمرت  تنل 
دینک یگدننار  یرتمک  نزو  اب 

دینک هدافتسا  زمرت  زا  رتمک  دینک  یعس 
دینک زیهرپ  یناهگان  یاهزمرت  زا 

دینک یگدننار  رتشیب  ینمیا  اب  دینک و  زیهرپ  یمجاهت  یگدننار  زا 

تنل ضیوعت 

هتکن
.دنتفویب اج  حالطصا  هب  ات  دنراد  نامز  هب  زاین  امش  وردوخ  دیدج  یاهزمرت  تنل  بلغا  زمرت  تنل  ضیوعت  زا  دعب 

ات دشاب  یم رتهب  تروص  ره  رد  .دراد  یگتسب  هدش  یرادیرخ  زمرت  تنل  سنج  تیفیک و  هب  عوضوم  نیا  اعطق 
.دینک یگدننار  رتشیب  طایتحا  اب  زمرت  تنل  رمع  زا  هیلوا  رتمولیک  رد 500 

امش وردوخ  یمیدق  یاهزمرت  تنل  اب  تاوفتم  ییاراک  یاهزمرت  تنل  تسا  نکمم  هک  دیشاب  هتشاد  رظن  رد  امتح 
اب ات  دینک  یریگ  قلق  ار  دوخ  وردوخ  یاهزمرت  تنل  حالطصا  هب  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  هجیتن  رد  دنشاب  هتشاد 

.دیوش انشآ  اهنآ  تردق  نازیم  اه و  نآ ییاراک 
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؟ دینک یم هدافتسا  ییوردوخ  هچ  زا  امش 
؟ دینک یم هدافتسا  ییوردوخ  هچ  زا  امش  تسیچ ؟ امش  یوردوخ  رد  زمرت  تنل  فرصم  نازیم  زا  امش  هیرجت 
اب یتحار  هب  دیناوت  یم امش  نینچمه  .دیراذگب  نایم  رد  کدیرهش  تیاسبو  ناربراک  ریاس  ام و  اب  ار  دوخ  هبرجت 
هب رظن  دروم  یعامتجا  هکبش  رد  دوخ  ناتسود  اب  ار  هلاقم  نیا  ریز  یعامتجا  یاه  هکبش  یاه  نوکیآ زا  هدافتسا 

.دیراذگب کارتاش 

هملک  1073 تنل :  ضیوعت  هلاقم  تاملک  دادعت 
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