
زمرت تنل  یادص 
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یرضخا ایروپ  طسوت   هدش  لاسرا 

ار میتسه  هجاوم  نآ  اب  ام  همه  اهاگ  هک  ( Brake Pads Noise  ) زمرت تنل  ندیشک  توس  ای  زمرت  تنل  یادص 
یارب زمرت  تنل  یادص  عفر  روظنم  هب  ار  یدراوم  درک و  میهاوخ  یسررب  هلاقم  نیا  رد  یریوصت  تروص  هب 

.مینک نایب  امش 

ار قافتا  نیا  ابلاق  هک  دشاب  یم  هدنهد  رازآ  شارخ و  شوگ  رایسب  زمرت  تنل  توس  یادص  ندینش  همه  یارب 
.دننک یم  یقلت  زمرت  تنل  ندوب  بارخ  زا  یشان 

زمرت تنل  یادص  تلع 
اب یتعرس و  ره  اب  کانتشحو  شارخ و  شوگ  یاهادص  دنوشیم  میسقت  هتسد  ود  هب  زمرت  تنل  یادص  الوصا 

.دیآ یم دوجو  هب  ادص  نیا  زمرت  لادپ  نداد  راشف  راب  ره 

هیلوا داوم  ندوب  بوغرمان  ای  زمرت و  کسید  ندوب  بارخ  زا  یشان  تسا  نکمم  زمرت  تنل  ندرک  رخرخ 
کی اب  رهام  کیناکم  ای  سانشراک  طسوت  زمرت  کسید  زمرت و  تنل  زا  دیدزاب  رد  هک  دشاب  زمرت  تنل  تخاس 

.دشاب یم  صیخشت  لباق  هداس  دیدزاب 

زمرت تنل  یادص  لیلد   5
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لماوع مامت  یریوصت  تروص  هب  هک  دنا  هدرک هدامآ  امش  یارب  ار  ییویدیو  کدیرهش  تیاسبو  رد  ام  ناراکمه 
.داد دهاوخ  حیضوت  امش  یارب  ار  مادک  ره  لح  هار  هدرک و  یسررب  کی  هب  کی  ار  زمرت  تنل  یادص  رب  رثوم 

.دنک کمک  دوخ  یوردوخ  زمرت  تنل  یادص  عفر  تهج  امش  هب  وئدیو  نیا  میراودیما 

نارگید اب  کارتشا 
یارب ریز  هاتوک  یاه  کنیل یاسرا  اب  یتحار  هب  دیناوت  یم دوخ  ناتسود  اب  هلاقم  نیا  ودیو و  نیا  کارتشا  یارب 

.دینک توعد  ویدیو  نیا  ندید  هب  ار  اهنآ  دوخ  ناتسود  ای  ناراکمه 

یکیفارت یاه  توس
ییاه توس  هب  دش  هداد  حیضوت  هک  یلبق  شارخ  شوگ  زمرت  تنل  یادص  فالخ  رب  هک  یکیفارت  یاه  توس 
( زمرت شین   ) حالطصا رد  مک و  رایسب  یاه  تعرس  رد  تسادیپ  شمان  زا  هک  هنوگ  نامه  هک  دوش  یم  هتفگ 

.دوش یم داجیا 

زمرت تنل  ندوب  گنهامه  ان  ای  خرچ و  کسید  یبارخ  هب  طوبرم  کش  یب زمرت  تنل  ندیشک  توس  عون  نیا 
.دشاب یم  خرچ  کسید  اب  دیدج 

توس زمرت  تنل  یتدم  ات  هدش  یرادیرخ  زمرت  تنل  دیفم  رمع  هب  هجوت  اب  زمرت و  تنل  ضیوعت  زا  سپ 
.دوش یم فرطرب  راکدوخ  روط  هب  زین  یتدم  زا  سپ  هک  دشک  یم

زمرت تنل  یادص  ندرب  نیب  زا 
هب هجوت  اب  .دراد  دوجو  ای )…  رخ  رخ  ریج ، ریج  قت ، قت  یادص   ) زمرت تنل  یادص  داجیا  یارب  یددعتم  لیالد 

.دراد دوجو  زین  نآ  ندرک  فرطرب  یارب  یددعتم  یاه  شور اهادص  نیا  ندمآ  دوجو  هب  تلع 

2/5

https://shahryadak.com/changing-your-brake-pads/
https://shahryadak.com/brake-pads-standard-lifespan/


خرچ کسید  اب  زمرت  تنل  ندش  گنهامه 
روط هب  ادص  نیا  هتفر  هتفر  هدافتسا  نامز و  رذگ  اب  میدرک  هراشا  نآ  هب  الاب  رد  هک  یکیفارت  یاه  توس رد 

.دور یم نیب  زا  خرچ  کسید  اب  زمرت  تنل  ندش  گنهامه  لیلد  هب  لماک 

زمرت کسید  ژایلآ  عون 
، دشاب رادروخرب  مه  یبوخ  تیفیک  زا  امش  یوردوخ  زمرت  کسید  ژایلآ  ردقچ  ره  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 

یم زمرت  کسید  ندش  غاد  ثعاب  یعیبط  روطب  رمع  نیا  دینک و  یم  نتفرگ  زمرت  هب  تردابم  امش  یماگنه 
.دوش

یلصا دوخ  نیا  هک  دوش  یم  زمرت  کسید  نتشادرب  بات  ثعاب  دسرب  امش  کسید  هب  بآ  رگا  تلاح  نیا  رد 
.دشاب یم زمرت  تنل  یادص  داجیا  رد  هلئسم  نیرت 
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ریگ ادص  میش  دوجو 
هدوب زیگنارب  لاوس  اهزمرت  تنل  تشپ  رد  یکیتسالپ  هعطق  کی  ای  یزلف و  قرو  کی  ندید  مه  امش  یارب  دیاش 

.دنک یم افیا  ار  یساسا  شقن  نآ  یادص  ندرک  فرطرب  رد  دراد و  مان  ریگادص  میش  هعطق  نیا  .دشاب 

؟  تسیچ ریگادص  میش 
ماگنه رد  هک  زمرت  تنل  یادص  لاقتنا  زا  ات  دراد  هفیظو  ریگ  ادص  میش  تسادیپ  شمان  زا  هک  هنوگ  نامه 

 . دنک یریگولج  زمرت  تنل  ندیشک  توس  زا  دوش و  یم  داجیا  یعیبط  روط  هب  یریگ  زمرت 

ریگادص میش  دربراک 
یترارح داجیا  ثعاب  زمرت  ره  دهد  یم  ماجنا  میش  هک  تسین  یا  هفیظو  اهنت  زمرت  تنل  یادص  زا  یریگولج 

.دوش یم  یریگ  زمرت  ماگنه  رد  الاب 

نتفر ردح  تشن و  زا  یریگولج  تهج  زمرت  پمپ  رد  هک  یکیتسال  یاه  تمسق  هب  دناوت  یم  ترارح  نیا 
هب اردوخ  یژایلآ  شقن  میش  هک  دوش  یم  عقاو  رثوم  ینامز  اهنیا  مامت  اما  دنک  یریگولج  دوش  یم  زمرت  نغور 

.دنک افیا  یبوخ 
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یلعج ریگادص  یاه  میش
دوش یم  هدید  لیتسا ) سنج  زا   ) قارب دیفس و  ییاه  قرو  اهاگ  تمیق  نارگ  یجراخ و  یاه  تنل  زا  یضعب  رد 

دراد رارق  قیاع  داوم  زا  هدافتسا  ای  یگدنبسچ و  هنوگره  نودب  زمرت  تنل  تشپ  رد  هک 

نیا هدش  ادج  تنل  تشپ  زا  تسد  اب  یتحار  هب  دراد و  ینیئزت  هبنج  طقف  قرو  نیا  هک  تفگ  ناوت  یم  روطنیا 
.دشاب یم  هعطق  نیا  دیلوت  رد  نتسناد  تیمها  یب  زا  ناشن  هکلب  تسین  تنل  بوخ  تیفیک  زا  ناشن  اهنت  هن 

تیفیک اب  تنل  دیرخ 
( رهپس هعطق  نایسراپ   ) سا یج  یپ  یاه  تنل  دیلوت  رد  ام  فده  هک  میا  هدیشوک  هراومه  ام  هک  ییاجنآ  زا 

رد ریگ  ادص  یاه  میش  زا  هراومه  مینیب  یم  تیفیک  اب  سنج  دیلوت  رد  ار  دوخ  دوس  هدوب و  روحم  تیفیک 
.هدرک هدافتسا  هیلوا  داوم  نیرت  تیفیک  اب  نیرتهب و  زا  دوخ  تالوصحم 

کی ملاس و  تروص  هب  ار  نآ  تسناوت  میهاوخن  اعطق  مینک  ادج  تنل  زا  ار  میش  مهاوخب  رگا   PGS تنل رد 
تیفیک و اب  یداوم  زا  هدش  هدافتسا  اه  میش  نیا  رد  هک  یبسچ  قیاع و  نوچ  .درک  ادج  تنل  زا  هچراپ 

.تسا هتفرگ  رارق  هدافتسا  دروم  الاب  یگدنبسچ 
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