
4/27/2020 دیسک ترمز چیست ؟ | شھر یدک تامین کننده قطعات یدکی

https://shahryadak.com/what-is-a-brake-disc/ 1/5

دیسک ترمز چیست ؟
shahryadak.com/what-is-a-brake-disc

 پوریا اخضری

دیسک ترمز (Disc brake) یکی از لوازم موثر در امنیت خودرو بوده کھ در سیستم چرخ قرار گرفتھ است و در زمان ترمز گرفتن ،
حضورش حیاتی می شود. در تمامی خودروھا دیسک ترمز بھ ھمراه چرخ حرکت می کند و ھنگامی کھ دیسک از حرکت می ایستند ، چرخ

ھا نیز متوقف می شوند. اکنون نیاز است کھ عملکرد دیسک ترمز را توضیح داده و بھ انواع آن بپردازیم.

دیسک ترمز یا ھمان دیسک چرخ ، یک صفحھ ی دایره ای است کھ در جنس ھای متفاوتی در بازار ارائھ می شود کھ می توان بھ چدنی ،
آھن ، آلومینیوم ، فوالدی و یا سرامیک آن اشاره نمود و جایگاه آن مقابل لنت ترمز و در اتصال با چرخ ھای خودرو است. از اصطکاکی

بین دیسک ترمز و پدھای لنت ترمز ایجاد می شود ، توقف خودرو اتفاق می افتد.

معماری دیسک ترمز
دیسک ترمز بھ وسیلھ دو پیچ و مھره در مرکز در پشت چرخ واقع شده است. در دو طرف صفحھ دیسک دارای سطح ماشینکاری شده
است. دیسک ترمز توسط دو پیچ و یک مھره مرکزی در قسمت مربوط نگھ داشتھ می شود. برخی از خودروھا ، دیسک شان بھ چرخ

اتصال داده شده است . در زمانی کھ پدال ترمز توسط راننده فشرده می شود ، لنت با دیسک درگیر شده و باعث می شود کھ چرخش دیسک
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با سرعت کمتری اتفاق افتد و کم شدن سرعت دیسک ترمز ، باعث کم شدن سرعت چرخ ھا و نھایتا کاھش سرعت خودرو خواھد شد.

دیسک ترمز چیست و چھ وظایفی دارد؟
ھمان گونھ کھ اشاره شد وظیفھ و عملکرد اصلی دیسک ترمز در خودرو توقف آن در زمان ترمز گرفتن است . از آن جایی کھ دیسک ترمز

دارای یک طول عمر معینی است و بھ مرور کارکرد آن ضعیف می شود ، نیاز است تا از ان بھ خوبی مراقبت شود زیرا حضور آن در
سیستم ترمز بسیار حیاتی است. دیسک ترمز با دو بخش اصلی در سیستم ترمز در ارتباط است . اولین قسمت چرخ ھا ھستند کھ ھمزمان با

ھم حرکت کرده یا توقف می یابند. دومین بخش لنت ترمز است کھ اصطکاک حاصلھ از آن ھا باعث کم شدن سرعت خواھد بود.

در زمانی کھ راننده پدال ترمز را فشار می دھد، لنت ھا بھ دیسک چسبیده و باعث کند شدن چرخش دیسک می شوند و دیسک نیز باعث کند
شدن حرکت چرخ ھا خواھد شد. در این میان درصورتی کھ دیسک ترمز عملکرد ضعیفی داشتھ باشد باعث می شود کھ ترمزگیری کامل

انجام نشده و باعث ایجاد مسائل و حوادث خواھد شد.

دیسک ترمز در چھ انواعی است ؟
شاید بدانید کھ دیسک ترمز در بازار لوازم یدکی دارای انواع متفاوتی است کھ ھر یک نیز دارای قیمتی است. اگر بخواھیم این قطعھ را بھ

لحاظ کارکردشان دستھ بندی کنیم می توان گفت کھ بھ دو نوع دیسک ترمز معمولی و ترمز خنک شونده آن ھا را دستھ بندی نمود.

نوع معمولی آن بھ شکل ساده ای طراحی و ارائھ شده اند بھ طوری کھ سطح خارجی آن صیقلی است . اما نوع خنک شونده  یا ھمان ھوا
خنک ، اشکال متفاوتی دارد کھ می توان بھ انواع دیسک شیار دارد ، دیسک سوراخ دار ، دیسک ساده با تھویھ ی داخلی اشاره کرد کھ

ھمگی در بازار ارائھ شده است . البتھ در ھر دو نوع گفتھ شده ، نوع آلیاژی کھ در دیسک ترمز استفاده شده است در قیمت آن بسیار تاثیر
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گذار است.

در صورت خرابی دیسک ترمز چھ باید کرد ؟
یکی از نکاتی کھ دارای اھمیت است این است کھ بدانیم چھ عواملی باعث خرابی این قطعھ می شوند. عواملی مانند استفاده کردن از لنت

ھایی کھ کیفیت الزم را ندارند و یا عوض نکردن لنت ھای ترمز در زمان الزم و داغ شدن زیاد دیسک می تواند در خرابی آن موثر باشد.
تمامی این عوامل می تواند باعث فرسوده شدن لنت شده و کارکرد آن را پایین آورده نھایتا باعث خرابی آن شود.

عمدتا یکی از دالیلی کھ باعث می شود خودرو حین حرکت و ترمزگیری ھای مکرر ، بیش از حد داغ شود و باعث فرسودگی پیش از موعد
دیسک و لنت ھای ترمز باشد ، استفاده از دیسک ھای معمولی در خودرو می باشد. درست در زمان داغ شدن دیسک ، لنت ھا نیز کارآیی

خود را از دست می دھند. از طرفی زیاد شدن حرارت در دیسک ھا باعث دفرمھ شدن آن ھا می شود.
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ھمچنین اگر برای خرید لنت ترمزھا و تعویض آن بھ موقع عمل نشود ، با ترمزگیری ھا ، پد لنت خورده شده و باعث می شود کھ دیسک
درگیر شده و قسمت فلزی لنت ترمز با دیسک اصطکاک ایجاد کند کھ باعث ایجاد خراشیدگی در دیسک می شود. گاھی نیز پیش می آید کھ

با داغ شدن دیسک ، لبھ ھای تیزی در آن ایجاد شود کھ بھ لنت ھای ترمز آسیبی جدی وارد می کند.

بین دیسک ترمز خوب و فرسوده چھ تفاوت عملکردی است ؟
در زمانی کھ دیسک ترمز بھ خوبی کار نمی کند و دچار خرابی و فرسودگی می شود ، عالئم آشکار و نامناسبی را در خودرو می توان

مشاھده کرد کھ در صورتی کھ بھ آن ھا توجھی نشود می تواند خسارات زیادی را بھ خودرو وارد نماید. از ھمین رو با دانستن این عالئم
می توانید از خرابی زود ھنگام خودرو جلوگیری نمایید. از جملھ عالئم خراب شدن این قطعھ می توان بھ نکات ذیل اشاره نمود. الزم است

با مشاھده ی این عالئم در کوتاه ترین زمان برای بازدید و تعمیرات الزم سیستم ترمز و دیسک ترمز اقدام نمایید.

انتشار این مقالھ از طریق لینک کوتاه

لیست عالئم فرسودگی دیسک ترمز بشرح ذیل است :
ھنگام ترمز گرفتن صدای نامناسبی شنیده شود و یا لرزش در خودرو حس شود.

سطح دیسک دچار تغییر رنگ شود.
ترمزگیری کامل انجام نشود و پس از طی مسافتی با لرزش ترمز ضعیفی ایجاد شود.

ھنگام ترمز گیری پدال ترمز و یا فرمان دچار لرزش می شود.
لنت ھای ترمز پیش از موعد دچار خوردگی شوند.
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این نکتھ را بھ خاطر بسپارید کھ در صورتی کھ دیسک بیش از حد داغ شود و یا از لنت ترمزی با کیفیت پایین استفاده نمایید و یا بھ موقع
آن را عوض نکنید ، می توانید باعث خرابی زود رس دیسک ترمز خودروی خود باشید.

شھریدک

https://shahryadak.com/

