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 پوریا اخضری

قبل از بررسی بوی لنت ترمز (brake Pads Smell) باید بیان داشت کھ یکی از نکاتی کھ ھمگان بھ آن آگاه ھستند این است کھ گرما و
حرارت زیاد بھ خودرو آسیب می رساند و باعث می شود مسائلی جدی برای آن بھ وجود آید. از جملھ قطعھ ھایی کھ در خودرو بر اثر

حرارت زیاد دچار آسیب می شوند را می توان بھ رادیاتور ، موتور ، سرسیلندر ، ورود و خروج اگزوز اشاره کرد.

ھمچنین موضوع مھم دیگری کھ در خودرو بسیار مھم است کھ بررسی شود ، گرم شدن لنت ھای ترمز و دیسک چرخ می باشد. احتماال
شما ھم بوی لنت ترمز را برای یک بار ھم کھ شده حس کرده اید. در این جا بھ عواملی کھ باعث می شود ، بوی بدی از لنت ترمز ایجاد

شود می پردازیم.

روند توقف خودرو بدین گونھ است کھ پس از فشرده شدن پدال ترمز ، بین لنت ترمز و دیسک چرخ اصطکاک ایجاد شده و حاصل این
اصطکاک توقف خودرو خواھد بود کھ تولید گرما و حرارت زیادی خواھد داشت.

نشانھ ھای داغ کردن لنت ترمز
در صورتی کھ خودروی شما بھ خوبی ترمز نمی گیرد ، ممکن است بوی لنت ترمز را حس کنید. در ھمین زمان است کھ باید بھ نشانھ

ھای ذیل توجھ کنید.

1. ترمز نرم می شود : با فشردن پدال ترمز ، حس اسفنجی بودن ایجاد می شود.
2. رویت دود زمان ترمز گرفتن : در زمانی کھ ترمز گرفتھ می شود در اطراف الستیک ھا دود مشاھده می شود.

3. بوی سوختن لنت ترمز :  با طی کردن مسافت اندکی بوی سوختگی و یا بوی بد تخم مرغ بھ مشام می رسد.
4. صدای قطعات : با فشردن ترمز ، صدای لنت و قطعات دیگری می آید.

5. تمامی موارد فوق می تواند گواه این باشد کھ سیستم ترمز شما بر اثر گرما دچار آسیب شده و نیاز است کھ بھ آن رسیدگی شود.
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بوی لنت ترمز چھ دالیلی می تواند داشتھ باشد؟
تمامی خودروھا سیستم ترمز دارند و تا زمانی کھ خودرو و سیستم ترمز آن ایراد فنی نداشتھ و سالمت باشد ، خودرو بدون بروز ھیچ نشانھ

ای بھ وسیلھ سیستم ترمز متوقف می شود . از طرفی در صورتی کھ یکی از عالئمی کھ این جا مطرح شد را مشاھده کنید نشان از بروز
مسائل فنی در خودروست و بایستی در کوتاه ترین زمان برای اصالح آن اقدام نمود. این موارد می تواند شامل :

بد شکل و یا کج نصب شدن لنت یا دیسک ترمز باشد موجب بوی بد لنت ترمز می شود
قسمت ھای جانبی در سیستم ترمز آسیب دیده اند، مثال شلنگ ترمز

فرسوده شدن لنت ھا و یا دیگر قطعات
تابیدگی دیسک ترمز کھ منجر بھ بوی لنت ترمز می شود

استفاده از قطعات و لنت ترمز بی کیفیت

ھنگام استشمام بوی سوختگی لنت ترمز چھ کاری کنیم؟
بھ آرامی سرعت خودرو را کم کنید و در محلی امن توقف کنید تا لنت ترمز، دیسک  چرخ و کل سیستم ترمز خنک شود. سپس اولین مرکز
فنی را پیدا کنید و برای بررسی خودرو بھ آنجا مراجعھ کنید. بوی سوختگی لنت ترمز یکی از دالیل استفاده از لنت ترمز نامرغوب و یا

وجود مشکل در سیستم ترمز است. توجھ داشتھ باشید کھ در طول مسیر سرعت خودرو را باال نبرید و بھ آھستگی رانندگی کنید تا مشکالت
جدی تری بروز نکند و ھزینھ ی بیشتری را متقبل نشوید.
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فروشگاه اینترنتی شھریدک

بوی بد لنت ترمز یکی از موارد مھمی است کھ بسیاری از مصرف کنندگان پس از خرید لنت ترمز نسبت بھ آن شکایت دارند. اما راه حل
چیست؟

شما با خرید از فروشگاه اینترنتی شھریدک می توانید خیال خود را از بابت بوی بد لنت ترمز راحت کنید. تمامی محصوالت شھریدک دارای
استاندارد و ضمانت می باشند. از فروشگاه ما دیدن کنید!

بوی بد لنت ترمز

روش جلوگیری از گرم شدن و بوی لنت ترمز
ھمھ می دانیم کھ بھتر از ھر روش درمان، پیشگیری قبل از وقوع مشکل است. پس ھمواره مراقب سیستم ترمز خودروی خود باشید. بخش

ترمز مھمترین و درگیرترین بخش ھر ماشین است کھ نیاز بھ بررسی دائمی دارد. برنامھ ی منظمی تدوین کنید تا ھمواره با برنامھ ی زمانی
مشخصی خودروی خود را بازبینی کنید. شاید بھ ھزینھ ھای این کار فکر کنید، اما اھمیت بخش ترمز را جدی بگیرید و بھ مسائل ایمنی و

جان خود و سرنشینان بیاندیشید. در زیر برخی از برنامھ ھا برای پیشگیری از بروز مشکالت را شرح می دھیم:

bitly.comtinyurl.com

اشتراک از طریق لینکھای کوتاه

فقط از قطعات یدکی باکیفیت OEM و دارای استانداردھای ISO استفاده کنید.
یک تعمیرکار حرفھ ای پیدا کنید و خودرو را دست ھرکسی نسپارید.
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ترجیحا قطعات را بھ صورت جفت جایگزین کنید. تعویض لنت چپ یا راست بھ تنھایی صحیح نیست.
خودتان یا تعمیرکارتان ضخامت لنت ھا و دیسک ھا را بررسی کنید تا از ساییدگی آنھا مطلع باشید.

لنت ترمز و دیسک چرخ الیگ دارای ماندگاری و طول عمر زیادی است و طوری طراحی شده کھ خیال رانندگان را از مراجعھ ی
پی درپی بھ تعمیرگاه راحت کند.

باز ھم تکرار می کنیم. اگر حتی بھترین لنت و دیسک را داشتھ باشید، اما توسط تعمیرکار بھ درستی نصب نشوند، مشکالت جدی بروز
خواھد کرد.وقتی بوی لنت ترمز بھ وجود آید، سعی دارد چیزی بھ صاحبش بگوید؛ مثل صدای تسمھ تایم، بوی بد خودرو ھم نشان دھنده ی

این است کھ خودرو مشکلی دارد و باید برای حل کردن آن دست بھ کار شوید. این ھا دالیل اصلی بوی بد خودرو ھستند کھ باید از آن ھا آگاه
باشید.

ترمز یا کالچ بھ رسیدگی نیاز دارد
بو ھای تند و گس معموال نشان دھنده ی این ھستند کھ لنت ترمز یا کالچ سوختھ است. زیاد ترمز گرفتن یا آزاد نکردن ترمز دستی می تواند بھ

این بو منجر شود. بوی کالچ سوختھ تا حد زیادی شبیھ بوی لنت ترمز و دلیل آن زیاد کالچ گرفتن است. ھم چنین ممکن است نشانھ ی این
باشد کھ کالچ خالی کرده و این ناشی از تنظیم نبودن یا فرسوده بودن سیم کالچ است. در خودروھایی کھ کالچ ھیدرولیک دارند، ممکن است

مشکل از سیستم ھیدرولیک باشد.

مخزن بخاری نشتی دارد
ضدیخ بوی شیرینی دارد، آن قدر شیرین کھ یک عامل تلخ کننده بھ آن اضافھ می کنند تا حیوانات و کودکان آن را ننوشند. اگر داخل خودرو

بوی شیرینی حس کردید و مطمئنید جایی شربت نریختھ اید، احتماال بوی ضدیخ است. اگر بو داخل خودرو زیاد است و وقتی بخاری را
روشن می کنید روی شیشھ بخار می نشیند، بھ احتمال زیاد مخزن بخاری نشتی دارد.

https://shahryadak.com/brake-pads-standard-lifespan/
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آب جایی می رود کھ نباید باشد
از دیگر بوی بد لنت ترمز میتوان بھ بوی نم اشاره کرد این بو نشان دھنده ی این است کھ آب وارد خودرو و جایی جمع می شود. ممکن است

درھا و پنجره ھا درز داشتھ باشند و آب از آن جا بھ داخل خودرو نفوذ کند. در چنین شرایطی معموال صندلی ھا و کفی ھای خودرو خیس
می شوند. البتھ بوی نم ممکن است از کولر خودرو ھم باشد.

وقتی روغن موتور روی اگزوز می ریزد، بوی روغن سوختھ می دھد کھ ھمین یکی از دالیل بوی لنت ترمز است.

خودرو نشتی روغن دارد
وقتی روغن موتور روی اگزوز می ریزد، بوی روغن سوختھ می دھد. بوی روغن سوختھ بسیار بد است و اگر نشتی زیاد باشد، ممکن است

دود غلیظ و آبی از خود ساطع کند. حل این مشکل بسیار ساده است، فقط باید نشتی را بگیرید.

فیلتر ھوا کثیف شده است
فیلتر ھوا دودی کھ قرار است از اگزوز خارج شود را تا حدی تصفیھ می کند تا میزان گازھای سمی آن کاھش یابد. اگر درست کار نکند،

ممکن است بوی گوگرد از خود ساطع کند. می توانید با تعویض کردن فیلتر ھوا این مشکل را حل کنید.

بعضی روغن ھا کھ در گیربکس ھای دنده ای مورد استفاده قرار می گیرند، ممکن است پس از مدتی بوی گوگرد بدھند. اگر مشکل این باشد
احتماال روغن از جایی نشت می کند و با بررسی جایی کھ خودرو را پارک می کنید متوجھ این موضوع خواھید شد. اگر چنین مشکلی دارید

باید روغن را تعویض کنید و نشتی را بگیرید.
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نشتی گاز
بوی بد لنت ترمز می تواند از نشت گاز باشد، اگر در خودرو بوی شدید گاز خام حس می کنید، احتماال مشکل جدی برای خودروی تان پیش

آمده است. البتھ اگر خودرو گازسوز باشد بوی گاز تا حدی عادی است، اما خودروھای بنزینی نباید بوی گاز بدھند. نشتی باک بنزین،
گرفتگی انژکتور، وجود مشکل در تنظیم کننده ی فشار سوخت و دیگر مشکالت ممکن است بھ نشتی سوخت یا ورود گاز بھ موتور منجر

شوند. بھ ھر حال بھتر است ھر چھ زودتر مشکل خودرو را شناسایی و حل کنید.

مواد غذایی زیر صندلی ھا مانده اند
اکثر مواقع بوی بد خودرو منشاء فنی دارد، اما گاھی اوقات ھم مواد غذایی زیر صندلی ھا می مانند و فاسد می شوند و بوی بدی از خود ساطع

می کنند. پس قبل از این کھ خودرو را بھ تعمیرگاه ببرید، زیر صندلی ھا را خوب بررسی کنید.

منبعتعداد کلمات مقالھ بوی لنت ترمز
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