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راننده   هر است که یی ها  ستمیس نی تر  ی از اساس  ی کیترمز خودرو،  ستمیس
  یخودرو نیبهتر و امن تر و همچن  ی داشتن رانندگ  یکند برا ی را ملزم م یا

 .داشته باشد ی سالم تر راجع به آن اطالعات

آن،   یها شرفتیپ ستم،یس نیتا به نحوه کار ا دیادامه مقاله همراه باش با
 .مینکات، مالحظات و... بپرداز

 

 خودرو یها ستمیس 1#

به انواع  ی ترمز خودرو، بهتر است نگاه  ستمیتن به ساز پرداخ شیپ
 :میخودرو داشته باش یها ستمیس

 

داخل آن،  یشامل موتور، اجزا ستمیس نیمولد قدرت: ا ستمیس .1
 .مرتبط به آن است یو روغن کار  یخنک کار 
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  نیالزمه توسط موتور، ا یروین دیانتقال قدرت: پس از تول ستمیس .2
کالچ و  ربکس،یگ .کند  ی م آن را به چرخ ها منتقل ستمیس
 .هستند ستمیس نیجزء ا  ی همگ  لیفرانسید

و   ی خودرو: گرفتن ضربه و ارتعاشات اضاف تیو هدا قیتعل ستمیس .3
 ی بخش مربوط م  نیمناسب، به همراه فرمان خودرو به ا نگیهندل
 .شود

 .باشد ی تر خودرو م  ی رونیو چرخ ها: بخش ب ی شاس بدنه، .4
دارد  یار یبس تی اهم ستمیس  نیو برق خودرو: ا ی ک یالکترون ستمیس .5

داشته  یشتر یب شرفتیها پ ستمیس ی توان گفت از تمام   ی م و
جرقه و...   میو تقس ی شامل استارت و جرقه زن  ستمیس نیا .است

و  یدار یتر مثل کنترل پا شرفتهی پ یها ستمیحرکت خودرو و س یبرا
 .شود ی و... م ی ، سرگرم (Navigation) ی اب یریکشش، مس

 .دهد یها را انجام م ندهیو آال  ی اضاف  یاگزوز: دفع گازها ستمیس .6
مهم   اریبس ی ت یبه لحاظ امن زین ستمیس نیترمز خودرو: ا ستمیس .7

 .به مراقبت دارد اجیاست و احت

 .از آن داده خواهد شد یشتر یب  حات یادامه توض در

 

 ترمز خودرو ستمیس 2#

 است که یی و ترمز پا ی شامل ترمز دست  ی ترمز خودرو، به طور کل ستمیس
 ی دست  ترمز .حرکت بماند  ی ب ایو  ستدیکنند خودرو از حرکت با ی م  کمک
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  ی م ریکند و در اکثر خودروها تنها دو چرخ را درگ ی عمل م میس لهیبه وس
 .کند )معموال دو چرخ عقب(

  نییپا ی لیخ یها و سرعت ها  یی سرباال ایو  ستادنیدر ا ی ترمز دست  کاربرد
 .پرداخته خواهد شد یی ادامه به ترمز پا در .است

 

 ترمز خودرو ستمیانواع س یمعرف 3#
 ی کیترمز مکان 1-3#

 .ترمز خودرو بودند ستمیس ینمونه ها نیاول ،ی کینترمز مکا یها ستمیس
وارد به پدال ترمز توسط کابل به  یرو ین ،ی ک یترمز مکان یها ستمیس در

اصطکاک با   یترمز به جا یلنت ها اگر .شد ی ترمز وارد م یکفشک ها
آن   به اصطکاک داشته باشند، یمحفظه کاسه ا  ی با سطح داخل سک،ید

 یی ساده و ابتدا اریها بس ستمیس نی ا .شود ی ها کفشک ترمز گفته م
 لیدل نیهم به .ترمز وجود داشت یو خراب  ی بودند و در آن ها احتمال پارگ 

ترمز   یها ستمیخود را به س یکنار گذاشته شدند و جا ی پس از مدت
 .دادند ی کیدرولیه
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 ی کیدرولی ترمز ه 2-3#

  نیاز مهم تر  ی ک ی .نوع است نی ترمز خودرو هم ستمیس نیتر  متداول
وارد شده از  ی روین است که نیترمز خودرو ا ستمینوع س نی ا یها تی مز

و   ی کیمکان  یها ستمیس عملکرد .دهد ی م شیپا به پدال را افزا
از لوله  میس یبه جا ی کیدرولیدر ه اما نسبتا مشابه است؛ ی کیدرولیه

از فشار  پس .شود ی )روغن ترمز( استفاده م  ریتراکم ناپذ الیس یحاو
 .شود ی م  ادیخواص اهرم ها ز لهیپا به وس یرویدادن پدال ترمز، ن

محرک به طول  ی در اهرم ها برابر است با نسبت طول بازو ی ک یمکان تی مز
را  ستمیس یاصل، مهندسان به گونه ا نیاساس هم بر .مقاوم یبازو

در  رو،ین ن یا .شوند روین شیکنند که نسبت ها باعث افزا  ی م ی طراح 
 الیبه س سپس ترمز منتقل شده و ستمیس ی اصل ستونیمرحله بعد به پ

 .شود ی در لوله ها م الیوارد و سبب حرکت س ستونیموجود در پشت پ
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  ستونیپ وارد شده به یرویشود تا ن ی از درون لوله ها باعث م  الیس عبور
اصل پاسکال و از آن  طبق .ترمز چرخ منتقل شود ی فرع ستونیبه پ ی اصل
  کمتر است،  ی اصل  ستونیاز پ ی فرع یها ستونیکه سطح مقطع پ یی جا

  یروین جهی نت در .ابدی ی م  شیاعمال شده به لنت ها دوباره افزا  یروین
 .شود یراننده م  یپا یرویاز ن شتریب اریوارده به لنت ها، بس یی نها

 به نام بوستر ترمز وجود دارد که با یدر اکثر خودروها قطعه ا نیهمچن
ترمز  ی کم  یرویبا ن دیشود بتوان ی گاز، باعث م  فولدیمن لهیخأل به وس جادیا

 .دیریبگ

 یکیدرولیترمز ه ستمیمختلف س یها بخش

  ی کیدرولیترمز ه ی اصل  یاجزا ر،یداده شده و شکل ز ح یمراحل توض طبق
 :است ریبه شرح ز

قطعه، بعد از پدال ترمز   ن یترمز خودرو، ا  ستمیترمز: در س تربوس .1
شود فشردن پدال  ی موضوع باعث م  نیا خال است و یبوده و دارا

موتور  یشود. وقت  ی م  نیخال توسط موتور تام  نیا .راحت تر باشد
 .خاموش است پدال ترمز سفت است

: پس از فشردن پدال، روغن ترمز موجود در ی اصل ستونیپ ای لندریس .2
تا به سمت   ابدی ی م  انیلوله ها جر در فشرده شده و لندریس نیا

 .چرخ ها برود
قطعات سر راه روغن ترمز قرار دارند و  نیچرخ ها: ا یها ستونیپ .3

 .کنند ی م افت یآن را در یروین
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 جادیا سکی هستند که با د ی ترمز قطعات یترمز: لنت ها یها لنت .4
 .ستدیکنند تا از حرکت با ی طکاک ماص

 لنت ها هستند و  ی رون یترمز: در واقع پوشش ب یها سکید .5
 .شود ی ترمز، باعث توقف چرخ م  یآن ها و لنت ها نیب اصطکاک .6
 .ترمز قرار دارند پریچرخ ها داخل کال ستون یترمز: پ پریکال .7

 

 یکیدرولیترمز ه  ستمیس بی معا

روغن   یدر لوله ها ی احتمال نشت ،ی ک یدرولیترمز ه ستمی س بیجمله معا از
  ستمیکل س ی امر به از کار افتادن و خراب  نی ا آن هاست که ی ترمز و پارگ

مدرن  یاز خودروها یار یمعضل، بس نیحل ا یراستا در .شود ی منجر م 
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 در .هستند ی اصل لندریمجزا با دو س الیس انیدو مدار جر یدارا یامروز 
 فتادنیباعث از کار ن یگر یمدار، د کی ی خودروها، در صورت خراب  نیا

 .شود ی م  ستمیس

مدار به چهار چرخ و   کیترمز خودرو، ممکن است   ستمینوع س نیا در
جلو و  یمدار به چرخ ها کی ای جلو متصل باشد و یبه چرخ ها  یگر ید
نوع ترمز  نیبه ذکر است که ا الزم .عقب متصل باشد یبه چرخ ها  یگر ید

بزرگ همانند  هینقل لیوسا در  مرسوم است و یسوار  هینقل لیدر وسا
 .شود ی استفاده نم ونی اتوبوس و کام

از   رایز شود؛ ی ( استفاده م یکی)پنومات  یاز ترمز باد نیسنگ هینقل لیوسا در
شدن آن توسط   ی ط با است که یادیپدال ترمز تا چرخ ها مسافت ز 

 یها، از فشار باد برا ستمینوع س ن یا در .ندارد یی ترمز کارا  ستمیروغن، س
 .شود ی استفاده م یر یترمز گ

 یامروز  یترمز خودروها ستم یس  3-3#

شود   ی م  لیبه جلو متما نیماش فتد،یاتفاق م دیو شد ی ترمز ناگهان   ی وقت
تواند باعث قفل   ی م  طیشرا نیا .کند  ی را تحمل م  یو عقب آن وزن کمتر 

ترمز  ستمیس  ،یحالت نیاز چن یر ی جلوگ یبرا .عقب شود یشدن چرخ ها
تواند   ی بار حساس است و م به دارد که یر یش یامروز  یاکثر خودروها 

 .دینما میفشار روغن ترمز را تنظ
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را با  روغن که در معرض خطر سر خوردن قرار دارد، ی به چرخ  ر،یش نیا
 ن،یبر ا عالوه .کند یر یکند تا از قفل شدن آن جلوگ ی ارسال م یفشار کمتر 
 ABS ری نظ یگر ید ی کنترل  دهیچیپ یها ستمیس  یامروز  یخودروها

قفل شدن چرخ    احتمال دارند که Anti-Lock Braking System مخفف
  یها یر یترمزگ با کنند و ی م ی نیب شیا پر دیشد یر ی ترمزگ طیها در شرا

 .کنند ی م یر یپشت سر هم از قفل شدن چرخ ها جلوگ 

  .کند ی م لی، لغزش چرخ ها را به غلتش آن ها تبدABS ایضد قفل  ترمز
مهم   اریبس تیترمز خودرو دو مز  ستمیس نیتوان گفت که ا  ی م  قتیحق در

 :دارد

 زمان توقف  کاهش •
 ی ر یترمز گ نیخودرو ح تی هدا امکان •

 

  ی دهد را م ی انجام م ABS که ترمز یکار  ،یبا ترمز معمول  یی خودروها در
فشار داد  ی اپیتوان پدال ترمز را به صورت پ ی م  ی عنی .توان با پا انجام داد

 .داشته باشد یمناسب تر  یی ترمز( تا کارا شی)ن
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رانندگان   به ی ار یکمک بس ی و باران ی برف یمخصوصا در روزها ABS ترمز
 شیمجهز است، بهتر است از ن ABSشما به ترمز  یخودرو  اگر .کند ی م

 .دیکن  زی ترمز گرفتن پره


