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  مقدمه  - 1

ن شده و یرگاهها تدویدر تعم  )پر یکال (لندر ترمز جلو یوب مجموعه سیص عیش دقت و صحت در تشخیستور العمل به منظور افزان دیا

  : ل را برآورده سازد یاست که اهداف ذ یآزمونها و نکات روشها ، یحاو

  نان از رفع اشکال کامل مجموعه یاطم -1

  یت مشتریجلب رضا -2

  مجموعه  یابیب یشتر در محل سازنده به منظور عیب یها یسفراهم کردن امکان برر -3

  

  ترمز  پریکالمجموعه تشریح عملکرد و پارامترهای حساس مهم  - 2
کالیپر ترمز از جمله قطعاتی است که در مجموعه سیستم ترمز خودرو حائز اهمیت بوده و بنابر عملکرد خاص این قطعه و نیز تأثیر آن 

  .قطعۀ فوق ایمنی محسوب میشوددر سالمتی سرنشین بعنوان 

در این نوع کالیپرها بجای . استفاده میشود (Sliding caliper)در سیستم ترمز خودروی پراید از کالیپرهای متحرک یا لغزنده 

  .وجود یک جفت سیلندر و پیستون، از یک سیلندر و پیستون استفاده شده است

با حرکت بر روی ریل موجب اعمال نیرو به لنت شده و لنت ثانوی توسط نیروی  در این سیستم کالیپر با داشتن شکل نعلی خاص خود،

  .عکس العمل وارده بر کالیپر بر روی دیسک ترمز فشرده میشود

  .شکل بوش هایی با مقطع دایره با شیارهای دم چلچله ای می باشده در این نوع کالیپر، ریل ب

  .تم ترمز بصورت شماتیک بیان میکندموقعیت کالیپر و اجزاء مربوطه را در سیس) 1(شکل

  

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



  

  
  )1(شکل 

  

در شرایط عادی عملکرد، هنگامیکه هر دو لنت به دیسک ترمز چسبیده اند، بر اثر اعمال فشار بر روی پدال ترمز کورس حرکتی در 

نصف این مقدار منجر به حرکت بین کالیپر و سگدست  بین پیستون و کالیپر ایجاد میشود که حدوداً (0.12mm~0.06)حدود  

  .میگردد

پس از رها شدن ترمز، لنگی دیسک ترمز و نیز خاصیت االستیکی واشر دور پیستون موجب برگشت پیستون و برگشت کالیپر در حدود 

0.1mm  می شود.  

لیکن در . کاهش ضخامت لنت را جبران نماید با مصرف شدن لنت ترمز در هنگام فشردن پدال، میزان حرکت به اندازه ای است که

هنگام برداشتن فشار، میزان برگشت کمتر از این مقدار بوده و نتیجتاً با مصرف شدن لنت، به مرور کالیپر به اندازۀ مصرف لنت پیشروی 

  .میکند

کی از بوشها با کالیپر دارای انطباق مکانیزم فعالیت کالیپر در خودروی پراید بصورت کالیپر متحرک با بوشهای استوانه ای است که ی

  .دارد که توسط یاتاقان الستیکی پر میشود وجود دیگری لقی قابل توجهی بین بوش و سوراخ کالیپردر روان بوده و 

  جهت حركت كاليپر

  بوش بلند

 پيچ كاليپر

  كاليپر
  

  ورود روغن

 ياتاقان الستيكي  سگدست

 وش كوتاهب

 پيستون
رمز
ت ت

لن
رمز  
ك ت

يس
د

  

رمز
ت ت

لن
  

  سگدست

غن
 رو
شار
ف

  

 گردگير الستيکي

  گردگير الستيکي
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  اشکاالت منجر به تعویض قطعۀ کالیپر در تعمیرگاهها - 3
پس از بازدید از سازندگان و تعمیرگاهها بیشترین  با در نظر گرفتن آمار تعویض قطعات همچنین بر اساس گزارشات بدست آمده

  :اشکاالتی که منجر به تعویض قطعۀ کالیپر در تعمیرگاهها می شود عبارتند از 

  .ایجاد شود آنگیرپاژ کردن بوش بلند که ممکن است بر اثر عدم تعامد بوش و یا خوردگی و دو پهن شدن  -1

  گیرپاژ کردن پیستون -2

  توننشتی روغن از پیس -3

  پارگی و تورم گردگیرهای الستیکی که منجر به ایجاد صدا میشود -4

نطور اشکال در نوع لنتها و صفحات پر کننده پشت لنتها یهم (ر هر یک از عوامل فوق ایجاد شود صدای ناهنجار که ممکن است بر اث -5

  ).باشد  ین حالت موثر میدر ا

ر ماندن ترمز پس از رها شدن پدال ترمز و یک سمت در حالت ترمز ، درگیبه  خودرو یدگیشامل کش یریاشکال در عمل ترمز گ -6

  .سک ترمزینگ و دیش از حد ریگرم شدن ب

  .حال با توجه به اشکاالت مطرح شده به بیان روشها، نکات و آزمون هایی جهت شناسائی و تفکیک قطعات معیوب از سالم میپردازیم

  

  ه یاول یهایاقدامات  و بررس - 4
  .شود  یترمز در حالت راندن خودرو بررسلکرد عم -

ترمز انجام  یریو در صورت لزوم هواگ یروغن بررس یعقب و جلو خودرو از نظر نشت یاطراف چرخها یترمز و نواح یلنگهایش -

  .ترمز بطور مناسب سفت شود  یریهواگ یچهایشده و پ

  .سطح روغن ترمز چک شود 

  .شود  یترمز بررس یت لنتهایفیک -

پر و یکال ینگهدارنده لنتها بر رو یآنها و قسمتها یح لنتها و صفحات پشتیروغن ، استقرار صح یپر ترمز از نظر عدم وجود نشتیکال -

  .وب نسبت به برطرف نمودن آن اقدام شود ین نوع عیک از ایشود و در صورت مشاهده هر  یترمز بررس یسکهایت سطح دیفیک
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  ش از دمونتاژیوب پیعص یالزم جهت تشخ یآزمونها - 5

  آزمون بررسیهای ظاهری کالیپر -1-5

  نیاز به تجهیزات خاصی ندارد: تجهیزات آزمون  -

  قطعۀ کالیپر را با چشم غیر مسلح مورد بررسی قرار دهید: روش آزمون  -

  :معیار پذیرش -

که بر یپر در صورتیبدنه کال یرو یوجود مک و زنگ زدگ ی، ترک خوردگدر صورت مشاهده هرگونه دفرمگی، شکستگی  )الف

  .د یض قطعه نمائیباشد اقدام به تعو یر گذار میعملکرد قطعه تاث

کالیپر ،در قسمت گردگیرهای بوش راهنمای کوتاه و بلند، و گردگیر پیستون  (Swelling)در صورت مشاهده پارگی یا تورم ) ب

  ).استو یا غیر یکسان ، استفاده از روغن ترمز غیر استاندارد الزم به ذکر است یکی از دالیل تورم گردگیرها( .معیوب می باشد

  .در صورت مشاهده شکستگی یا ترک خوردگی روی پیستون کالیپر ترمز ، معیوب می باشد) ج

  آزمون اندازه گیری ضخامت لنت ترمز -2-5

جاد یناهنجار هنگام ترمز را ا یصدا ندتوا یده و عالوه بر آن میجاد ضعف در عملکرد ترمزها گردیکم شدن ضخامت لنت ترمز باعث ا

   .م یپرداز یضخامت لنت م یریو اندازه گ یالً به بررسین ذید بنابر اینما

  کولیس : تجهیزات آزمون  - 

  :روش آزمون  - 

  .را جک زده و زیر آن خرک بگذارید خودروقسمت جلوی  -1

 )2شکل . (ه گیری نمائیدبوسیلۀ کولیس ضخامت باقیماندۀ لنت را از قسمت باز روی جالنتی انداز -2

  معیار پذیرش آزمون - 

  :شود  یر بررسیموارد زمیلیمتر کمتر باشد الزم است  3در صورتیکه ضخامت باقیماندۀ لنت از ، پس از اندازه گیری

  سک ترمز یو مخدوش شدن د یخراب )1

 سک ترمز ینه شدن دیآ )2

  یریناموزون در هنگام ترمز گ یجاد صدایا )3
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ن صفحات و نحوه استقرار لنتها و استحکام یتعداد و نحوه قرار گرفتن ات یفیلنت استفاده شده ک یشتکه از صفحات پیدر صورت )4

 .شود  یقطعات نگهدارنده لنتها بررس

  
  )2(شکل 

  

  آزمون نشتی روغن از کالیپر -3-5

  .در صورت مشاهدۀ روغن ریزی و افت راندمان ترمز آزمون زیر انجام میشود

  .نیاز به تجهیزات خاص نمی باشد:  هیزات آزمونتج - 

  روش آزمون - 

  . قسمت جلوی اتومبیل را جک بزنید و زیر آن خرک بگذارید -1

 .در اینحالت نشتی روغن از کالیپر را مورد بررسی قرار دهید -2

  معیار پذیرش آزمون  - 

  . در صورت مشاهدۀ هرگونه نشتی، قطعه معیوب بوده و الزم است تعویض گردد 

  

  .د انجام شود یکه پس از دمونتاژ مجموعه با ییآزمونها - 6

  :آزمون گیرپاژ کردن بوش های کالیپر  -1-6

  .گیرپاژ کردن بوش ها منجر به افت راندمان ترمز میگردد. در صورت مشاهدۀ سائیدگی نامساوی بین دو لنت این آزمون انجام میشود

  .اشدتجهیزات خاصی مورد نیاز نمی ب :تجهیزات آزمون - 
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پس از باز کردن کالیپر و خارج کردن لنتهای آن، بوشهای بلند و کوتاه را با فشار دست در دو جهت محوری حرکت : روش آزمون  - 

  .دهید

  

  :معیار پذیرش - 

در صورت مشاهده هرگونه مقاومت در جهت حرکت یا هر نوع حرکت غیر یکنواخت و نیز عدم حرکت، کالیپر معیوب بوده و باید 

  .گردد تعویض

  آزمون گیرپاژ کردن پیستون -2-6

  .گیرپاژ کردن پیستون منجر به عدم ترمز گرفتن مناسب و افت شدید در عملکرد سیستم ترمز خودرو میگردد

حرکت آن درون  یستون از نظر عدم مشاهده خش و روانیپ یخودرو سطوح جانب یپس از باز کردن مجموعه از رو  :روش آزمون  - 

  .شود  یظاهر یروغن بررس یتپر و عدم نشیکال

  .شود یپر بررسیستون درون کالیفشار باد حرکت پلنگ ترمز متصل شده و توسط یلنگ باد به محل اتصال شیدر صورت امکان ش -

  .ستون در اثر اعمال فشار قابل انجام باشدیو حرکت پروغن بوده  یستون فاقد خش و نشتیپ یوح جانبطس :رشیار پذیمع - 

  : پهن شدن بوش بلند  آزمون دو -3-6

  .ر نباشدیرپاژ کرده و حرکت بوش بلند امکان پذیپر گیرد که کالیپذ یانجام م ین آزمون در صورتیا

  .د باشد یمطابق ابعاد بوش بلند مندرج در نقشه که مورد تائ (ج برونرو یگ  :زات آزمون یتجه -

    :روش آزمون  - 

  .د ینمائ یج برونرو بررسیله گیز خارج کرده و از نظر دو پهن شدن ، بوسیش بلند آنرا نپر ، بویاز داخل کال پس از خارج کردن لنتها

  :رش یار پذیمع - 

  .ض گردد یپر تعویوب بوده و الزم است کالیپهن شدن ، قطعه معدو در صورت مشاهده هرگونه 

  

  :رگاهها یانتقال مجموعه از تعمنکاتی در مورد نحوۀ نگهداری و  - 7
به . لومتر کارکرد در تگ مربوطه درج گرددید نوع اشکال و کیض شده اند بایوب شناخته شده و تعویرگاه بعنوان معیعمکه در ت یقطعات

انجام شود که از هرگونه ضربه  یو ترانسپورت به گونه ا یم الزم است نگهداریمحموله کل یمنظور اجتناب از هرگونه خطا در بررس

  .شود  یریجلوگ یو شکستگ یزنگ زدگ ب ،یآس ،
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