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  راهنمای تعمیرات و سرویس تیبا / سیستم ترمز

اهرم رگالژ ترمز چرخهای عقب ،اطمینان مي دهد که 
فاصله هوایي بین کفشک هاي ترمز و سیلندر ترمز ثابت 
وجود دارد. این فاصله هوایي، فاصله اي است که توسط 
کفشک ترمز تا وقتي با کاسه ترمز تماس مي یابد طي 

مي شود. 
این تنظیم کننده خودکار شامل مجموعه اهرم بندی، 
پایه،  فنر  ترمز،  تنظیم  پینیون  و  تنظیم  پیچ  مجموعه 
فشارنده  اهرم  باشد.  مي  فشارنده  اهرم  و  زانویي  اهرم 
به مجموعه  اهرم بندی توسط نیروي فنري متصل مي 
شود و با فنر ورقي جبراني، با پینیون تنظیم درگیر مي 

شود. 
حدود  در  بهینه  تنظیم  مقدار  کننده  تنظیم  این 

0.02mm را براي هر تنظیم ترمز ایجاد مي کند.  
عملکرد : 

در حالت رانندگي )ترمز گرفته نشده( 
فنرهاي برگرداننده باالیي و پائیني، دو کفشک ترمز را 
به سمت هم فشار مي دهد و از کاسه ترمز دور مي کنند. 
این عمل منجر به فشردن مجموعه پیچ تنظیم و پینیون 
شود،  مي  بندی  اهرم  مجموعه  سمت  به  ترمز  تنظیم 
بطوریکه اهرم زانویي واقع شده بین آنها قادر به حرکت 

نمي باشد. 
در حال ترمز گرفتن :

وقتي ترمز گیري انجام مي شود، پیستون هاي سیلندر 
چرخ، کفشک هاي ترمز را به کاسه ترمز فشار مي دهند 
پایه به مجموعه پیچ  این عمل باعث مي شود که فنر 
تنظیم فشار دهد و پینیون تنظیم از مجموعه اهرم بندی 
دور شود، در نتیجه یک فاصله ایجاد مي شود که در آن 

اهرم زانویي مي تواند آزادانه حرکت کند. 
اهرم فشارنده به صورت یک فنر عمل مي کند و پایه 
هاي انتهایي اهرم زانویي به سمت باال فشار مي دهد. این 
عمل، اهرم فشارنده جبراني ترمز را قادر مي سازد تا با 
دندانه پینیون تنظیم درگیرشود. اگر سایش لنت ترمز 
منجر به فاصله اي بین کاسه ترمز و لنت شده است که 
بیشتر از ابعاد تعریف شده در طراحي است، اهرم تنظیم 
مي  دندانه  طرف  یک  میان  از  را  تنظیم  پینیون  ترمز، 
چرخاند و با انجام آن پیچ تنظیم را باز کرده و تنظیم 
کننده ترمز را تا حدي طویل مي کند که فاصله صحیح 

مجدداً بدست آید. 
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3- کاسه ترمز را خارج کنید. در حالیکه مثاًل به علت 
ایجاد برآمدگي در کاسه ترمز، این عمل مشکل است به 

صورت زیر عمل کنید.

4- اهرم ترمز دستي را با کمک ابزار باز کردن کفشک 
از طریق سوراخ قرار گرفته روي صفحه پشتي بکشید 

سپس کاسه ترمز را خارج کنید.  

1- خودرو را با جک باال برده و چرخ را باز کنید. 

2- گیره/ قفل ترمز دستي را بردارید تا کابل ترمز دستي 
شل شود. در صورت لزوم کابل را از انتهاي تنظیم کننده 

نیز شل کنید. 
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5- اهرم ترمز دستي را از لبه کفشک فشار دهید و کابل 
ترمزدستي را از قالب U شکل اهرم ترمزدستي خارج 

کنید. 
6- فنر برگرداننده باالیي را مطابق شکل خارج کنید. 

7- فنرهاي نگهدارنده کفشک را خارج کنید. 
8- کفشک ها را از صفحه پشتي کج کرده و بلغزانید. 

9- به طور چشمي لنتهاي سایشي را بررسي کنید. اگر 
لنت ها سائیده شده اند، بایستي تعویض گردند.

و خاک،  گرد  کنید.  تمیز  را  لبه کفشک  10- سرتاسر 
لکه و هرگونه مواد خارجي روي سطح لبه را تمیز کنید. 
11- مجموعه کفشک را فقط با یک مجموعه نو تعویض کنید. 
نگهدارنده  هاي  جام  کفشک،  نگهدارنده  فنرهاي   -12
بازرسي  نظر هر گونه آسیب  از  را  و پین هاي کفشک 
کنید. در صورت لزوم تعویض کنید. توصیه مي شود در 
هر بار پیاده کردن قطعات از فنرهاي برگرداننده جدید 

استفاده کنید. 
13- اهرم ترمزدستي را روي کفشک به ترتیب عکس 
که  شوید  مطمئن  کنید.  مونتاژ  قطعات،  کردن  پیاده 

سطح لنت سایشي عاري از روغن و گریس مي باشد. 
14- کفشک هاي ترمز را روي صفحه پشتي به صورت 

زیر ببندید. 
15- 6 عدد پد مربوط به کفشک روي صفحه پشتي را 
با استفاده از گریس ترمز مخصوص الستیک تمیز کنید. 
گریس ترمز مخصوص الستیک را در اطراف دو انتهاي 

کفشک نیز اعمال کنید. 
16- یک کفشک را روي صفحه پشتي قرار دهید، پین و 
جام محل نگهدارنده کفشک را ببندید. یک سر فنر برگرداننده 

پاییني را در سوراخ تعبیه شده روي کفشک ببندید. 
17- سردیگر فنر برگرداننده پاییني را در کفشک دوم 
ببندید، آن را کج کرده و کفشک را روي صفحه پشتي 

قرار دهید، جام و فنر نگهدارنده لنت ترمز. 
هر  کنید.  تمیز  را  خودکار  کننده  تنظیم  قطعات   -18
گونه سایش یا آسیب را بازرسي کنید. )در صورت لزوم 
قطعات را تعویض کنید( یک الیه نازک از گریس مشکي 
شده  رزوه  قسمت  روي  را   )Molycote( کوت  مولي 
پینیون تنظیم پیچ تنظیم کننده و ساق آن در سمت 

دیگر بمالید و آن را مجدداً مونتاژ نمایید. 
19- طول مجموعه تنظیم کننده خودکار تا حدي کوتاه 
نگه داشته شود که کاسه ترمز به راحتي روی کفشکها 

مونتاژ شود. 
20- مجموعه تنظیم کننده خودکار را بین شکاف شبکه 

کفشک و شکاف اهرم ترمز دستي قرار دهید. 
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از قرار گیري صحیح تنظیم کننده خودکار داخل شکاف 
شبکه کفشک و اهرم ترمز دستي مطمئن شوید.

21- قالب  فنر برگرداننده باالیی کفشک را روي اهرم 
تنظیم مطابق شکل نصب کنید. پیچ گوشتی را داخل 
قالب کوچک قرار دهید ، فنر را با پیچ گوشتي بکشید.   
ببندید.   )Trailing shoe( کفشک  روي  را  قالب  و 
مراقب باشید در حین نصب آسیبي به اهرم تنظیم وارد 

نشود. 

توجه : مطمئن شوید که لبه اهرم تنظیم کننده به طور 
صحیح روي دندانه چرخ تنظیم قرار گیرد.
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22- قطر روکفشک را بعد از مونتاژ اندازه گیري کنید 
از  1mm کمتر  و همیشه قطر روکفشک را در حدود 
قطر کاسه ترمز نگهدارید. این کار بوسیله چرخاندن پیچ 
تنظیم جهت افزایش یا کاهش قطر قابل انجام مي باشد. 

کردن  پیاده  با  ترتیب عکس  به  ترمزدستي  کابل   -23
قطعات ببندید. 

24- قبل از نصب کردن کاسه ترمز، با ضربه زدن آهسته 
نسبي  طور  به  لزوم  صورت  در  ترمز  هاي  کفشک  به 

کفشک ها را هم مرکز کنید. 
- کاسه ترمز و چرخ را مجدداً نصب کنید. 

- براي تنظیم کفشک هاي ترمز چند بار ترمز بگیرید. 
1- قطر کفشک ترمز

قطر کفشک ترمز
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