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  قدمهم

 
نوع سیستم از یک باند از جنس در این .  صورت گرفتRansom E.Oldsر شهر نیویورك توسط  د1902اولین تست ترمز در 

اختراع این سیستم تاثیر زیادي روي تولیدکنندگان گذاشت تا فوالد ضد زنگ استفاده می شد که اطراف کاسه ترمز قرار می گرفت 

ی این سیستم ترمز خارجی مشکالت زیادي داشت از جمله در ول.  تمام آنان از این نوع ترمز استفاده کردند1904جایی که تا سال 

مشکل دیگر . سرباالییها در صورتی که پاره می شد کنترل خودرو ناممکن بود و استفاده از چوب براي متوقف ساختن ماشین رایج بود

. رف شد مز داخلی این مشکالت برطبا اختراع تر. این ترمز محافظ نبودن در مقابل کثیفی بودو باند و کاسه به سرعت ساییده می شد

  . در اروپا رایج گردید50استفده از ترمز دیسکی در دهه 
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  اصول عملكردي

 
 

 
سیستم هاي ترمز گیري عالوه بر این . با استفاده از سیال غیر قابل تراکم می توان نیرو را از یک نقطه به نقطه اي دیگر انتقال داد

 برابر نیز می کنند زیرا نیروي مورد نیاز روي چرخها از آن مقداري که توسط پا روي پدال اعمال می شود موضوع نیروي مذکور را چند

  . این نیرو به دو روش زیر افزایش می یابد.بیشتر است

  با استفاده از نیروي هیدرولیکی -1

 با استفاده از اهرم بندي مکانیکی -2

تصاویر زیر ترمز هاي دیسکی و کاسه اي را . و تایرها بر روي زمین انتقال می دهدترمزها این نیرو را از طریق اصطکاك بر روي تایرها 

هنگامیکه پدال فشرده می شود پیستون داخل پمپ ترمز فشار را از طریق خطوط فشار به سیلندرهاي ترمزها که داخل .نشان می دهند

  . دیسک و یا کفشک به کاسه چرخ خودرو را نگه می دارداصطکاك بین لنت و.کلیپر قرار دارد انتقال می دهد و ترمز گرفته می شود
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  نمونه اي از مدار هيدروليك سيستم ترمز 

 
 

سیستم ترمز شامل ترمز دیسکی در چرخهاي جلو و ترمز دیسکی یا کاسه اي در چرخهاي عقب می باشد که توسط یک رشته لوله و 

 و برنامه ABSقرار گیرند شامل ترمز پارك،بوستر،  این مجموعه که یگري سیستم هاي د. خرطومی به پمپ ترمز متصل می شود

 در واحد کنترل ESP و ABSهمراه با ) TCS(در بعضی مدلها سیستم ضد لغزش . می باشد) ESP(پایداري الترونیکی 

  .قرار می گیرند) HECU(الکترونیکی هیدرولیکی 
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  سيستم ترمزطبقه بندي 

 
 

  سيستم ترمز اصلي
براي کاهش سرعت خودرو و متوقف کردن خودرو بکار می رود و نیروي ترمزگیري دقیق و متغیري روي چهار ) ترمز پایی(سیستم این 

  .چرخ ایجاد می کند

  سيستم ترمز ثانويه
داري می این سیستم جدا از سیستم از قبلی نیست و تنها شامل م. در مواقعی که ترمز اصلی از کار می افتد این سیستم فعال می شود

  باشد که در ترمز سیستم اصلی و یا ترمز پارك قرار دارد و قادر به پاسخ در مواقع مورد نیاز می باشد

  سيستم ترمز پارك
که خودرو ساکن است ثابت نگه دارد و معموال اهرم دستی یا پدال پایی فعال می شود و بر روي این ترمز باید خودرو را در مواقعی

  . کندچرخهاي یک اکسل عمل می

  سيستم هاي ترمزي كه با نيروي عضالني كار مي كنند
این سیستم در ماشین هاي کوچک و خودروهاي داراي دو چرخ بکار می رود و نیروي ماهیچه ها از طریق پدال یا اهرم دستی به ترمز 

  وسیله سیستم قطع و وصل کننده مکانیکی یا هیدرولیکی منتقل می شود
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  سيستم ترمز كمكي
  . سیستم در خودروهاي سبک بکار می رود و از یک بوستر به عنوان نیروي کمکی براي نیروي ماهیچه اي استفاده می شوداین نوع

  سيستم ترمز قدرتي
  نیروي ماهیچه اي براي کنترل سیستم ترمز بکار می رود و کاهش سرعت توسط یک نیروي خارجی صورت می گیرد

 

 پدال ترمز

 

در صورتیکه سیستم ترمز اصلی عمل نکند پدال . گاز قرار دارد و نیروي وارد بر خود را چند برابر می کندپدال ترمز در سمت چپ پدال 

مقدار باال .  پدال از طریق یک میله به پمپ ترمز وصل می باشد.ترمز همچنان می توان نیروي هیدرولیکی بر روي چرخها اعمال نماید

  . میله قابل تنظیم می باشدبودن پدال و بازي کردن پدال با پیچاندن این

  .در صورتیکه راننده احساس نماید که ترمز زیر پایش نرم شده و یا بطور کلی هرگونه تغییري در پدال باید مورد توجه قرار گیرد: توجه 

  سوئيچ ترمز
  این سوئیچ باید هربار که تعویض می شود و یا پدال ترمز تنظیم می شود تنظیم گردد
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 پمپ ترمز

 
در .  افزایش ایمنی در بیشتر خودروهاي امروزي سیستم ترمز داراي دو مدار می باشد و هر دو چرخ به یک مدار متصل می گرددبراي

. صورتیکه نشت روغن ترمز در یک مدار اتفاق افتد تنها دو چرخ قادر به ترمزگیري نمی باشند و خودرو هنوز می تواند متوقف گردد
پمپ ترمز از دو پیستون تشکیل شده است که در یک سیلندر حرکت می . روغن ترمز اعمال می کندپمپ ترمز به هردو مدار فشار 

فشار ایجاد شده بین . اهرم بندي نیرو به پیستون اولیه منتقل می شودهنگامیکه پدال ترمز فشرده می شود از طریق یک . کنند 
در صورتیکه ترمز درست عمل کند فشار .مز را در مدارش فشرده سازدسیلندر اولیه و ثانویه باعث می شود که پیستون ثانویه روغن تر

  .در دو مدار یکسان خواهد بود
  شیر تناسب 

. نصب می شود که ترمزهاي چرخهاي جلو از نوع دیسکی و چرخهاي عقب از نوع کاسه اي می باشداین شیر روي ماشین هایی که 
. ی باشند در حالیکه کفشک ترمزهاي کاسه اي با کاسه در تماس نیستندلنت ترمزهاي دیسکی در حالت عادي با دیسک در تماس م

کار شیر تناسب این است . به همین دلیل ترمزهاي دیسکی چرخهاي جلو سریعتر از ترمزهاي کاسه اي چرخهاي عقب عمل می کنند
دن به آستانه فشار هیچ فشاري را به که این تاخیر را جبران کند و ترمز کاسه اي را زودتر دیسکی درگیر می کند این شیر تا رسی

  .درگیرشدن ترمزهاي عقب قبل از ترمزهاي جلو پایداري بیشتري در طول ترمزگیري ایجاد می کند. می کنددیسک ها وارد ن
  نشتی

سیلندر اولیه فشار بین سیلندرهاي اولیه و ثانویه از بین می رود که باعث چسبیدن ) مثالدر مدار اولیه(هنگامیکه نشتی بوجود می آید 
مدار اولیه درست کار می کند ولی راننده براي فعال کردن آن . به ثانویه می شود و مانند این است که پمپ با یک پیستون کار می کند

  .باید پدال ترمز را بیشتر فشار دهد و چون تنها دو چرخ فشار دارند قدرت ترمزگیري کاهش می یابد
  روش چک کردن

  . اولیه و ثانویه پمپ متصل کنید و مقدار فشار را با مقدار داده شده در کتابچه راهنما مقایسه کنیدگیج فشار را به مدار 
  چراغ خطر روغن ترمز

سوئیچ سطح روغن ترمز در داخل مخزن روغن ترمز قرار دارد و در صورتیکه میزان روغن ترمز از مقدار خاصی کمتر شود این چراغ 
  روشن می شود
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 روغن ترمز 

 
  :ن موتور یک سیال هیدرولیکی است که داراي ویژگیهاي زیر را دارد روغ

  نقطه جوش مرطوب -
 نقطه تعادل -
 لزجت -
 تراکم پذیري -
 مقاوم در مقابل فرسایش شیمیایی -

از آنجایی که روغن هیدرولیک قابل تراکم نیست فشار دادن سیال در یک لوله شبیه فشار دادن یک لوله فلزي در لوله می باشد ولی 
خالص بودن و نبودن حباب هوا در . ف میله فلزي سیال می تواند در مجراهاي زیادي انتقال یابد تا  به مقصد اصلی خود برسدبرغال

در صورت وجود هوا باید هواگیري انجام . روغن ترمز اهمیت زیادي دارد زیرا هوا ترکم پذیر است و می تواند کارایی ترمز را پایین بیاورد
  .ور در هرسیلندر ترمز در چرخها یچ هواگیري وجود داردگیرد براي این منظ
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روغن ترمز روغن خاصی است که خواص مشخصی دارد به عنوان مثال قابلیت تحمل دماهاي پایین را بدون غلیظ شدن و تحمل 

وضع می شود را ) DOT(روغن ترمز باید استانداردهایی که توسط دپارتمان حمل و نقل . دماهاي باال را بدون به جوش آمدن دارد
 بتوان سطح روغن را مشاهده مخزن روغن روي پمپ ترمز قرار دارد امروزه بیشتر خودروها داراي مخزن نورگذر می باشند تا. داراباشد

در صورتیکه مقدار روغن تا مقدار قابل مالحظه . کرد با ساییده شدن لنت ها سطح روغن نیز پایین می اید این موضوع طبیعی می باشد
همیشه درپوش مخزن روغن باید بسته باشد اگر روغن . ي پایین آید یا در مدت کوتاهی این اتفاق بیافتد سیستم ترمز باید چک شودا

همیشه روغن استاندارد در مخزن . رطوبت هوا را جذب کرده و نقطه جوش روغن پایین می ایدترمز در مقابل جریان هوا قرار گیرد 
  ا روغن ترمز واکنش داده و واشر آب بندي را خراب کرده و در سیستم ترمز ایجاد مشکل می کندریخته شود هر روغن دیگري ب
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 آرايش مدار ترمز

 
 

  .اکسل عقب و قطري نمونه هاي کاربردي می باشند/چیدمان اکسل جلو. شکلهاي مختلفی از مدار ترمز وجود دارد
  مدار ترمز تکی

 با استفاده از یک مدار به پمپ متصل می باشند و چون هنگامیکه براي ترمز مشکلی بوجود اید خودرو تمام چرخهادر این نوع مدار 
  .نمی تواند توقف کند و ایمن نمی باشد از این نوع مدار دیگر استفاده نمی گردد

  مدار ترمز دوبل، اکسل جلو و عقب مجزا
در صورتیکه یک مدار دچار مشکل شود خودرو توسط مدار . ی روداین نوع مدار در خودروهاي اکسل عقب و چهارچرخ محرك بکار م

  دیگر متوقف می گردد
  مدار ترمز دوبل، چیدمان قطري اکسل جلو و عقب 

ترمزگیري را روي اکسل جلو با مشکل روبرو می سازد و در بیشتر خودروهاي اکسل جلو استفاده ازچیدمان قبلی در مواقع بروز عیب 
از آنجایی که چیدمان مدار خودروها متفاوت است نحوه هواگیري .  خودروها از این نوع چیدمان بهره می جویندبنابراین تمام این نوع

  .آنها نیز متفاوت می باشد
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  روشهاي سرويس مدار ترمز

 
ي الستیکی تنها در لوله ها.روغن ترمز از طریق یک سري لوله فوالدي و لوله هاي الستیکی مستحکم از پمپ تا چرخها جریان می یابد

در صورتیکه . جاهایی که به انعطاف پذیري نیاز است مانند چرخهاي جلو که باال و پایین می روندو همچنین فرمان استفاده می شود
در صورتیکه این کار عملی نیست بهتر از طریق اتصال جوش براي این . لوله فوالدي نیاز به تعمیر دارد بهترین کار تعویض آن می باشد

لوله هاي خرطومی داراي پوشش فلزي می باشند و انعطاف پذیري باالیی دارند و در صورتیکه ترکیدگی یا خراش . منظور استفاده گردد
  . در هنگام سرویس بازدید از این قسمت ضروري می باشد.روي آنها وجود دارد باید تعویض گردند
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 شير تنظيم فشار

 
 

میکی از عقب به جلو در هنگام ترمزگیري، نیروي ترمزي در چرخهاي جلو باید از چرخهاي عقب بیشتر به دلیل جابجایی نیروهاي دینا
شیر تنظیم فشار با . مقدار این نیرو تابعی از ترمزگیري می باشد. این جابجایی وزن از عقب به جلو بصورت خطی نمی باشد. باشد

انواع مختلفی از این شیر مانند شیرهاي . نیرو را خنثی می کندکاهش فشار روغن در چرخهاي عقب نسبت به چرخهاي جلو این
 امروزه در .به ترمزگیري یا فشار بکار می روند ولی اکثر شرکتهاي تولید کننده خودرو از شیر حساس به بار استفاده می کنندحساس 

) EBD(لکترونیکی فشار ترمزي  کنترل می شود که با نام توزیع اABS دارند فشار ترمزي توسط واحد ABS که خودروهایی 
  .شناخته می شود

  شیرهاي حساس به بار
. این شیر در خودروهایی که به دلیل وزن باال در هنگام ترمزگیري جابجایی نیروهاي داخلی روي اکسلها بوجود می آید بکار می رود

جابجایی نسبی .ندي مکانیکی متصل می شودتنظیم کننده فشار روي به بدنه خودرو متصل می باشد و به تعلیق عقب از طریق اهرم ب
پیستون به تغییرات بوجود آمده درمیزان تراکم تعلیق با . بین بدنه و تعلیق به پیستونی که در محفظه شیر قرار دارد منتقل می شود

. فشردن فنري براي تصحیح میزان فشار پاسخ می دهد
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 ترمز كاسه اي

 
اضافه کردن ترمز پارك  ترمز کاسه اي در چرخهاي عقب مقرون به صرفه تر می باشد زیرا استفاده از ترمز دیسکی در چرخهاي جلو و

به این سیستم تنها نیاز به اضافه کردن یک اهرم بندي اضافی دارد درحالیکه اگر ترمزهاي عقب نیز از نوع دیسکی باشد باید یک 
 ترمزهاي کاسه اي شامل یک صفحه پشتی،کفشکها ،کاسه، .رددمکانیزم و یا یک مکانیزم ترمز کاسه اي در داخل دیسک چرخ ایجاد گ

 روغن ترمز هنگامیکه ترمز گرفته می شود. سیلندر و فنر برگرداننده و در بعضی موارد سیستم اتوماتیک یا خودتنظیم کننده می باشد
هنگامیکه فشار آزاد می شود فنرها کفشکها .  و کفشکها را فشار داده و با کاسه تماس می دهدداخل سیلندر تحت فشارقرا ر می گیرد

در باعث می در بعضی سیستم ها از یک اهرم بندي براي افزایش ترمز گیري استفاده می شود که . را به جاي اولشان باز می گردانند
  )2شکل (شود از پیستون کوچکتري استفاده گردد 

  فنرها
  .در صورتیکه فنر ضعیف باشد یا کفشکها را بازنگرداند باعث سایش کاسه میشود. بازگرداندن کفشکها از فنر استفاده می شودبراي 

  صفحه پشتی
  .این صفحه به اکسل متصل می شود. این صفحه تمام قسمتها را در کنار هم نگه می دارد

  کاسه ترمز
مز دیسکی کاسه ترمز نیز در همانند تر. تماس می باشد ماشین کاري می شودکاسه از آهن ساخته شده و در داخل که با کفشک در 

کاسه ترمز ماکزیمم .هنگامیکه کفشک جدید نصب می شود کاسه ترمز باید ماشینکاري شود.محل تماس با لنت ها ساییده می شود
مقدار نباید تجاوز گردد در غیر این هنگامیکه کاسه ماشینکاري می شود از این .قطري دارد که روي سطح خارجی آن حک شده است

  .صورت باید تعویض گردد
  سیلندر ترمز

در . و یک شفت که به کفشک متصل است می باشدسیلندر ترمز داراي دو پیستون می باشد که هرکدام داراي یک آب بند الستیکی 
  .صورتیکه نشانه هایی از نشت روغن وجود داشته باشد باید تعویض گردد
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  نظیم کنندهمکانیزم خود ت

 هنگامیکه این فاصله به مقدار خاصی برسد مکانیزم .با سایش لنت کفشکها براي رسیدن به کاسه باید مسافت بیشتري را بپیمایند
در صورتیکه فاصله بین کفشک و کاسه بیش از حد زیاد . خودتنظیم کننده با تنظیم این فاصله کفشک را به کاسه نزدیک تر می کند

  هنگامیکه . از روغن ترمز بیشتري استفاده کند تا ترمزگیري صورت گیرد و پدال ترمز براي ترمزگیري پایین تر می رودشود سیلندر باید
  ترمز پارك

این . با استفاده از کابلهاي فوالدي که به پدال پایی یا اهرم دستی متصل است ترمزهاي چرخهاي عقب رافعال می کندترمز پارك 
و ارتباطی با سیستم هیدرولیکی ندارد بنابراین در زمانهایی که در سیستم هیدرولیکی خللی ایجاد شود با سیستم کامال مکانیکی است 

دو نوع طراحی براي اضافه کردن مکانیزم مکانیکی به ترمز هاي عقب وجود دارد اولی از . ترمز پارك می توان خودرو را متوقف نمود
هنگامیکه ترمز . فه میشودده و تنها یک اهرم را به پیچ تعبیه شده در سیلندر اضاسیلندر ترمز موجود در چرخهاي عقب استفاده کر

این نوع ترمز در سیلندرهایی . این پیچ پیستون را به طرف لنت جلو می کشد و سیستم هیدرولیک را دور می زندل می شود پارك فعا
نوع دوم از . ه باشد امکان استفاده از این سیستم نمی باشدکه یک پیستون دارند بکار می رود و در صورتیکه چهار پیستون وجود داشت

کفشکهاي ترمز به اهرمی که توسط کابل ترمز پارك فعال می . یک مجموعه کاسه اي که در دیسک تعبیه شده است بهره می جوید
استفاده متناوب از . دهدمشکل اول اینست که کابل پس از مدتی دچار فرسودگی شده و کارایی خود را از دست می . شود متصل است

 از طرف دیگر سیستم خودتنظیم کننده با فعال شدن ترمز می تواند تنظیماات را انجام دهد در .ترمز پارك این مشکل را رفع می کند
  .صورتیکه از ترمز استفاده نشود ترمز هرگز تنظیم نمی شود
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 روش سرویس ترمز کاسه اي

 
  کفشکها

معموال کفشک در سرویس تعویض می شود در بعضی از کاسه . ي است که لنت روي آن قرار می گیردکفشک شامل یک قسمت فوال
ها یک سوراخ در پشت براي بازرسی وجود دارد کفشکها قبل از به اتمام رسیدن لنت باید تعویض شوند در صورتیکه کفشکها سر موقع 

ترمزهاي کاسه اي بیشترین قطر مجاز را دارند از انجایی .ري می باشدتعویض نشوند پرچ موجود به کاسه صدمه زده و نیاز به ماشینکا
  .که سطح تماس در قطر داخلی می باشد با سایش این سطح قطر نیز افزایش می یابد

  بررسی ضخامت کفشک
  .ضخامت کفشک باید مرتبا چک شود و در صورتیکه از مقدار تععین شده کمتر شود باید کفشک تعویض شود

  سهبررسی قطر کا
  در صورت تجاوز از مقدار مشخص شده کاسه باید تعویض شود
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 ترمز ديسكي

 
  :انواع سیلندر عبارتست از . نیروهاي ترمزي توسط سیلندر که ساکن می باشد تامین می شود

  سیلندر معلق -
 سیلندر ثابت -

  :سیلندر معلق 
دراست از یک طرف به طرف دیگر حرکت کند ولی سیلندرقا. ترمزهایی که داراي یک پیستون هستند خود تنظیم شونده هستند

از طرفی چون هیچ فنري براي بازگرداندن لنت وجود ندارد لنت همیشه با دیسک .هروقت که ترمز فعال می شود به وسط باز می گردد
ون سیلندر به داخل بدلیل اینکه قطر پیستونهاي سیلندر ترمز از قطر پیستون پمپ ترمز بزرگتر است در صورتیکه پیست. در تماس است

  .سیلندر کشیده شود چندین بار پمپاژ پمپ ترمز نیاز است که پیستون را به جاي اصلی خود بازگرداند
  :سیلندر ثابت 

این نوع ترمز دیگر مورد استفاده قرار نمی گیرد زیرا مدل تک . فشار هیدرولیکی روي دو پیستون چپ و راست دیسک اعمال می شود
 .قابل اطمینان تر می باشدپیستونی ارزانتر و 

  :لنت 
لنت ترمز معموال تکی از فلز دارد که به آن شاخص سایش می گویند و وقتی که لنت بیش از اندازه ساییده شود این فلز با دیسک 

 مانده از بعالوه یک شکاف وجود دارد که میزان بجا. برخورد کرده و صدا می دهد و به راننده عالمت می دهد که لنت باید تعویض شود
  .بدلیل مضر بودن پنبه نسوز براي سالمت انسان از این ماده در تولید لنت دیگر استفاده نمی شود.لنت را نشان می دهد

  :توچه 
  همیشه لنت هاي جلو و عقب را با هم تعویض کنید -
 براي عقب زدن پیستون از ابزار مخصوص استفاده کنید -
  ار دهیدبعد از تعویض لنت پدال ترمزرا چند بار فش -
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 ديسك

 
. از ترمزهاي دیسکی و بعضی ها روي هرچهار چرخ از ترمز دیسکی استفاده می کنندروي چرخهاي جلو معموال خودروهاي امروزي 

خودروي در حرکت داراي انرژي جنبشی می باشد و با استفاده از ترمز این انرژي به انرژي حرارتی که بین لنت ها و دیسک ها بوجود 
  :دیسکها به دو نوع زیر تقسیم می شوند . ل می شودمی آید تبدی

  یکپارچه -
 )پره دار(داراي منفذ -

استفاده از این نوع . دیسکهایی که داراي پره می باشند به هواي اطراف اجازه جریان در البه الي پره ها را داده و زودتر خنک می شوند
  .رایج می باشددیسک روي ترمزهاي جلو که عمده ترمزگیري  درآن صورت می گیرد 

در صورتیکه صافی روي . ضخامت دیسک به دلیل استفاده از لنت هاي ساییده شده از بین برود و باید مداوم مورد بازرسی قرار گیرد
 ماشینکاري دیسک بعد .با استفاده از ماشینکاري این مشکل را می توان حل نمود.دیسک از بین برود خودرو شروع به لرزیدن می کند

ضخامت مجاز براي دیسک در کتابچه راهنماي . در حقیقت عمر دیسک با هربار تراش کم می شود.  تعویض لنت نیاز نمی باشداز هربار
  .خودرو مشخص گردیده است
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  فرايند ترمزگيري

 
 

  :د فرایند ترمز گیري به مراحل زیر تقسیم می شو. درطول ترمزگیري انرژي جنبشی تبدیل به انرژي حرارتی می شود
  عکس العملمسافت /عکس العمل زمان 

  )بکارگیري ترمز/تشخیص(زمان مورد نیاز براي راننده تا پدال ترمز را بفشارد : زمان عکس العمل
این مسافت به تجربه راننده و شرایط فیزیکی او بستگی . مسافتی که از زمان فشار دادن پدال ترمز طی می شود: مسافت عکس العمل 

  دارد
  در طول این زمان ترمزگیري صورت نمی گیرد. نده خسته تر باشد این زمان و مسافت افزایش می یابدهرچقدر ران

  مسافت پاسخ گویی/زمان پاسخ گویی 
   ثانیه می باشد3/0زمان مورد نیاز براي ایجاد فشار در سیستم ترمز که معموال برابر : پاسخ گویی زمان 

  . د فشار در سیستم ترمزگیري طی می شودمسافتی که در طول ایجا: مسافت پاسخ گویی 
  مسافت ترمزگیري/ مدت زمان ترمزگیري

  زمان و مسافتی که طول می کشد تا خودرو بایستد
  مسافت توقف/ زمان توقف
  مسافت عکس العمل می باشد/مسافت پاسخ گویی با زمان عکس العمل /زمان پاسخ گویی برابر جمع 

  شتاب منفی 
   متر می باشد5رابر مقدار سرعت کاهش یافته خودرو در یک ثانیه و  بm/s2 5شتاب منفی مثال 
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 بوستر 

 
سه نوع بوستر . بوستر یک وسیله مکانیکی یا خالیی می باشد که به پمپ ترمز متصل بوده و نیروي ترمزگیري را افزایش می دهد

  .توسط شرکت هیونداي مورد استفاده قرار می گیرد
  مدل تکی -
 مدل دوتایی -
 یتیمدل نسب -

یک میله از مرکز محفظه عبور کرده و پیستون پمپ از یک . بوستر یک محفظه فلزي می باشد که شامل یک شیر و دیافراگم می باشد
تمام بوسترها تنها . بوستر خالیی با استفاده از خال موجود در موتور کار می کند.طرف و از طرف دیگر به اتصاالت پدال متصل می شود

 براي نیروي اعمال شده از طرف راننده بر روي پدال ترمز عمل می کنند و هیچگاه تمام نیروي ترمزي را تامین بعنوان سیستم کمکی
موتور خال نسبی در دو طرف دیافراگم ایجاد می .نمی کنند تا در مواقعی خرابی نیروي راننده توانایی متوقف کردن خودرو را دارا باشد

شیر له متصل به آن دریچه اي را  باز می کند وهوا وارد یک طرف دیافراگم می شود در حالیکه هنگامیکه پدال فشرده می شود می. کند
ف دیافراگم شده و میله را می کشد و نتیجتا باعث فشرده شدن پیستون  این عمل باعث افزایش فشار در یک طرطرف خال بسته شده و
 دیافراگم  و خال در دو طرف دیافراگم باعث بازگشتیر خال باز می شودهوا بسته شده و شبا رها کردن پدال شیر .در پمپ ترمز می شود

  به موقعیت قبلی می شود
  روشهاي سرویس بوستر

اگر موتور خاموش گردد یا نشتی در شیر خال ایجاد گردد شیر یکطرفه از .جریان هوا را به خارج بوستر امکانپذیر می سازدشیر یکطرفه  
  .شیر یکطرفه اولین چیزي است که در خرابی بوستر چک شود. وگیري می کندورود هوا به قسمت خال بوستر جل

  نصب
  .قبل از نصب بوستر طول میله باید اندازه گیري و تنظیم  شود 
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 اصول عملكردي بوستر

 
 

. رچه می باشندبوستر فشار اعمالی از طرف راننده را تقویت می کند در بسیاري از خودرو ها بوستر و پمپ ترمز بعنوان مجموعه یکپا
  . بار می باشد100 تا 60میزان فشار ایجاد شده حدود .بوستر از فشار منفی تولید شده در موتور براي این منظور استفاده می کند
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  )پدال گاز تحت فشار نیست(شیر بوستر

ارد بدلیل اتصال بین انگشتی و کاسه در هردو محفظه فشار منفی وجود د. پدال ترمز از طریق میله پیستون به کاسه نمد متصل است
  .نمد اتصال خروجی بسته می باشد
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                                                             سيستم ترمز
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  )پدال گاز تحت فشار می باشد(شیر بوستر

هنگامیکه راننده ترمز می گیرد میله اتصال به سمت چپ حرکت می کند و کاسه نمد شیر را از جاي خود جدا می کند و فشار اتمسفر 
پدال هواي بیشتر یا کمتري وارد سیستم می شود و شدت بر حسب فشار اعمال شده بر . می شودبه قسمت پشتی بوستر وارد
  . فشار در محفظه راست بیشتر از محفظه خال چپ می باشد .ترمزگیري را تغییر می دهد
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