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تیـم موسسـه مهاجرتـی تراسـت مجموعـه ای از وکال و مشـاورین خبـره ایسـت کـه هدفـش طراحـی و اجـرای 

 )Trust Way Immigration Services( بهتریـن مسـیر مهاجرتی برای شماسـت. مؤسسـه مهاجرتـی تراسـت

شـرکتی کانادایـی اسـت کـه در اسـتان بریتیـش کلمبیـا بـه شـماره BC1268598 و در اداره مهاجـرت کانـادا به 

شـماره R506959 بـه ثبت رسـیده اسـت.

موسســه مهاجــرتـی تراســت
همــراه شمــــا در تمـــام مراحــــل مهـــــاجرت

مهاجرت به کانادا

زندگــی ای بــا کیفیــت کانادایــی 

ــود در  ــواده خ ــود و خان ــرای خ را ب

ــد. ــا کنی ــادا بن کان

تحصیل در کانادا

در بهتریـن دانشـگاه ها و موسسـات 

آموزشـی جهان تحصیـل کنید. 

سرمایه گذاری در کانادا

زندگــی  و  موفــق  کار  و  کســب   

قــاب.  یــک  در  کانادایــی 

ویزای کانادا

به مقصـد بیاندیشـید، راه خودش را 

به شـما نشـان خواهد داد.

اخبار مهاجرت

 بـه روز تریـن اخبـار مهاجرتـی کانادا 

و قوانیـن و مقـررات تصویب شـده. 

RCIC# 506959
وکــــالی رسمـــی اداره مهـــــاجــــرت کــانــــادا

ارتباط با دفاتر کانادا )ونکوور و ریچموند(  ارتباط با دفـاتر ایـران )تهــران و کـاشـــان( 

)10 خط(  1+)30 خط(   )250( 201  2020 021  9130  2929

چرا موکلین به ما

اعتمـاد
کرده انـد؟

خود آمــــار پرونـــــده هــای موفــــق ما باالســــت! مشتـــریان  وقـــت  برای  ویــژه ای  ارزش  ما 
قائــــل هستیـــم!

صرفه جویی در وقتپرونده های موفق

ما نماینـــده رسمی مراکز آموزشی مقاطع 
مختلف در کانادا هستیم!

بهتریــن هــا را بــه مشــتری پیشــنهاد مــی دهیم 
حتـــی به ضـــرر خودمـــان!

پیشنهاد بهرتین ها نمـاینده رسـیم

ـی مهاجــرت  تراســت توســط مشــاورین قانوـن
کانادا و عضو انجمن ICCRC اداره می شود!

توجــه به جزئیـات، عامـــل تمـــایز ماســـت!

توجــه به جـزئیـــاتمشـاوریـن قانــوین

وکالـــت پرونـده هـا با توجـه به تجربه 
قبلی وکال پذیرفته  می شود!

همـــواره در دستـــرس هستیـــم!

در دســـرتستجـــــربه وکــال
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مقــدمـه

در اونتاریو اکثر وسایل نقلیه ی سنگین یا تجاری 
مجهز به سیستم ترمز بادی اند. برای راندن چنین 
وســایل نقلیــه ای، وجــود عالمت مخصــوص ترمز 

بادی روی گواهینامه ی رانندگی الزامی است. 

هدف از ارائه ی این کتاب راهنما، معرفی دانش و 
مهارت های الزم برای راندن یک وســیله ی نقلیه ی 
دارای ترمزهــای بــادی بــه صورت ایمــن و مطابق 
قانون اســت. این کتــاب حاوی اطالعات موردنیاز 
بــرای آمادـگـی جهــت شــرکت در آزمــون گواهی 
دوره ی ترمز بادی اســت؛ آزمون های ترمز بادی در 
مراکز آزمون رانندگی )DriveTest Centres( برگزار 

می شود. 

هنگام خواندن این کتاب راهنما، فراموش نکنید 
کــه فقــط بــرای راهنمایی ارائه شــده اســت. این 
کتاب حاوی اطالعات اولیه درباره ی سیستم های 
معمولــی ترمز بادی اســت. تمامی وســایل نقلیه 
و سیســتم های ترمز بــادی آن ها، دارای ویژگی ها 
و قطعاتی انــد که ممکن اســت متفــاوت از موارد 
شــرح داده شــده در این کتاب راهنما باشــد. این 
مســئولیت راننده اســت که با تمامی ویژگی های 

وسیله ی نقلیه قبل از راندن آن آشنا باشد. 

تذکر
 فنر فشــرده خطرناک اســت، به ویژه وقتی در 

محفظه ی فنر ترمز قرار دارد. 

ـی را در اختیار شــما قرار  راهنمــای حاضــر اطالعاـت
می دهــد کــه در زمــان تقاضــا بــرای ترمز بــادی و 
الصــاق عالمت Z پشــت گواهینامه ی رانندگی به 

آن نیاز خواهید داشت. 

ایــن کتاب فقــط یک راهنماســت. بــرای اطالع از 
اهــداف رســمی لطفــًا به قانــون ترافیــک بزرگراه 
اونتاریــو و مقررات ضمیمه ی آن مراجعه نمایید. 
این کتــاب راهنما نباید به عنوان دســتورالعملی 
بــرای تعمیرات اســتفاده شــود، تعمیــرات را فقط 

باید افراد واجد شرایط انجام دهند. 

برای ارائه ی درخواست یک نسخه از این کتاب در 
فرمــت دیگر، لطفًا با بخش انتشــارات اونتاریو با 
شماره تلفن های 9938-668-800-1 یا 326-5300 
ServiceOntar- 416( تماس بگیرید یا به ســایت(

io Publications مراجعه کنید. 

الزم به ذکر اســت که این کتاب به زبان فرانســه 
هم موجود است. 

 Guide officiel de« نــام کتاب بــه زبان فرانســوی
 l’utilisation des freins à air publié par le

MTO« است.

رانندگی امتیاز است، اما حق نیست. 

تصاویــر و اشــکال با مجوز دوباره تهیه شــده اند. 
)2008 ,.Copyright © Techni-Com Inc(
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نرخ دالر

نرخ لحظه ای دالر کانادا در 

شهرهای مختلف

دایرکتوری مشاغل

ایرانیـان  مشـاغل  دایرکتـوری 

کانـادا

کتاب ها و منابع

ترجمه کتاب ها و منابع مفید

ابزارهای کاربردی

ابزارهای کاربردی و 

محاسبه گرهای قیمت

اخبار محلی

اخبار محلی شهرهای مختلف 

کانادا

01
سیستم های ترمزگیری 

وسیــــله ی نقلیــــه 
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تـوقف وسیـله ی نـقلیــه 

بــرای متوقف کــردن وســیله ی نقلیــه ی در حــال 
حرکــت، کفشــک یا لنــت ترمز بــه روتور یــا درام 
)کاســه( ترمز فشــار می آورنــد. در اثــر اصطکاک، 
گرمایی تولید می شود که ترمز و قطعاتش آن را 
جذب و پراکنده می کنند. گرمای بسیار زیاد باعث 
داغ شــدن ترمز یا به  اصطالح brake fade، خرابی 
ترمزها و حتی آتش گرفتن الســتیک می شود )به 
تصویــر 1-1 مراجعه شــود(. وقتی درام یا کاســه ی 
ترمز بیش  از حد گرم شــود، به اندازه ای منبســط 
می شود که حتی قادر به تماس با کفشک نیست. 
ـی که ترمزهــا در اثر اســتفاده ی بیش  از حد  زماـن
یــا تنظیــم اشــتباه، بیــش  از حد گرم می شــوند، 
توصیــه می شــود توقف کنیــد و قبــل از ادامه ی 
حرکــت اجازه دهید ترمزها خنک شــوند. در مدت  
زمان توقف، راننده باید تمامی ترمزها و تنظیمات 

کنونی آن ها را بررسی کند. 

تذکر
 قبــل از بررســی ترمزها، حتمــًا منتظر بمانید 
تــا مجموعه ی اســمبلی ترمز )شــامل قطعات 
سیستم ترمز( به اندازه ی کافی خنک شوند تا 

بتوان آن ها را لمس کرد. 

خرابی هر قطعه از ترمز باعث افزایش کارکرد سایر 
قطعــات خواهد شــد؛ ایــن روند باعث داغ شــدن 

سریع قطعات و احتمااًل خرابی آن ها می گردد. 

 

اگر وسیله ی نقلیه ای مجهز به ترمزهای بادی 
را می رانید، اطالع از نحوه ی عملکرد سیســتم 
ترمز بادی و مقایسه ی آن با سایر سیستم های 
ترمزگیری وســایل نقلیه، بســیار مهم اســت. 
در ایــن فصــل به طور خالصه اطالعــات اولیه 
درباره ی متداول ترین سیستم های ترمزگیری 
مورد استفاده در وسایل نقلیه ی امروزی ارائه 

شده است. 

تفـاوت ترمزهای بادی با ترمزهای هیدرولیک 

اکثــر ترمزهــا در چرخ های وســیله ی نقلیه قرار گرفته اند. نیرویی که به پدال ترمز ِاعمال می شــود به چرخ ها 
منتقــل می شــود تــا ترمزها عمل کننــد. دو روش اصلی برای انتقــال این نیرو وجود دارد؛ سیســتم های ترمز 

هیدرولیک و سیستم های ترمز بادی. 

سیســتم های ترمز هیدرولیک سیســتم ترمزگیری اصلی در اکثر خودروهای سواری و تراک های سبک 
هستند. وقتی ترمزها ِاعمال می شوند، ترمزهای هیدرولیک از روغن ترمز برای انتقال نیرو استفاده می کنند. 
با توجه به اینکه روغن ترمز فشــرده )کمپرس( نمی شــود، وقتی روی پدال ترمز فشــار وارد شــود، نیرو فورًا و 

مستقیمًا به هر چرخ منتقل می شود. 

سیســتم های ترمــز بادی در وســایل نقلیــه ی تجاری بزرگ اســتفاده می شــوند؛ زیرا این وســایل نقلیه 
می توانند با اســتفاده از قطعات و اتصاالت ســاده ، نیروی مکانیکی باالیی را در فواصل بســیار بیشــتر تولید 
کنند و انتقال دهند. سیستم های ترمز بادی با استفاده از هوای فشرده شده که در مخازن ذخیره شده است 

نیرویی را تولید می کنند که ترمزها را در هر چرخ ِاعمال می کند. 

درجــه ی   260 تــا   240
سانتی گراد )عادی(

درجــه ی   440 تــا   420
سانتی گراد )داغ(

1100 درجــه ی ســانتی گراد 
)خطرناک(



1617 www.ganjineh.ca بانک جامع اطالعــات ایرانیان مقیم کانادا

قـطعات تـرمزهـای بـادی 

تمامــی وســایل نقلیــه ی مجهز به سیســتم های 
ترمــز بــادی، دارای یـکـی از دو نوع ترمــز اصلی در 
چرخ ها شامل ترمزهای کاسه ای )درام( یا ترمزهای 
دیســکی هســتند. راننده باید بتواند ســخت افزار 
ترمــز که قطعات ترمز پایه هم نامیده می شــوند 
و در چرخ های وســیله ی نقلیه  استفاده می گردند 

را شناسایی کند. 

در ترمزهــای درام یــا کاســه ای از یــک درام حاوی 
کفشک های ترمز و آسترها در داخل درام استفاده 
شــده است. وقتی پدال ترمز فشار داده می شود، 
کفشــک های ترمز به  سمت خارج و برخالف سطح 

درام فشار داده می شود. 

ترمزهــای دیســکی از یــک روتور دیسکی شــکل و 
یک کالیپر حاوی لنت های ترمز استفاده می کند. 
ـی پــدال ترمز فشــار داده می شــود، لنت های  وقـت
ترمــز بــه  ســمت یکدیگر فشــار داده می شــوند و 
نســبت  بــه هر دو طرف ســطح روتــور محکم نگه 

داشته می شوند. 

اطالعــات بیشــتر دربــاره ی قطعات ترمــز پایه در 
فصل 6 ارائه شده است. 

ـی پــدال ترمــز فشــار داده می شــود، هــوای  وقـت
فشرده شــده بایــد از یــک قطعــه ی سیســتم بــه 
قطعــه ی دیگــر منتقــل شــود. شــیرهای موجــود 
در سیســتم کمــک می کننــد تا از حرکــت هوا در 
ســریع ترین زمان ممکن در کل سیستم اطمینان 
حاصــل کنیــد؛ البته تأخیــری کمتر از یــک ثانیه 
در عکس العمــل ترمزهــا وجــود دارد؛ از لحظــه ای 
کــه ترمز ِاعمال شــده تا زمانی که پــدال ترمز رها 

می شود. 

این تأخیر کمتر از یک ثانیه در عکس العمل ترمز 
در تمامی سیستم های ترمز بادی اتفاق می افتد. 

 نکـــات کلیــدی

ترمزها انرژی وســیله ی نقلیه ی درحال حرکت  	
را به گرما تبدیل می کنند. 

ترمزهــای هیدرولیــک در خودروهای ســواری  	
اســتفاده می شــوند و برای کارکردن نیاز به روغن 

ترمز دارند. 

نقلیــه ی  	 اغلــب در وســایل  بــادی  ترمزهــای 
ســنگین بزرگ به کار رفته اند و ترمزها با استفاده 

از هوای فشرده شده عمل می کنند. 

در تمامــی سیســتم های ترمــز بــادی، تأخیــر  	
کمتــر از یک ثانیه در عکس العمــل ترمزها وجود 

دارد. 

در وســایل نقلیــه ی مجهــز به ترمزهــای بادی  	
از قطعــات درام )کاســه ای( یــا دیســکی می توان 

استفاده کرد. 

سایر سیستـم هـای 
ترمزگیـری 

عالوه بــر سیســتم های ترمز هیدرولیــک و بادی، 
نیــز  انــواع دیگــری از سیســتم های ترمزگیــری 
در وســایل نقلیه اســتفاده می شــود. بــرای مثال 

می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

ـی هیدرولیکی-بــادی اساســًا در  رمزهــای ترکیـب
وســایل نقلیــه ی ســنگین بــا انــدازه ی متوســط 
هــوای  از  سیســتم  ایــن  می شــود.  اســتفاده 
فشرده شــده همراه با سیســتم ترمز هیدرولیکی 
اســتفاده می کند. )برای راندن یک وسیله ی نقلیه 
ـی هیدرولیکی-بادی در  مجهــز بــه ترمزهای ترکیـب
اونتاریو الزم است عالمت مربوط به اتمام دوره ی 
ترمــز بــادی روی گواهینامه ی رانندگی درج شــده 

باشد.( 

 

ترمزهای پارک )یا دســتی( بــادی در برخی 
وســایل نقلیه ی سنگین با اندازه ی متوسط مانند 
اتوبوس های مدرســه اســتفاده می شــود. در این 
سیســتم، یک ترمز پارک )یا دســتی( بادی و یک 
سیســتم ترمز هیدرولیک برای سایر ترمزگیری ها 
فراهم شــده اســت. )برای راندن وسیله ی نقلیه ی 
مجهز به ترمزهای دســتی بــادی نیازی به عالمت 
مربوط به اتمام دوره ی ترمز بادی روی گواهینامه ی 

رانندگی نیست.(
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کمپــرســــور هـــوا 

کمپرســور هــوا در حقیقــت، هــوای مــورد نیــاز 
سیســتم ترمــز را تولیــد می کند. کمپرســور هوا 
بــه کمک قدرت موتور وســیله ی نقلیــه، هوا را با 
فشــار نرمــال بــه داخل می کشــد و با فشــار آن را 
متراکم می کند تا فضای بســیار کمتری را اشــغال 
کنــد؛ در نتیجه فشــار هوا افزایــش می یابد. این 
هــوای کمپرس شــده نوعی انرژی ذخیره شــده به 

 شمار می رود. 

 )kPa( فشــار هوا معمواًل بر حســب کیلو پاسکال
یــا پونــد بر اینــچ مربع )psi( محاســبه می شــود. 
محدوده ی فشار نرمال سیستم ترمز بادی از طریق 
نقاطی تعیین می شــود که در آنجا کمپرسور هوا 
روشــن )فشــار حداقل( و خاموش )فشار حداکثر( 

می شود. 

نکته
 فشــار حداکثــر معمواًل در محــدوده ی 138 تا 
kPa 173 )20 تــا psi 25( و باالتــر از فشــار 

حداقل است. 

محدوده ی فشــار نرمال سیســتم ترمــز بادی بین 
690 تا kPa 828 )100 تا psi 120( است. رانندگان 
باید از محدوده ی فشــار نرمال وســیله ی نقلیه ای 
کــه بــا آن رانندگی می کننــد مطلع باشــند و باید 
شــرایط غیرعــادی را گــزارش دهنــد. محــدوده ی 
غیرعادی فشــار را باید یک تکنســین با اســتفاده 

سیســتم های ترمــز بادی از چندین سیســتم 
فرـعـی تشــکیل شــده اســت. در ایــن فصــل 
عملیات و کارکرد سیســتم تأمین هوا شــرح 
داده شــده اســت کــه هــوای کمپرس شــده 
توسط سیستم ترمز را تولید، ذخیره و کنترل 

می کند. 

تذکر
 نمــودار تصویــری مــدار الکتریکی سیســتم 

تأمین هوا در اینجا ارائه شده است. 

گـاورنر یـا کنتـرل کننـده 

کمپرســورهای هوا طوری طراحی شــده اند که هر 
زمان موتور وســیله ی نقلیه روشــن شــود شروع 
بــه کار می کنند. درنتیجــه می توانند مقدار هوای 
بیشــتری نسبت  به سطح موردنیاز سیستم ترمز 
تولیــد کننــد. بــرای اینکــه از تولید بیــش  از حد 
هــوای کمپرس شــده جلوگیــری شــود و حجم بار 
روی موتــور کاهش یابد، از گاورنر یا کنترل کننده 
در سیســتم ترمز بادی اســتفاده می شــود. وقتی 
فشار هوا در سیستم به  اندازه ی کافی باال باشد، 
ـی فشــار بــه نقطــه ی حداکثــر برســد، گاورنر  یعـن
پمپ شــدن هــوا در کمپرســور را متوقف می کند. 
وقتی فشــار هوا بــه نقطه ی معین رســید، یعنی 
فشار به نقطه ی حداقل رسید، گاورنر باعث شروع 
به کار کمپرسور و پمپ شدن دوباره ی هوا خواهد 

شد. 

از ابزار اندازه گیری دقیق تأیید کند. فشار واقعی 
 kPa 522 سیســتم ترمز بادی نباید هرگز کمتر از

)psi 80( یا باالتر از kPa 1000 )psi 145( باشد. 

کمپرســورهای هــوا مســتقیمًا بــه کمــک موتــور 
وســیله ی نقلیــه کار می کننــد یــا بــا اســتفاده از 
سیســتم تســمه و پولی )قرقره( عمــل می کنند و 
می توانند مســتقیمًا یا به کمک قالب و بســت بر 
روی موتور نصب شوند. قالب و بست باید محکم 
شــده باشــند تا کمپرســور هوا بتواند درست کار 
کنــد. تمامی قطعات مورد اســتفاده بــرای اتصال 
و راه انــدازی کمپرســور هوا باید در شــرایط خوب 
نگهــداری شــوند تــا تأمیــن هوای کمپرس شــده 

به صورت مداوم انجام شود. 

https://www.ontario.ca/document/official-ministry-transportation-mto-drivers-handbook/checklists-charts-and-circuit-diagrams#section-4


2223 www.ganjineh.ca بانک جامع اطالعــات ایرانیان مقیم کانادا

 

تصویر 1-2: درجه ی سنجش فشار هوا 

محدوده ی نرمال فشــار 

محــدوده ی نرمال فشــار برای سیســتم ترمز بادی 
با استفاده از حد باال )فشار حداکثر( و حد پایین 
)فشــار حداقــل( تعیین می شــود.  فشــار حداکثر 
معمــواًل در محدوده ی 138 تا kPa 173 )20 تا 25 
psi( و باالتر از فشار حداقل است. )به تصویر 2-1 

مراجعه شود(. 

فشــارهای حداکثــر و حداقــل بایــد در محدوده ی 
تعیین شده ی شرکت سازنده وسیله ی نقلیه حفظ 
شود، هر گونه تغییر در این فشارها باید گزارش 
شــود. فشــار واقعی حداکثر نباید هرگــز باالتر از 
psi 145( kPa 1000( باشــد. فشــار واقعــی حداقل 

نباید هرگز کمتر از psi 80( kPa 522( باشد.

توجه
وســیله ی نقلیــه فقــط در صورتی بایــد رانده 
شــود که فشــار هــوا در محــدوده ی عملیاتی 
نرمال باشــد. افت فشــار هوا به مقادیر کمتر 
از محــدوده ی فشــار حداقــل، نشــان می دهد 
سیســتم ترمــز بــادی خــراب شــده اســت یا 
سیســتم تقاضــای غیرعادی برای فشــار دارد. 
در ســریع ترین زمــان ممکــن به  نحــوی ایمن 
وســیله ی نقلیــه را متوقــف کنیــد. فقــط در 
ـی به حرکت ادامه دهید که فشــار هوا  صورـت
به محدوده ی عملیاتی نرمال بازگشــته باشــد 
و ســایر بخش های سیستم ترمز بادی نیز در 

حالت نرمال باشند.  

مخزن تـأمین یـا مرطـوب 

ـی کــه هــوای کمپرس شــده واردش  اولیــن مخزـن
می شود مخزن تأمین نام دارد. از آنجا که بخش 
بیشــتر رطوبــت و روغن جداشــده از هــوا در این 
مخــزن جمع می شــود، به آن مخــزن مرطوب نیز 
می گوینــد. اگر ترکیب رطوبت و روغن جمع شــده 
در مخزن تأمین به سایر بخش های سیستم ترمز 
بادی وارد شــود، این ترکیب می تواند به قطعات 
ترمز صدمه بزند و عملیات سیستم ترمز را مختل 
کند. در ادامه به برخی از مشــکالت ناشــی از این 

اتفاق اشاره شده است. 

ترکیــب رطوبــت و روغــن جمع آوری شــده در  	
مخزن تأمین ممکن اســت باعث تشــکیل رسوب 
شــود که از این مخزن به ســایر قطعات سیستم 
ترمز بادی وارد می شــود؛ به مهروموم ها آســیب 
می زنــد و شــیرهای موجــود در سیســتم ترمــز را 

چسبنده می کند. 

ترکیــب رطوبت و روغن ممکن اســت خورنده  	
باشــد و به مخزن هوا و ســایر قطعات سیســتم 

صدمه بزند. 

رطوبت موجود در سیســتم ترمز ممکن است  	
در هوای سرد یخ بزند و باعث خرابی ترمز شود. 

تجمــع بیش  از حد رطوبت و روغن در مخازن  	
هــوا ممکــن اســت حجم هــوای کمپرس شــده را 

کاهش دهد و درنتیجه ترمز را خراب کند. 

مخـــازن هــوا

هوای تولیدشده ی کمپرسور در مخازن هوا ذخیره 
می شــود. ایــن مخــازن در زیــر یــا اطــراف بدنه ی 
وســیله ی نقلیــه قــرار گرفته اســت؛ مخــازن هوا 
معمــواًل از جنس فوالدند و به  شــکل اســتوانه ای 
)ســیلندری( بــا انتهــای گنبدی اند. بســته به نیاز 
مختص هر وســیله ی نقلیه ممکن است یک، دو، 
ســه یا حتی بیشــتر مخازن هوا اســتفاده شــود. 
در برخی موارد دو مخزن با اســتفاده از جداکننده 
داخــل یــک ســیلندر قــرار گرفته  اند کــه از بیرون 

دیده نمی شود. 

هوایی که کمپرسور هوا به داخل می کشد رطوبت 
دارد. از آنجایی که این هوا کمپرس شده و سپس 
به داخل مخازن وارد می شود، رطوبت از هوا خارج 
می شــود و در انتهای مخزن قــرار می گیرد. روغن 
مورد اســتفاده برای روان کاری کمپرســور هوا نیز 
ممکن اســت با هوا ترکیب شــود و از کمپرســور 

عبور کند و در انتهای مخزن قرار گیرد. 
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مخــازن سرویس دوگـانه 
)اولیه و ثانویه( 

وقـتـی هــوا از مخــزن تأمیــن خارج می شــود، به  
ســمت دو مــدار تقســیم می شــود و بــه  ســمت 
مخــازن هــوای اولیــه و ثانویــه بــه  نــام مخــازن 
ســرویس دوگانه حرکــت می کند. ایــن مخازن را 
مخــازن خشــک نیز می گوینــد؛ به ایــن دلیل که 
در آن هــا میزان رطوبت کمتری نســبت  به مخزن 
تأمیــن یا مرطوب جمع می شــود. وجــود دو مدار 
تحویــل هــوا در واقــع ویژگی ای ایمنی اســت که 
تضمیــن می کند در صــورت خرابی یکی از مدارها، 
ـی برای ترمزکردن و توقف  مــدار دیگر توانایی کاـف
وسیله ی نقلیه را دارد. به این دو مدار مدار اولیه 

و مدار ثانویه می گویند. 

شیـر تخلیه ی مخزن هوا 

رطوبــت و روغن باید بــا برنامه ای منظم از مخازن 
خارج شــوند. بسیاری از ســازندگان وسایل نقلیه 
توصیــه می کننــد مخازن هــوای وســیله ی نقلیه 
روزانــه تخلیــه شــوند. ایــن کار از طریــق شــیر 
تخلیــه ی مخــزن هــوا کــه در انتهــای هــر مخزن 
هــوا قــرار دارد، انجــام می شــود )بــه تصویر 2-2 
مراجعــه شــود(. حتمًا هــر مخزن را بررســی کنید 
تــا از تخلیه ی کامــل اطمینان حاصــل کنید و هر 
چیــز غیرعادی هنگام تخلیه ی هر مخزن را درنظر 
داشــته باشــید. در زمــان تخلیــه ی مخــازن هوا، 
مخزن تأمین باید همواره ابتدا تخلیه شــود تا از 
جریان یافتــن رطوبت تجمع یافته به مخزن بعدی 
جلوگیری شــود. وقتی ابتدا مخزن تأمین تخلیه 
شود، رطوبت انباشته  در این مخزن خارج خواهد 
شــد؛ قبــل از اینکــه بتواند وارد ســایر بخش های 

سیستم شود. 

 

تصویر 2-2: مخزن هوا و شیر تخلیه 

شیر یکطرفه 

وقتی هوا از مخزن تأمین خارج می شود، شیرهای 
یک طرفه مانع بازگشت به عقب می شوند. 

اواپــراتـــور الکـــل 

در آب وهــوای ســرد، رطوبت موجود در سیســتم 
ترمــز بــادی ممکــن اســت یــخ بزنــد و سیســتم 
ترمــز را خــراب کند. حتی ذرات بســیار کوچک یخ 
می توانند مشکل ســاز باشند. اواپراتور الکل باعث 
افــزودن بخــار الکل بــه هوا می شــود و با رطوبت 
یــا یخ موجود در سیســتم ترکیب خواهد شــد و 
میــزان تمایل بــه یخ زدگی را کاهــش خواهد داد. 
ـی را که به صــورت تخصصی برای  فقــط محصوالـت
این کاربرد طراحی شــده اند می تــوان در اواپراتور 

الکل قرار داد. 

خشــک کـــن هـــوا 

در وسایل نقلیه ممکن است از خشک کن هوا که 
در میان سیســتم ترمز بادی حرکت می کند، برای 
کاهش میزان رطوبت اســتفاده شــود. خشک کن 
هوا بین کمپرسور هوا و مخزن تأمین واقع شده 
ـی که کمپرســور پمپ می کنــد، وارد  اســت. هواـی
خشــک کن هوا می شــود، در اینجا خنک می شود 
و از ماده ای خشــک کننده عبور می کند. خشک کن 
قبــل از ورود هــوا به مخزن تأمین، رطوبت را جدا 
می کند. وقتی کمپرسور به فشار حداکثر می رسد، 
رطوبت انباشــته در خشــک کن هوا با فشار باالی 

هوا خارج می شود. 

وســایل نقلیــه ای که از خشــک کن هوا اســتفاده 
می کننــد نیــز نیاز به تخلیه ی مرتــب مخازن هوا 

دارند. 
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شیــــر ایمنـــی 

ـی که  مخــزن تأمیــن و خشــک کن هــوا )درصورـت
موجود باشــد( معمواًل شیرهای ایمنی ای دارند که 
از فشــار بیش  از حد سیســتم جلوگیری می کند. 
اگر گاورنر نتواند کمپرسور را وادار به قطع تولید 
فشــار کند و در نتیجه فشــار زیادی تولید شــود، 
شیرهای ایمنی باز می شوند تا امکان خروج فشار 
هوای اضافی فراهم شود. شیرهای ایمنی معمواًل 

در فشار psi 150( kPa 1035( باز می شوند. 

تذکر
 وقتی شیر ایمنی، هوا را تخلیه می کند یعنی 
فشــار اضافی در سیســتم تولید شده است؛ 

سیستم باید فورًا تعمیر شود. 

درجه ی سنجش فشار هوا 

تمامــی وســایل نقلیــه  مجهز بــه ترمزهــای بادی 
باید درجه ی ســنجش فشار هوای سالم را داشته 
باشــند. ایــن درجــه در پنل ابــزار وســیله ی نقلیه 
قرار دارد؛ راننده به کمک درجه ی ســنجش فشــار 
هــوا مطلع می شــود که چــه اندازه فشــار هوا در 
سیستم ترمز بادی وجود دارد و درنتیجه مطمئن 
می شود سیستم عادی کار می کند. وسایل نقلیه 
ممکــن اســت دو درجه ی ســنجش مجزا داشــته 
باشــند که فشــار مخــزن هوای اولیــه و ثانویه را 
نشان می دهد )به تصویر 3-2 رجوع شود( یا این 
دو درجه ســنجش ممکن اســت در یک صفحه به 
 صــورت ترکیبی و دارای دو عقربه ی مجزا باشــند. 
برچســب گذاری درجات فشــار هوا متفاوت است، 
در برخی از وســایل نقلیه درجات ســنجش فشــار 
هــوای بیشــتری بــرای ســایر سیســتم ها وجــود 
دارد. در درجــات ســنجش ممکــن اســت از واحد 
اندازه گیــری متریک کیلو پاســکال )kPa( یا واحد 
 )psi( اندازه گیــری بریتانیــا پونــد بــر اینــچ مربــع

استفاده شود. 

درجات ســنجش فشار هوا، نشــان دهنده ی فشار 
مخزن اولیه و ثانویه 

دستگاه هشدار افت فشار هوا 

دستگـــاه هشـــدار 
افـت فشار هــــوا 

وقـتـی فشــار هــوا در مخــزن اولیه یــا ثانویه به 
مقادیر کمتر از حداقل مورد نیاز برای توقف ایمن 
وســیله افت کند، دستگاه هشــدار روی پنل ابزار 
بــه راننده هشــدار خطــر می دهد )بــه تصویر 2-4 
رجوع شــود(. قبل از اینکه فشــار در هر مخزن به 
psi 55( kPa 380( افــت کند، دســتگاه هشــدار 
باید فعال شــود، البته اکثر دســتگاه های هشدار 
ـی باالتــر فعال  در فشــار psi 60( kPa 414( یــا حـت
می شــوند. دســتگاه های هشــدار افت فشار هوا 
باید یک هشدار بصری مانند نور را نشان دهند و 
همچنین می توانند از زنگ یا صدای هشداردهنده 

استفاده کنند. 

برـخـی وســایل نقلیــه دســتگاه هشــداردهنده ای 
به نام wig wag دارند. وقتی فشار هوا به مقادیر 
خیلی پایین افت کند، بازوی دســتگاه به  ســمت 

محل دید راننده پایین می افتد. 

تذکر
هشــدار افــت فشــار هــوا یعنی خطــر ایمنی 
مهمــی برای سیســتم ترمز بــادی وجود دارد. 
در ســریع ترین زمان ممکن وســیله ی نقلیه ی 

خود را با رعایت ایمنی متوقف کنید. 
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هرگــز اقدام بــه جداکردن قطعــات، تعمیر یا 
مداخله در کار قطعات سیستم ترمز نکنید. 

خطرات احتمالی هوای 
کمپرس شده

در اینجا باید خاطر نشان کرد هوای کمپرس شده 
که در سیســتم های ترمز بادی استفاده می شود، 
اگر هنگام خروج از وســیله ی نقلیه به آن نزدیک 
شــوید می تواند برای شــما خطرناک باشــد. هوای 
کمپرس شده ی خروجی از وسیله ی نقلیه با سرعت 
بسیار باال در جریان است و حاوی رطوبت، روغن، 
آلودـگـی و آشــغال اســت. این هوا ممکن اســت 
بــه چشــم ها و شــنوایی هر کســی که در مســیر 
مســتقیم آن قــرار دارد صدمه بزنــد. وقتی هوای 
کمپرس شــده بــا آلودـگـی، آشــغال، گردوغبــار یا 
رطوبت روی زمین برخورد می کند، آن را به ســمت 

عقب پخش می کند. 

بــرای اینکه در مســیر مســتقیم خروجــی هوا از 
سیســتم ترمــز بادی قرار نگیریــد، باید از تمامی 
نواحــی خروج هــوای کمپرس شــده کامــًا مطلع 

باشید. این نواحی شامل این موارد است: 

دریچه های خروجی شیرهای ترمز.  	

نواـحـی  	 و  نقلیــه  وســیله ی  محورهــای  روی 
نزدیک محورها. 

دریچه ی خروجی خشک کن هوا. 	

شــیرهای تخلیه ی مخزن هــوا؛ وقتی مخازن  	
درحال تخلیه اند. 

می دهد. 

ـی از تولیــد بیش  از حد فشــار در  	 شــیر ایمـن
سیستم ترمز بادی جلوگیری می کند. 

دســتگاه هشدار افت فشــار هوا یک هشدار  	
ـی به راننده می دهد که فشــار  بصــری و گاه صوـت
هوای سیســتم به میزان خطرناکی کاهش یافته 

است. 

خشــک کن هوا درواقع رطوبت را از سیســتم  	
ترمز بادی جدا می کند و وقتی فشار کمپرسور به 

حداکثر می رسد آن را خارج می کند. 

اواپراتــور الــکل بــا افــزودن بخــار الــکل بــه  	
سیســتم ترمز بادی، مانــع یخ زدن رطوبت موجود 

در سیستم ترمز می شود.  

نکـــات کلیـــدی 

هوای کمپرس شده نوعی از انرژی ذخیره شده  	
است که می تواند خطرناک باشد. 

کمپرســورهای هوا درواقع هــوا را کمپرس یا  	
فشــرده می کنند و با ِاعمال فشار آن را به فضایی 

کوچکتر منتقل می کنند. 

کمپرســورهای هوا مســتقیمًا به کمک موتور  	
یا با استفاده از تسمه و پولی کار می کنند. 

کمپرسورهای هوا مستقیمًا یا به کمک قالب  	
و بست روی موتور نصب می شوند. 

گاورنر فشــار حداقل و حداکثر کمپرســور هوا  	
را کنترل می کند. 

محدوده ی فشــار عملیاتی برای سیســتم های  	
 kPa 1000 ترمز بادی وســیله ی نقلیه بین 522 تا

)80 تا psi 145( است. 

راندن وســیله ی نقلیه وقتی فشــار هوا خارج  	
ـی قــرار دارد، بســیار  از محــدوده ی نرمــال عملیاـت

خطرناک است. 

یــا  	 تأمیــن  مخــزن  در  هــوای کمپرس شــده 
مرطــوب و مخازن هوا ســرویس )اولیه و ثانویه( 

ذخیره می شود. 

بــرای جلوگیری از تجمــع بیش ازحد رطوبت و  	
روغن، مخازن هوا باید مرتب تخلیه شوند. 

درجات سنجش فشار هوا مقدار فشار هوا در  	
مخازن سرویس دوگانه )اولیه و ثانویه( را نشان 



31 www.ganjineh.ca

نرخ دالر

نرخ لحظه ای دالر کانادا در 

شهرهای مختلف

دایرکتوری مشاغل

ایرانیـان  مشـاغل  دایرکتـوری 

کانـادا

کتاب ها و منابع

ترجمه کتاب ها و منابع مفید

ابزارهای کاربردی

ابزارهای کاربردی و 

محاسبه گرهای قیمت

اخبار محلی

اخبار محلی شهرهای مختلف 

کانادا

03
سیستـم ترمز 

ســرویــس 



3233 www.ganjineh.ca بانک جامع اطالعــات ایرانیان مقیم کانادا

مکانیسم عمل پدال تـرمـز 

بــا اعمــال فشــار روی پدال ترمــز، ترمزهــای مورد 
اســتفاده برای توقــف عادی عمــل می کنند. پدال 
ترمز، فشار هوای اعمال شده بر ترمزهای سرویس 
را کنتــرل می کنــد تا وقتی پدال به ســمت پایین 
فشار داده شده است، هوای کمپرس شده از طریق 
شیر متصل به پدال ترمز عبور کند و به ترمزها در 
چرخ ها منتقل  شــود. هر چه پــدال ترمز محکم تر 
فشــار داده شــود، شیر بیشتر باز می شود، هوا با 
فشــار باالتری به ترمزهای سرویس وارد می شود 

و نیروی ترمزگیری در چرخ ها افزایش می یابد. 

بــا توجه به اینکــه در اکثر طراحی های سیســتم 
ترمــز از مدارهای دوگانه اســتفاده شــده اســت، 
هــوا از هــر دو مخــزن اولیــه و ثانویــه کشــیده 
می شــود و به  سمت چرخ مشــخصی در وسیله ی 
نقلیــه هدایت می شــود. چرخ هایی کــه هوا را از 
مــدار اولیه یــا ثانویه دریافت می کنند با یکدیگر 
تفاوت دارند؛ این مسئله به طراحی تولید کننده ی 
وســیله ی نقلیه بستگی دارد. طراحی مدار دوگانه 
به این معنی اســت که اگر یک مدار خراب شود، 
ترمزهــای روی چرخ هــای متصــل بــه مــدار دیگــر 

همچنان عمل خواهند کرد. 

وســایل نقلیه ی مجهز بــه ترمزهای بادی باید 
سیســتم های ترمــز مجــزا برای توقــف عادی 
و توقــف بــرای پارک کــردن یا بــرای ترمزگیری 
اضطــراری داشــته باشــند. ایــن سیســتم ها 
مســتقل کنترل می شــوند. ترمزهایی که برای 
توقــف عــادی اســتفاده می گردنــد، بــه  نــام 
ترمزهــای ســرویس هم شــناخته می شــوند. 
در ایــن فصل مکانیســم عملکــرد و وظیفه ی 
سیستم ترمز سرویس شرح داده شده است. 

تذکر
نمودارهــای تصویری مدار الکتریکی مربوط به 
قطعات سیستم ترمز سرویس در اینجا ارائه 

شده است. 

محفظــــه هــــای 
تـرمــز بـادی 

محفظه هــای ترمز بــادی از جنس فلز و به  شــکل 
گــرد هســتند و در هــر چرخ قــرار دارنــد؛ در جایی 
که هوای کمپرس شــده به نیروی مکانیکی تبدیل 
می شــود تا ترمزها ِاعمال شوند و وسیله ی نقلیه 
متوقف شــود. دو نوع محفظه ی ترمز بادی وجود 
دارد: محفظــه ی ترمــز ســرویس و محفظه ی ترمز 
فنــری. محفظه ی ترمز ســرویس شــامل دیســک 
الســتیکی انعطاف پذیــری بــه  نــام دیافراگم، یک 
میله فلزی به نام میله ی فشار و یک فنر برگشت 
اســت. وقتی پدال ترمز را فشــار می دهید، هوای 
پــر  را  ترمــز ســرویس  کمپرس شــده  محفظــه ی 
می کند، باعث حرکت دیافراگم و سپس پیشروی 
میله ی فشار می شود تا ترمزها عمل کنند )تصویر 
1-3(. وقتی فشــار ترمز رها می شود، میله ی فشار 
بــه کمک فنر داخل محفظه بــه موقعیت اولیه ی 

خود برمی گردد )تصویر 3-2(. 

 )slack( میله ی فشار و اهرم تنظیم کننده ی اسالک
ترمز، محفظه ی ترمز را به مجموعه ی اسمبلی ترمز 
)شامل درام یا دیسک ترمز( متصل می کند. وقتی 
پدال ترمز فشــار داده می شــود، میله ی فشــار به 
ســمت خارج از محفظه ی ترمز پیشروی می کند و 
باعث حرکت اهرم تنظیم کننده ی اســالک ترمز به 
 ســمت جلو می شــود. حرکت اهرم تنظیم کننده ی 
اسالک ترمز به مجموعه ی اسمبلی ترمز که باعث 
می شــود کفشــک های ترمــز یــا لنت هــای ترمز با 
درام )کاسه( یا دیسک ترمز تماس داشته باشند، 

منتقل می شود. 

شلنـگ و لـولـه ی تـرمـز 

انتقــال هــوای کمپرس شــده بــه تمامــی قطعات 
سیســتم ترمز بادی به انواع شلنگ ها و لوله های 
ترمز انعطاف پذیر نیاز دارد. این شلنگ ها و لوله ها 
از انواع مواد طبیعی و مصنوعی در رنگ، اندازه و 
ســبک مختلف ساخته شده اند. هر شلنگ و لوله 
باید در اندازه و نوع صحیح باشد. تولیدکنندگان 
در حــال حاضــر از قانــون کدگــذاری رنگ هــا در 
صنعت پیروی می کنند؛ اما تولید وسایل نقلیه ی 

قدیمی تر بدین صورت نبوده است. 

https://www.ontario.ca/document/official-ministry-transportation-mto-drivers-handbook/checklists-charts-and-circuit-diagrams#section-5


3435 www.ganjineh.ca بانک جامع اطالعــات ایرانیان مقیم کانادا

از آنجایی که وقتی اندازه ی پیشروی میله ی فشار 
فراتر از محدوده ی تنظیمات محفظه ی ترمز باشد، 
افــت نیروی ترمز ممکن اســت بســیار قابل توجه 
باشــد، به همین دلیل ترمزها باید درست تنظیم 
شــوند تا بتــوان  از تــداوم عملکــرد آن اطمینان 
حاصل کــرد. در قانون ترافیک بزرگــراه اونتاریو و 
مقررات ضمیمه ی آن، مقررات مربوط به پیشروی 
میله ی فشــار محفظه ی ترمز به نحوی سختگیرانه 
تنظیم شــده اســت. هرگونه حرکت ترمز فراتر از 
محــدوده ی تنظیمات، نقصی به شــمار می رود که 

نیاز به بررسی فوری دارد. 

تذکر
فقــط تعمیــرکاران دارای گواهی تأیید و واجد 
شــرایط می تواننــد تنظیمــات مجــدد ترمــز را 
برای تنظیم کننده های اســالک ترمز به صورت 
دستی و اتوماتیک انجام دهند. برای اطالعات 
بیشــتر به فصــل 11 بخش بازرســی تنظیمات 

ترمز بادی مراجعه شود. 

محفظه هــای ترمز در ســبک ها، انواع و اندازه های 
متفــاوت ســاخته می شــوند؛ بنابراین شناســایی 
نــوع ترمز و اندازه ی محفظه به نحوی صحیح برای 
تعییــن محدوده ی تنظیمات ترمز متناظر بســیار 

مهم است. 

تقریبــًا تمامــی وســایل نقلیه ی ســنگین از نوعی 
محفظه ی ترمز اســتفاده می کنند که با یک گیره 
مونتاژ در کنار یکدیگر ثابت قرار می گیرند. به این 
clamp-( مجموعه، محفظه های ترمز نوع گیره ای
type( گفته می شــود. یک جــدول تنظیمات برای 

ایــن حرکــت میلــه ی فشــار بــه  ســمت خــارج از 
محفظــه ی ترمــز را »پیشــروی میله ی فشــار« نام 
نهاده انــد. طول پیشــروی برابر با فاصله ای اســت 
کــه میلــه ی فشــار بــه  ســمت خــارج از محفظــه 
حرکــت می کند. در متداول ترین طراحی های ترمز، 
بخشــی از ایــن اتصــاالت ترمز، در واقــع قطعات 
ارتباط دهنــده ی محفظــه ی ترمــز بــه مجموعــه ی 
اســمبلی ترمز، در معرض دید قرار دارد. در نتیجه 
طول پیشروی میله ی فشار را می توان اندازه گیری 
کــرد و با محــدوده ی تنظیمات توصیه شــده برای 
اندازه، نوع و سبک محفظه ی ترمز مقایسه کرد. 

پیشروی میله ی فشار به فشار هوای کمپرس شده 
که وارد محفظه ی ترمز می شود بستگی دارد. مثاًل 
 80(  kPa 552 به )psi 10(  kPa 69 وقتی فشار از
psi( برســد، این پیشــروی به میــزان قابل توجهی 

افزایش می یابد. 

به خاطــر طراـحـی محفظه هــای ترمز، هــر محفظه 
ظرفیــت محــدودی بــرای طــول پیشــروی میله ی 
فشــار دارد. مقادیــر باالتــر از آن محــدوده هیــچ 
نیــروی ترمــزی را تولیــد نمی کند. اتصــاالت ترمز 
شامل دستگاهی برای تنظیم موقعیت محفظه ی 
ترمز نســبت به موقعیت کفشــک های ترمز است. 
وقتی ترمزها فرســوده شــوند، این اتصاالت برای 
اطمینــان از اینکــه پیشــروی میلــه ی فشــار در 
ـی نرمال قــرار دارد، باید دوباره  محــدوده ی عملیاـت
تنظیم شوند. این نوع تنظیمات مجدد برای ترمز 

باید در فواصل زمانی معین انجام شوند. 

نـکــــات کــلیـــدی 

پــدال ترمز باید فشــار داده شــود تا ترمزهای  	
سرویس عمل کنند. 

شــیرهای محدودکننــده ی چــرخ جلــو، نیروی  	
ترمزهــای ســرویس روی محــور فرمــان را کاهش 

می دهند. 

با ورود هوای کمپرس شده به محفظه ی ترمز،  	
میله ی فشار پیشروی می کند. 

هــر ســبک، نــوع، انــدازه از محفظــه ی ترمــز،  	
محــدوده ی تنظیمــات اختصاصی برای پیشــروی 

میله ی ترمز دارد. 

راننده نباید اجازه دهد مقدار پیشروی میله ی  	
فشار ترمز فراتر از محدوده ی تنظیمات برود. 

ایــن نوع محفظه ها در فصل آخر این کتاب ارائه 
شــده اســت. برای اطالع از محــدوده ی تنظیمات 
ســایر انــواع محفظه ها به قانــون ترافیک بزرگراه 

اونتاریو و مقررات ضمیمه مراجعه نمایید. 

 

)Air intake: ورودی هــوا؛ Diaphragm: دیافراگم؛ 
فنــر   :Return spring Pushrod: میلــه ی فشــار؛ 
برگشــت؛ Slack adjuster: اهــرم تنظیم کننــده ی 

اسالک ترمز(

تصویــر 1-3: محفظه ی ترمز ســرویس؛ وقتی ترمز 
ِاعمال شده است.

 

)Air intake: ورودی هــوا؛ Diaphragm: دیافراگم؛ 
فنــر   :Return spring Pushrod: میلــه ی فشــار؛ 
برگشــت؛ Slack adjuster: اهــرم تنظیم کننــده ی 

اسالک ترمز(

تصویر 2-3: محفظه ی ترمز ســرویس؛ وقتی ترمز 
ِاعمال نشده است.
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سیستم ترمز فنری 

)پارک و اضطراری( 
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ترمزهای فنری برای ترمزگیری 

اضطــراری و و پارک کـــردن 

تمامی وســایل نقلیــه ی مجهز بــه ترمزهای بادی 
بایــد بــرای مواقعی که سیســتم ترمز ســرویس 
خراب اســت، روش توقف دیگری داشــته باشند. 
اکثر تولیدکنندگان وســایل نقلیه با اســتفاده از 
ترمزهــای فنری، سیســتم ترمزگیــری اضطراری را 
با سیســتم ترمــز مخصــوص پارک کــردن ترکیب 

می کنند. 

ترمزهــای فنــری مانند ترمزهای ســرویس با ورود 
فشــار هوا عمــل نمی کنند. ترمزهــای فنری وقتی 
عمــل می کننــد که فشــار هــوا از محفظــه ی ترمز 
خــارج می شــود و وقتی فشــار هــوا در محفظه ی 
ترمز تولید می شود، ترمزهای فنری رها می شوند. 

ترمزهــای فنری از نوع متفاوتی از محفظه ی ترمز 
نســبت  به ترمزهای سرویس اســتفاده می کنند. 
محفظــه ی ترمــزی که شــامل هر دو بخــش ترمز 
ســرویس و ترمــز فنــری اســت، محفظــه ی ترمــز 
فنری شــناخته می شــود. محفظه های ترمز فنری 
بــا اســتفاده از یک فنر مارپیچی بــزرگ، ترمز ها را 
ِاعمال می کنند. این فنرها به  جای استفاده از هوا 
برای ِاعمال ترمزها، نیروی کافی را برای نگهداشتن 

ترمزها در موقعیت ِاعمال شده تولید می کنند. 

ظاهر محفظه های ترمز فنری با ظاهر محفظه های 
ترمز سرویس متفاوت است. برای قرارگرفتن فنر 
مارپیچی بزرگ در این محفظه الزم اســت بخشی 

ترمزهــای فنــری طــوری طراـحـی شــده اند که 
وقتی راننده قصد پارک کردن وســیله ی نقلیه 
را دارد یــا در موقعیتی اضطراری که ترمزهای 
ســرویس عمــل نمی کننــد، ایــن ترمزها عمل 
خواهنــد کرد. در این فصل مکانیســم عمل و 
وظیفه ی سیستم ترمز فنری شرح داده شده 

است. 

تذکر
نمودارهــای تصویری مدار الکتریکی مربوط به 
قطعــات سیســتم ترمــز فنری در اینجــا ارائه 

شده است. 

فنــر مارپیچی بــزرگ که در محفظــه ی ترمز فنری 
استفاده شده با کشش بسیار باال فشرده می شود. 
مداخلــه در کار فنــر، صدمه دیدن یــا خوردگی فنر 
ممکن است باعث رهاشدن فنر و درنتیجه حرکت 
ـی و شــدید قطعــات محفظه ی ترمــز بادی  ناگهاـن
شود. از آنجا که این مسئله خطرناک است، هرگز 
اقدام به ســرویس یــا تعمیرکردن محفظه ی ترمز 

بادی نکنید. 

 

 Service brake فنــر برگشــت؛ :Return spring(
 :Pushrod دیافراگم ترمز ســرویس؛ :diaphragm
میلــه ی فشــار؛ Slack adjuster: تنظیم کننــده ی 
 :Spring brake diaphragm ترمــز؛  اســالک 

دیافراگم ترمز فنری(

تصویــر 1-4: محفظــه ی ترمــز فنــری؛ وقـتـی ترمــز 
ِاعمال نشده است. 

بــه محفظــه ی ترمــز ســرویس اضافــه شــود که 
به وضوح قابل  مشاهده است و اندازه ی محفظه را 
به میزان قابل توجهی بزرگ تر می کند. بخش ترمز 
فنری در پشــت بخش ترمز ســرویس قرار گرفته 
اســت و ایــن دو بخــش بــه  عنــوان دو محفظه ی 
مجــزا عمل می کنند. نزدیک ترین بخش به انتهای 
میلــه ی فشــار، بخش ترمز ســرویس اســت و به 
همــان طریقی که به  صــورت مجزا روی محفظه ی 

ترمز سرویس نصب شده است، عمل می کند. 

بــرای رهاکــردن ترمزهای فنــری معمــواًل باید 414 
psi 60( kPa( فشــار هوا به محفظه ی ترمز فنری 
ِاعمــال شــود تــا فنر فشــرده شــود یــا در جایگاه 
خــود قرار گیرد )بــه تصویر 1-4 مراجعه کنید(. اگر 
فشــار سیســتم کمتر از psi 60( kPa 414( باشد، 
ترمزهای فنری شروع به ِاعمال شدن می کنند؛ زیرا 
فشــار کافی برای نگه داشــتن فنر وجود ندارد )به 

تصویر 2-4 مراجعه کنید(. 

ـی پــس از ِاعمــال  بســیاری از وســایل نقلیــه حـت
ترمزهــای فنری به جلــو رانده می شــوند؛ زیرا این 
ترمزها دارای قــدرت ترمزگیری هنگام ِاعمال ترمز 
ســرویس نیســتند. قبل از راندن وســیله ی نقلیه 
می بایست اطمینان یابید که سیستم ترمز بادی 
 ))psi 60( kPa 414 دارای فشار هوای کافی )معمواًل
برای نگه داشتن ترمزهای فنری و عدم ِاعمال این 
ترمز باشــد. به دلیل روشــی که اکثر محفظه های 
ترمــز فنــری در حــال حاضــر ســاخته می شــوند، 
رهاشدن فنر به  صورت سهوی و غیرعمدی بسیار 

دشوار است. 

https://www.ontario.ca/document/official-ministry-transportation-mto-drivers-handbook/checklists-charts-and-circuit-diagrams#section-5
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غیرفعال شدن محفظه ی 
ترمـز فنـری 

تعمیــرکار با اســتفاده از پیچ نگهدارنده یا ســایر 
مکانیســم ها می توانــد فنــر را در محفظــه ی ترمز 
فنری فشار دهد یا نگه دارد. این عمل ممکن است 
برای حرکت دادن وسیله ی نقلیه در موقعیت های 
اضطراری ضروری باشد. وقتی محفظه ی ترمز فنری 
خراب باشــد، تعمیرکار می تواند به  صورت دستی 
فنر را در جایگاه قرار دهد تا موقتًا غیرفعال شود. 
محفظــه ی ترمــز فنری  که به ایــن روش غیرفعال 
ترمزهــای  و  دارد  ـی  متفاوـت ظاهــر  باشــد  شــده 
اضطــراری و پــارک )دســتی( در ایــن حالــت عمــل 
نخواهند کرد. محفظه های ترمز فنر غیرفعال شده 
را می توان از طریــق پیش آمدگی پیچ نگهدارنده 
یــا ســایر مکانیســم های مشــابه شناســایی کرد. 
راننــدگان وقتی با محفظه ی ترمــز فنری غیرفعال 
مواجه می شــوند، باید فورًا وسیله ی نقلیه را برای 

بازرسی و تعمیر به تکنسین نشان دهند. 

 Service brake فنــر برگشــت؛ :Return spring(
 :Pushrod دیافراگم ترمز ســرویس؛ :diaphragm
میلــه ی فشــار؛ Slack adjuster: تنظیم کننــده ی 
 :Spring brake diaphragm ترمــز؛  اســالک 

دیافراگم ترمز فنری(

تصویــر 2-4: محفظــه ی ترمــز فنــری؛ وقـتـی ترمز 
ِاعمال شده است. 

شــیرهای کنترل ترمز فنری طوری طراحی شده اند 
کــه وقتی فشــار سیســتم ترمز بادی بــه کمتر از 
ســطح تعیین شــده )kPa 414  یــا psi 60( افــت 
کنــد، بــا خارج کــردن هــوای باقی مانده کــه باعث 
نگه داشــتن ترمز هــای فنری در موقعیــت آزاد یا 
رهاشــده می شــود، نســبت  به موقعیــت واکنش 
نشــان می دهنــد. باقی مانــدن هــوا در سیســتم 
باعــث ِاعمــال خــودکار ترمزهــای فنــری و توقــف 
کنترل نشــده ی وســیله ی نقلیه می شــود. هنگام 
وقوع این رخداد، دکمه ی شــیر کنترل ناگهان به 

 سمت بیرون حرکت می کند. 

تذکر
اگــر فشــار سیســتم ترمــز بــادی بــه کمتر از 
ـی نرمــال )kPa 414  یا 60  محــدوده ی عملیاـت
psi( افــت کنــد، ترمزهای فنــری خودکار عمل 

خواهند کرد. 

در مواقــع اضطــراری که ترمزهای ســرویس عمل 
نکننــد، بــا اســتفاده از شــیر کنتــرل ترمــز فنــری 

می توان ترمزهای فنری را ِاعمال کرد. 

تأثیــر ترمزهای فنری وســیله ی نقلیه به شــرایط 
ترمزها و تنظیمات صحیح ترمز بستگی دارد. اگر 
ترمزها تنظیم نباشد، ترمزهای فنری ممکن است 
متوقف نشــوند و وســیله ی نقلیه در حالت ثابت 

باقی بماند. 

شیرهای کنترل تـرمز فنری 

ترمزکـــردن بـــرای موقعیت هـــای 

اضطــــراری و پـارک کــردن

شــیر کنتــرل ترمز فنــری معمواًل از نوع شــیرهای 
کنترل کشــش/ فشــار )push/pull( اســت و یک 
دکمــه ی زرد چهارگــوش دارد که در نزدیکی راننده 
قــرار گرفته اســت )بــه تصویر 3-4 رجــوع کنید(. 
در اکثر مواقع شــیرهای کنترل ترمز فنری فشــار 
داده می شود تا فشار هوا تأمین شود و ترمزهای 
فنری رها شــوند؛ سپس کشیده می شوند تا هوا 
خارج شــود و ترمزهای فنــری عمل کنند. در برخی 
از وسایل نقلیه این عمل برعکس انجام می شود؛ 
مکانیســم عمل شــیرها معمواًل روی شــیر کنترل 
یا در نزدیکی آن شــرح داده شــده است. در برخی 
از وســایل نقلیه نیز از نوعی شــیر ضامن دار برای 
این منظور استفاده شده است. راننده باید از نوع 
شــیر کنترل مورد اســتفاده در وســیله ی نقلیه ی 

خود مطلع باشد. 

برخی کامیون ها و واحدهای ِکشــنده )در وســایل 
کنتــرل  شــیر  اســت  ممکــن  ـی(  ترکیـب نقلیــه ی 
جداگانــه ای بــه  نــام شــیر کنتــرل ترمــز دســتی 
کامیــون یــا واحــد ِکشــنده داشــته باشــند کــه 
باعث رهاشــدن ترمزهای فنری روی واحد ِکشنده 
می شــود؛ در حالی  که ترمزهــای فنری واحد تریلر 
ِاعمال شــده اند. این شــیر کنترل انتخابی معمواًل 

یک دکمه ی آبی دایره  ای شکل دارد. 
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DD3 محفظه ی ترمز

در بسیاری از اتوبوس ها و اتوبوس های مسافرتی 
)motor coach( کــه مجهــز بــه ترمزهــای پارک و 
اضطراری هســتند، از فنر بزرگی در محفظه ی ترمز 
اســتفاده نشــده اســت. نام این نــوع از محفظه، 
محرک ایمنی DD3 است. اگر چه مشابه محفظه ی 
ترمز فنری است، اما محفظه ی ترمز DD3، به جای 
دو راه ارتباطی، ســه ســیم انتقال هــوا دارد. این 
محفظه هــا اساســًا ابزارهــای مکانیکی بــرای قفل 
نگه داشتن ترمز در موقعیت ِاعمال شده هستند. 
شیر کنترلی مشابه با آنچه در سیستم های ترمز 
فنری متداول اســتفاده شــده، در اینجا نیز به کار 
گرفتــه شــده اســت و ترمز های اضطــراری و پارک 
را ِاعمــال می کند. برای اینکــه ترمزهای فنری آزاد 
یا رها شــود، ابتدا شــیر کنترل باید ِاعمال شود و 
ســپس پــدال ترمز بــرای مدت 3 تــا 5 ثانیه باید 

فشار داده شود. 

یادآوری
 تنظیمــات نامناســب ترمــز قــدرت ترمزهای 
سرویس را برای متوقف کردن وسیله ی نقلیه 
کاهــش می دهد و در نتیجــه قدرت ترمزهای 
فنــری بــرای توقــف یا نگه داشــتن وســیله ی 

نقلیه نیز کاهش می یابد. 

 

تصویر 3-4: شیر کنترل ترمز فنری 

نکــات کلیـــدی 

پــدال ترمــز بــرای ِاعمــال ترمزهای ســرویس  	
استفاده می شود. 

محفظه های ترمز فنری شــامل دو بخش ترمز  	
سرویس و ترمز فنری هستند. 

فنــر مارپیچ بــزرگ داخل محفظه ی ترمز فنری  	
قــرار گرفته اســت و اگر تحت کشــش زیاد واقع 

شود می تواند خطرناک باشد. 

ـی فنــر موجــود در محفظه ی ترمــز فنری  	 وقـت
فشــرده شــده یا در جایگاه خود نگه داشته شده 
ـی دارد و در این هنگام ترمز  اســت، ظاهر متفاوـت

فنری عمل نخواهد کرد. 

شــیر کنتــرل ترمز فنــری معمواًل نوعی شــیر  	
کشــش/ فشار )push/pull( اســت و یک دکمه ی 
چهارگــوش زردرنــگ دارد که در نزدیکی راننده قرار 

گرفته است. 

وقتی فشــار سیســتم ترمز بادی بــه کمتر از  	
 )psi 60 یــا kPa 414( ـی نرمال محــدوده ی عملیاـت
افــت کند، ترمزهــای فنری خودکار عمــل خواهند 

کرد. 

اگر ترمزها خارج از تنظیمات باشند، ترمزهای  	
فنــری نمی توانند وســیله ی نقلیه را متوقف کنند 

یا نگه دارند.
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قطعات ترمــز تریلـــر 

سیســتم ترمز بــادی در تریلر شــامل مخازن هوا 
و کاربردهای ترمز فنری اتوماتیک اســت. وسایل 
نقلیــه ای کــه به عنــوان واحــد ِکشــنده تریلرهــا 
عمــل می کننــد طوری طراحی شــده اند که باید به 
شــیرهای دیگــری نیز متصل شــوند کــه فقط در 
تریلرهــا اســتفاده می شــوند. سیســتم ترمز یک 
تریلی کــش که یــک تریلر را به تریلر دیگر متصل 

می کند نیز مشابه سیستم ترمز تریلر است. 

سیســتم ترمز تریلر از قطعات و ویژگی هایی 
در روی تریلــر و واحد کشــنده یــا کامیون که 
تریلر را می کشــد تشــکیل شده است. در این 
فصــل قطعــات اصلی سیســتم ترمــز تریلر و 
مکانیسم عمل آن ها شرح داده شده است. 

تذکر
الکتریـکـی مربــوط  مــدار  نمــودار تصویــری   
 بــه سیســتم ترمز تریلــر در اینجا ارائه شــده 
اســت. برای مشاهده ی قطعات ترمز تریلر در 
وســیله ی نقلیه ی کشنده به نمودار تصویری 

مدار الکتریکی در اینجا مراجعه کنید. 

طراحی اتصال دهنده ی تأمین و ســرویس اساســًا 
مشابه است، امکان اتصال متقاطع سیستم ها نیز 
وجود دارد. در اکثر موارد، اتصال دهنده های تریلر 
طی مراحل ساخت، طبق قوانین کدگذاری رنگ ها، 
رنگ می شــوند. قرمز برای سیم تأمین و آبی برای 
سیم سرویس است )به تصویر 2-5 رجوع شود(. 
با تطبیق این رنگ ها، ســیم ها به درســتی متصل 
می شــوند. برای جلوگیری از اتصال متقاطع، اکثر 
اتصال دهنده ها طوری طراحی شده اند که فقط به 
اتصال دهنده ی متناظر خود متصل خواهند شــد. 
البتــه برـخـی اتصال دهنده هــا هیچ مشــخصه ای 

برای جلوگیری از اتصال متقاطع ندارند. 

 

تصویر 1-5: اتصال دهنده یا رابط تریلر 

اتصــال یک تریلــر 

دو اتصال باید انجام شــود تا سیستم ترمز تریلر 
بــه سیســتم ترمــز واحــد کشــنده متصل شــود. 
یــک اتصــال حامل هوا اســت که مخــزن تریلر را 
پــر می کند و ســیم تأمین یا اضطــراری نام دارد. 
اتصال دیگر فشــار هوا را برای ترمزهای ســرویس 
فراهم می کند و سیم سرویس نام دارد. دو جفت 
اتصال دهنده یا رابط فلزی تریلر برای این اتصاالت 
اســتفاده می شــود )به تصویــر 1-5 رجوع شــود(. 
هر اتصال دهنده شــامل یــک درزبند انعطاف پذیر 
اســت که بــه کمک آن می تــوان اتصالی عاری از 
نشــتی انجام داد. این اتصال دهنده ها باید تمیز 

باشند و در شرایط مطلوبی نگهداری شوند. 

اکثر وســایل نقلیه ی یدک کــش پایه هایی به  نام 
اتصال دهنده با انتهای بســته یــا اتصال دهنده ی 
کور )dummy( دارند که هنگام اســتفاده نکردن از 
آن ها در برابر آب و آلودگی ها محافظت می کند. 

بــرای اتصــال ایــن اتصال دهنده هــا، ســطحی که 
حاوی درزبند اســت را در زاویه ای مخالف با سطح 
دیگــر قرار دهید. با چرخــش آن ها در یک محور، 
ـی اتصاالت به   ایــن اتصــال را تکمیــل کنید. وقـت
درستی انجام شد، رابط ها در یکدیگر قفل شده اند 
و برای جداکردن اتصاالت از هم باید تالش زیادی 

صورت گیرد. 

از آنجــا که دو ســیم هوا برای تریلــر وجود دارد، 

https://www.ontario.ca/document/official-ministry-transportation-mto-drivers-handbook/checklists-charts-and-circuit-diagrams#section-7
https://www.ontario.ca/document/official-ministry-transportation-mto-drivers-handbook/checklists-charts-and-circuit-diagrams#section-6
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ِاعمال ترمزهای سرویس تریلر 

ترمزهای سرویس تریلر زمانی ِاعمال خواهند شد 
که پدال ترمز فشــار داده شــود. اغلب یک شــیر 
دستی در میل فرمان یا پنل ابزار وسیله ی نقلیه ی 
کشــنده قــرار دارد و راننده به کمــک آن می تواند 
ترمزهــای ســرویس تریلــر را مســتقل از ترمزهای 
وســیله ی نقلیه ی کشــنده اســتفاده کنــد. وقتی 
این شــیر دســتی و پدال ترمز هم زمان اســتفاده 
شــوند، تریلر فشار باالتری را دریافت خواهد کرد. 
با اســتفاده از پدال ترمز یا شیر دستی فشار هوا 

به سیم سرویس تریلر فرستاده می شود. 

شــیرهای دســتی تریلــر نبایــد بــرای توقــف 
اضطــراری یــا توقــف بــه هــدف پارک کــردن 

استفاده شوند. 

اتصال دهنده ها یا 
رابـط های تریلــر

وقـتـی ســیم های تریلر به صــورت متقاطع متصل 
شــوند، ترمزهای تریلر درست عمل نخواهند کرد؛ 
ترمزهای فنری ممکن اســت رها شــوند، وسیله ی 
نقلیه ی کشــنده ممکن اســت با افت فشــار هوا 
مواجه شود و ترمزهای سرویس نیز درست عمل 
نخواهنــد کرد. وقتی ســیم های تریلــر به صورت 
متقاطــع متصــل شــده اند راندن وســیله ی نقلیه 

ایمن نیست. 

وســیله ی نقلیه ی کشــنده می تواند بیش از یک 
تریلر را بکشــد. بــرای اتصال تریلرهــا به یکدیگر، 
رابط هــای تأمیــن و ســرویس بیشــتری مشــابه 
بــا آنچه در وســیله ی نقلیه ی کشــنده اســتفاده 
شــده، باید در عقب یک تریلر موجود باشــد. برای 
جلوگیری از افت فشــار هوای موجود در سیم ها، 
درصــورت عــدم اســتفاده، ایــن ســیم ها معمواًل 
شیر های قطع-وصل جریان دستی دارند. رانندگان 
باید با نحوه ی اســتفاده ی صحیح از این وســایل 

نقلیه قبل از شروع به رانندگی آشنا باشند. 

 

تصویــر 2-5: ســیم های هــوای انعطاف پذیــر کــه 
ســیم تأمیــن و ســرویس را از وســیله ی نقلیه ی 

کشنده به تریلر متصل می کند. 

ســنجش فشار هوا به محدوده ی بین 138 تا 311 
kPa  )20 تــا psi 45( برســد، به صــورت خــودکار 

بسته خواهد شد. 

در مواقــع اضطــراری و وقـتـی ترمزهای ســرویس 
تریلــر عمل نکنند، ترمزهای فنری تریلر را می توان 

با استفاده از شیر تأمین تریلر ِاعمال کرد. 

 

تصویر 3-5: شیر تأمین هوای تریلر 

شیر تأمین هــوای تریلـر 

شــیر تأمیــن هــوای تریلــر معمــواًل از نوع شــیر 
کشــش/ فشــار )push/pull( اســت و در نزدیـکـی 
راننده قرار گرفته اســت؛ این شــیر از طریق سیم 
تأمیــن، هــوای الزم بــرای سیســتم ترمــز تریلر را 
تأمیــن می کند )به نمودار 3-5 رجوع شــود(. این 
شــیر معمواًل یک دکمه ی هشــت ضلعی قرمزرنگ 
دارد که راننده با فشاردادن آن شیر را باز می کند 
و هــوای موردنیــاز برای تریلــر را تأمین می کند و 
ـی کــه تریلر متصل به واحد کشــنده نباشــد،  زماـن

دکمه را می کشد و شیر بسته می شود. 

چنانچــه وقتی تریلر متصل نیســت شــیر تأمین 
تریلر بســته نباشــد، مقــدار قابل  توجهــی هوا از 
سیستم ترمز بادی وسیله ی نقلیه ی کشنده خارج 
می شود. برای جلوگیری از خروج هوا، شیر تأمین 
تریلر طوری طراحی شــده است که خودکار بسته 
شود.  اگر شیر باز باشد و هوا خارج شود، یا اگر 
ترمزهــای تریلر جدا از وســیله ی نقلیه ی کشــنده 
باشــد، وقتی فشــار هوا در ســیم تأمین تریلر به 
محــدوده ی 138 تا kPa 312  )20 تا psi 45( افت 

کند، شیر به  صورت خودکار بسته می شود. 

بــا توجه بــه اینکــه مقدار قابــل  توجهــی هوا در 
خارج از ســیم تأمین تریلر در جریان است، فشار 
موجود در سیم به میزان زیادی پایین تر از فشار 
موجود در مخازن هوا اســت. این مســئله نشــان 
می دهــد در اکثر موارد، شــیر در زمان مناســب و 
قبل از اینکه فشــار نشــان داده  شده روی درجات 
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ترمزهای فنری اتوماتیک 
)پـــارک و اضطــراری( 

سیســتم های ترمز تریلر از هر دو ترمز ســرویس 
بــرای ترمزگیــری عــادی و از ترمز های فنــری برای 
در  ترمزگیــری  و  پارک کــردن  جهــت  ترمزگیــری 
موقعیت اضطراری استفاده می کنند. هنگامی که 
فشــار هوا در ســیم تأمین تریلر بــه کمتر از 414 
psi 60(  kPa( افــت کنــد، ترمزهــای فنــری بایــد 

به صورت اتوماتیک عمل کنند. 

فشــار هوا ممکن اســت به موجب یکی از دالیل 
زیر افت کند: 

راننده وســیله ی نقلیه را پارک می کند و شــیر  	
تأمین تریلر را می بندد )می کشد(.

ســیم تأمین تریلر ســوراخ شــده یا به دلیلی  	
قطع شده است. 

شیر محـافظ واحـد کشنـده 

)وسیله ی نقلیه ی یدک کش(

وقتی شیر تأمین تریلر بسته باشد، شیر محافظ 
موجــود در واحــد کشــنده یــا وســیله ی نقلیــه ی 
یدک کــش نیز بســته می شــود. این عمــل وقتی 
تریلر متصل نیســت، مانع خروج هوا از وسیله ی 
نقلیه ی یدک کش می شــود. شــیر تأمیــن تریلر، 
شیر محافظ واحد کشنده را کنترل می کند. وقتی 
شــیر تأمیــن تریلر باز باشــد، هــوا می تواند وارد 
تریلر شــود، فشار هوا به سمتی هدایت می شود 
کــه شــیر محافظ واحد کشــنده را باز کنــد و هوا 
بتوانــد وارد ســیم ســرویس تریلــر شــود. وقتی 
شــیر تأمین تریلر بســته است، فشار هوا از شیر 
محافظ واحد کشــنده خارج می شود و سپس این 
شــیر بــا نیروی فنر بســته می شــود. وقتی شــیر 
محافظ واحد کشــنده بسته اســت، هوا وارد این 

شیر می شود، اما از طریق آن خارج نمی شود. 

کــرد و تریلر را یدک کشــید، باید اطمینان حاصل 
کرد هوای کافی برای عمل کردن ترمزهای سرویس 

وجود دارد. 

اگر در سیستمی با اولویت ترمز فنری، فشار هوا 
برای ترمزهای ســرویس تریلر افت کند، ترمزهای 
فنری می توانند در وضعیت رهاشــده باقی بمانند؛ 
درحالی کــه ترمزهــای ســرویس بــرای تریلــر قابل 
 اســتفاده نیستند. فقط راه ِاعمال ترمزها در تریلر 
بســتن شــیر تأمین تریلر است که موجب ِاعمال 

خودکار ترمزهای فنری تریلر می شود. 

بــرای تعیین اینکــه اولویت سیســتم تریلر ترمز 
فنــری اســت یا ترمز ســرویس، بــا کارفرمای خود 
یا فردی واجد شرایط و متخصص مشورت کنید. 

اولویت با ترمز فنری یا 
ترمز سرویس 

سیستم ترمز تریلر به  جای تأمین فشار هوا برای 
هر دو ترمز ســرویس و ترمزهای فنری به  صورت 
هم زمــان، یـکـی از ترمزهــا را بــه دیگــری ترجیــح 
می دهــد. یعنی در سیســتمی که اولویت با ترمز 
فنری اســت، هــوا از وســیله ی نقلیه ی یدک کش 
وارد می شود و ابتدا مخزن هوا را با سطح معینی 
از فشار برای ترمزهای فنری پر می کند، بعد از آن 
مخــزن هوا را برای ترمزهای ســرویس پر می کند. 
اکثــر تولیدکنندگان، شــیرهای ترمز فنــری تریلر 
را در سیســتم هایی کــه اولویت را بــه ترمز فنری 
می دهنــد بــه این صــورت تغییر داده انــد که اگر 
هــوای موجود برای ترمزهای ســرویس افت کند، 
ـی از هوا را از دســت  ترمزهــای فنــری مقــدار کاـف

می دهند تا عمل کند. 

ـی کــه اولویــت را بــه ترمــز ســرویس  تریلرهاـی
می دهنــد، ابتدا مخزن هوای ترمز ســرویس را پر 
می کننــد؛ قبل از اینکه مخزن هوای ترمز فنری پر 

شود. 

ـی کــه اولویتشــان ترمــز فنری اســت را  تریلرهاـی
بــدون انتظــار بــرای پر شــدن مخازن هــوای ترمز 
ـی تریلــر  ســرویس می تــوان یــدک کشــید. یعـن
ـی برای  می توانــد بــدون اینکه فشــار هــوای کاـف
عمل کردن ترمزهای ســرویس خود داشــته باشد، 
در جاده حضور داشــته باشــد. این مســئله برای 
تریلری که سیســتم ترمز ســرویس در اولویتش 
اســت امکان پذیر نیســت؛  به عبارت دیگر در این 
مــدل قبــل از اینکه بتــوان ترمزهای فنــری را رها 
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بــه کمتر از psi 60( kPa 414( افت کند، ترمزهای 
فنری تریلر به صورت خودکار عمل خواهند کرد. 

در موقعیت اضطراری که ترمزهای ســرویس  	
تریلر عمل نمی کنند، می توان با اســتفاده از شیر 
تأمین تریلر از ترمزهای فنری تریلر استفاده کرد. 

تریلــری کــه در آن اولویــت با سیســتم ترمز  	
فنری اســت، امکان رهاشدن ترمزهای فنری تریلر 
را فراهم می کند؛ قبل از اینکه فشــار هوای کافی 

برای ِاعمال ترمزهای سرویس تریلر ایجاد شود.

نکات کلیدی 

سیستم ترمز بادی تریلر شامل مخازن هوا و  	
کاربرد خودکار ترمز فنری است. 

بــرای اتصــال سیســتم ترمــز بادی وســیله ی  	
نقلیه ی یدک کش به سیســتم ترمــز بادی تریلر، 
از اتصال دهنده هــا یــا رابط هــای تریلــر اســتفاده 

می شود. 

در اکثــر مــوارد، اتصال دهنده هــای تریلــر را  	
می تــوان از طریــق رنــگ آن هــا شناســایی کرد و 
این اتصاالت طوری طراحی شــده اند که از اتصال 

متقاطع جلوگیری کنند. 

ـی اتصال دهنده هــای تریلــر بــه  صــورت  	 وقـت
متقاطع متصل شــده باشند، ترمزهای سرویس و 

فنری تریلر درست عمل نخواهند کرد. 

بــرای ِاعمــال ترمزهــای  	 شــیر دســتی تریلــر 
ســرویس تریلــر مســتقل از ترمزهــای وســیله ی 

نقلیه ی یدک کش استفاده می شوند. 

شــیر تأمیــن تریلــر معمــواًل یــک شــیر مدل  	
کشــش/ فشار )push/pull( اســت که در نزدیکی 
راننــده قــرار دارد و از طریــق ســیم تأمین، هوای 
مــورد نیــاز بــرای سیســتم ترمــز تریلــر را تأمین 

می کند. 

شــیر محافــظ واحــد کشــنده )یــا وســیله ی  	
نقلیــه ی یدک کــش( مانع خروج هوا از وســیله ی 

نقلیه ی یدک کش می شود. 

هنگامی کــه فشــار هوا در ســیم تأمین تریلر  	
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ترمزهـای پـایـه  
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انـواع تـرمـزهای پـایـه 

قطعات اسمبلی ترمز در چرخ های وسیله ی نقلیه 
به طــور کلــی قطعات پایــه نامیده می شــود؛ زیرا 
ایــن قطعــات در واقع پایه ای هســتند که ســایر 
اجزای سیســتم ترمز روی آن ســاخته می شــوند. 
قطعات پایــه، اجزای مکانیکی موجود در داخل یا 
اطراف چرخ ها هســتند که به وســیله ی سیستم 
ترمــز بادی عمل می کنند. سیســتم ترمــز بادی را 
می تــوان طوری طراحی کرد که بــا چندین طراحی 
متفــاوت از زیر سیســتم های ترمــز پایه حتی در 

یک وسیله ی نقلیه مشابه کار کند. 

سه نوع سیستم ترمز پایه وجود دارد: ترمزهای 
S cam، ترمزهای دیسکی و ترمزهای ُگِوه ای. 

S cam   ترمزهای

ترمــز S cam )یــا ترمز مجهز به بادامک به  شــکل 
S( رایج ترین نوع ترمز پایه اســت که در وســایل 
نقلیه ی سنگین مجهز به سیستم های ترمز بادی 
اســتفاده می شــود. ترمز کاســه ای یا درام اســت 
کــه از محفظه ها و اتصاالت ترمز بادی اســتفاده 
می کنــد تا کفشــک های ترمز را بــه جهت مخالف 
ســطح درام یا کاســه ی ترمز فشار دهد. پیشروی 
میله ی فشار محفظه ی ترمز بادی باعث فعال شدن 
تنظیم کننــده ی اســالک ترمــز متصــل بــه انتهای 
میلــه ی ســوپاپ یــا بادامک می شــود. پیشــروی 
میلــه ی فشــار باعــث چرخــش میلــه ی ســوپاپ 
می شود. شکل S در انتهای میله ی سوپاپ باعث 
جداشدن کفشــک ترمز و حرکت به سمت مخالف 

راننــدگان وســایل نقلیــه ی مجهــز بــه ترمــز 
بــادی بایــد با عملکــرد و ظاهر انــواع مختلف 
ســرهم بندی ها یــا اســمبلی های ترمــز پایــه 
آشــنا باشــند. به عالوه، بایــد بتوانند قطعات 
را بازرســی کننــد تــا تمامــی عیــوب ایمنی را 
شناسایی کنند. در این فصل قطعات ترمزهای 
پایه ی متداول و نحوه ی عملکرد آن ها شــرح 

داده شده است. 

فنر برگشت که برای کشیدن کفشک های ترمز  	
در موقعیــت رهاشــده و نگه داشــتن غلطک هــای 
میله ی ســوپاپ در سری میله ی سوپاپ استفاده 

می شود. 

مشــاهده و شناســایی قطعــات خارجــی بســیار 
ســاده تر اســت. ایــن قطعــات شــامل مــوارد زیر 

می شوند: 

محفظه ی ترمز و قالب های نصب  	

تنظیم کننده ی اسالک  	

میله ی فشار  	

بخش محوری میله ی سوپاپ S شکل  	

قالب هــای پشــتیبانی و غالف هــای میلــه ی  	
سوپاپ 

محافظ های گردوغبار یا صفحات پشتی  	

درام ها یا کاسه های ترمز  	

ترمزهای دیسکی 

در سیســتم ترمــز بــادی دیســکی نیــز از قطعات 
داخلــی و خارـجـی اســتفاده شــده اســت؛ البتــه 
قطعات کمتری در این سیستم به کار رفته است. 
در تمامــی ترمزهــای بادی دیســکی از کالیپرها و 
روتورها اســتفاده شــده اســت. روتــور ترمز فقط 
بــه میزان جزئی قابل  مشــاهده اســت؛ زیرا چرخ، 
کالیپــر و محافــظ گردوغبــار معمــواًل بخش هایی 

درام یا کاسه ی ترمز می شود. 

بســیاری از قطعــات ترمــز S cam در چــرخ واقــع 
شــده اند. مشخصه ی طراحی ترمز S cam، میله ی 
فشــار در معــرض دید اســت. به کمــک این میله 
می تــوان بــه  راحتی بــه اتصاالت ترمز دسترســی 
داشــت و تنظیمات را بررســی کرد. قطعات داخل 
چرخ را به ســختی می توان مشــاهده کرد؛ به ویژه 
وقتی یک محاظ گردوغبار یا صفحه ی پشتی ترمز 

برای محافظت از قطعات استفاده شده باشد. 

کفشــک و درام ترمــز در داخل چرخ قرار گرفته اند 
و سخت افزار موجود در چرخ به ثابت نگه داشتن 

این قطعات در جای خود کمک می کند. 

ســایر قطعات داخلی ترمز S cam شامل برخی یا 
تمامی موارد به شرح زیر است: 

اســپایدر ترمــز که پایــه ی نصب اصلــی برای  	
کفشک های ترمز است. 

پین هــای لنگــری )یا محوری( تـکـی یا دوگانه  	
کــه بــرای اتصال یــک انتهــای کفشــک های ترمز 

استفاده می شوند. 

فنرهای لنگری که برای نگه داشتن کفشک های  	
ترمــز در جایگاه خود در انتهای لنگر )محور( به کار 

می روند. 

سری میله ی سوپاپ S شکل.  	

غلطک های میله ی سوپاپ که همراه با میله ی  	
سوپاپ می چرخند؛ در عین حال کفشک های ترمز 

را به  سمت داخل و خارج حرکت می دهند. 
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نکــات کلیــدی 

قطعات ترمزهای بادی S cam شــامل درام ها  	
یا کاســه های ترمز، آســترها و کفشــک های ترمز، 
میله هــای ســوپاپ، میله هــای فشــار، قالب هــای 
پشتیبانی بادامک، اسپایدرها، غلطک ها، فنرهای 
برگشــت، محافظ های گردوغبار و صفحات پشتی، 
تنظیم کننده هــای اســالک و محفظه هــای ترمــز 

می باشد. 

قطعات ترمزهای بادی دیسکی شامل روتورها،  	
کالیپرها، لنت های ترمز، تنظیم کننده های اسالک 

و محفظه های ترمز می شوند. 

قطعات ترمزهای بادی ُگِوه ای شامل درام های  	
ترمــز، آســترها و کفشــک های ترمز، اســپایدرها، 
ترمــز  محفظه هــای  و  گردوغبــار  محافظ هــای 

می شوند.

ترمــز  طراحی هــای  می دهنــد.  پوشــش  را  آن  از 
دیســکی از محفظه های ترمز کــه در آن اتصاالت 
و تنظیم کننــده ی اســالک در معــرض دید اســت، 
اســتفاده می کننــد. بــا پیشــروی میلــه ی فشــار 
محفظــه ی ترمــز، لنت هــای ترمــز در جهت خالف 

روتور فشار داده می شود. 

ترمزهای ُگِوه ای 

سیســتم ترمز بــادی ُگِوه ای نوعی ترمز کاســه ای 
یــا درام اســت که شــامل کفشــک ها و درام ها یا 
کاسه های ترمز است و هیچ کدام از اتصاالت ترمز 
در معــرض دید قرار ندارد. محفظه های ترمز بادی 
بــه طریقی نصب می شــوند که ســطح میله های 
فشــار آن به ســمت داخل و کفشــک  و درام ترمز 
باشد. پیشروی میله ی فشار محفظه ی ترمز باعث 
حرکــت ُگــِوه بیــن کفشــک های ترمــز می شــود و 
آن ها را به سمت خارج و خالف جهت درام حرکت 
می دهــد. ترمزهــای بــادی ُگــِوه ای طــوری طراحی 

شده اند که به صورت خودکار تنظیم می شوند. 
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اخبار محلی

اخبار محلی شهرهای مختلف 

کانادا

07

استفـاده از تـرمـزهـا 

هنگــام راننـدگـــی  
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سرعت و وزن وسیله ی نقلیه 

ـی که وســیله ی نقلیــه حمل  افزایــش مقــدار وزـن
می کند یا باالرفتن ســرعت، باعث افزایش میزان 
نیاز به اســتفاده از سیستم ترمز وسیله ی نقلیه 
می شــود. وقتی میزان نیــاز به ترمزگیری افزایش 
یابد، الزم اســت از ترمزها بیشــتر استفاده شود. 
در سیســتم ترمــز بادی، هر چه اســتفاده از ترمز 
بیشــتر باشــد، سیســتم ترمــز بــه فشــار هــوای 
بیشــتری نیــاز خواهــد داشــت. برای ایــن منظور 

راننده باید بیشتر پدال ترمز را فشار دهد. 

عوامــل متعددی بر نحوه ی عملکــرد ترمزهای 
وســیله ی نقلیه تأثیــر می گذارند. این عوامل 
شامل ســرعت و وزن وسیله ی نقلیه، تنظیم 
ترمزهــا و سیســتم های ترمزگیــری ضدقفــل 
می شــوند. در این فصل تأثیــر این عوامل در 
سیستم ترمز هنگام رانندگی شرح داده شده 
اســت؛ به عالوه، نشــان داده شــده اســت که 
راننــده بــرای اطمینان از عملکــرد مؤثر ترمزها 

چه اقداماتی باید انجام دهد. 

تصویر 1-7: دو برابر شدن وزن وسیله ی نقلیه باعث دو برابر شدن مسافت توقف می شود 

 

تصویر 2-7: سرعت دو برابر شده است و مسافت 
توقف به تناسب چهار برابر شده است. 

تذکر
 اگــر وزن وســیله ی نقلیــه دو برابــر شــود و 
ســرعت وســیله ی نقلیــه نیــز دو برابر شــود، 
مسافت توقف وسیله ی نقلیه در این شرایط 

8 برابر افزایش خواهد یافت. 

در محاســبه ی مســافت توقــف وســیله ی نقلیه، 
عوامل بســیاری باید درنظر گرفته شــود. مسافت 
توقف را می توان بر اساس زمان و سرعت محاسبه 
کــرد. تأخیر کمتــر از یک ثانیه ای در ِاعمال ترمز و 
رهاشــدن ترمز در حدود یک ونیم ثانیه  در تمامی 
سیســتم های ترمز بادی مشــاهده می شــود. این 
تأخیر باید برای تعیین فاصله ی ایمنی مناسب و 
زمان اقدام مناسب در طول توقف وسیله ی نقلیه  

در نظر گرفته شود. 

وزن

 سیســتم های ترمــز بــرای اســتفاده در وســایل 
نقلیــه ای طراحی شــده اند کــه اندازه ی بــار آن در 
محدوده ی ظرفیت مجازش باشــد. اگر اندازه ی بار 
وســیله ی نقلیه از ظرفیت وزن آن بیشــتر باشد، 
میزان نیاز به اســتفاده از سیســتم ترمز به نحوی 

غیرعادی افزایش می یابد. 

وزن وسیله ی نقلیه به روش های زیر بر سیستم 
ترمز تأثیر می گذارد: 

مســافت توقــف متناســب با میــزان افزایش  	
وزن وســیله ی نقلیــه افزایــش خواهــد یافت )به 

تصویر 1-7 رجوع شود(. 

بارگیــری بیــش از انــدازه ی وزن مجــاز ممکن  	
اســت باعــث افزایش اســتفاده از سیســتم ترمز 
فراتــر از ظرفیت تعیین شــده برای این سیســتم 

شود. 

وقتی وســیله ی نقلیــه بیش  از حــد بارگیری  	
شــده باشــد، سیســتم ترمز ممکن اســت نتواند 

وسیله ی نقلیه را به  صورت ایمن متوقف کند. 

سرعت

 وقـتـی ســرعت وســیله ی نقلیــه افزایــش یابــد، 
مســافت توقــف به اندازه ای افزایــش می یابد که 
باالتر از میزان تغییر در سرعت است. مثاًل وقتی 
ســرعت دو برابر شــود، مســافت توقف چهار برابر 
افزایش خواهد یافت )به تصویر 2-7 رجوع شود(. 



6465 www.ganjineh.ca بانک جامع اطالعــات ایرانیان مقیم کانادا

عــادات رانندـگـی بر مقــدار گرمای تولیدشــده در 
ترمزهــا تأثیر می گذارد. پیش بینی شــرایط جاده 
ـی بــرای توقــف، از عادات  و اختصــاص زمــان کاـف
رانندـگـی خــوب هســتند. به ویــژه الزم بــه ذکــر 
اســت کــه رعایــت فاصلــه ی ایمنی پشــت ســایر 
وســایل نقلیه باعث کاهش رخدادهایی همچون 
استفاده ی شدید و ناگهانی از ترمز و ایجاد گرمای 

باال در ترمزها می شود. 

برخی از وسایل نقلیه از ترمزهای موتور، ریتاردرها 
)کندکننده ها( یا ترمزهای یدکی استفاده می کنند؛ 
این قطعات بر روی سیســتم انتقال قدرت نصب 
می شــوند و با اســتفاده از تراکم موتور، ابزارهای 
هیدرولیـکـی یــا الکترونیـکـی، ســرعت وســیله ی 
نقلیه را کند می کنند و کمک می کنند که درجه ی 

حرارت  در ترمز باال نرود. 

ایجاد گرما توسـط ترمـزها 

ترمزها انرژی وســیله ی نقلیــه ی در حال حرکت را 
به گرما تبدیل می کنند. تعداد دفعات ترمزگیری و 
نوع ترمز مورد اســتفاده، مقدار گرمای تولیدشده 
را تعییــن می کننــد. وقتی ترمزها مکرر اســتفاده 
می شــوند، مانند وقتی که برای مدت زمان طوالنی 
در سراشــیبی یــا ســرباالیی رانندـگـی می کنیــد یا 
هنــگام رانندـگـی در ترافیــک کــه مــدام توقف و 
حرکت می کنید، یا وقتی با شــدت ترمز می کنید، 
درجه ی حرارت ترمزها باالتر از حد عادی است. در 
برـخـی مــوارد درجه ی حرارت ترمز ممکن اســت به 
اندازه ای باال باشد که به قطعات ترمز صدمه بزند 

)به تصویر 3-7 مراجعه کنید(. 

ضرورت تنظیم صحیح 
ترمزها 

در شــرایط عــادی اغلــب نیــازی بــه اســتفاده از 
ظرفیت کامل ترمز نیســت. با این حال برای حفظ 
ایمنی، ظرفیت کامل سیســتم ترمز باید همیشه 

در دسترس باشد. 

وقتی پیشروی میله ی فشار محفظه ی ترمز بیش 
 ازحد باشــد، نیروی ترمزی کــه در یک چرخ تولید 
می شــود به نحــوی قابل توجــه کاهــش می یابــد. 
وقتی پیشــروی میله ی فشــار بیش  از حد باشد، 
وســیله ی نقلیه بخشــی از قدرت خود برای توقف 
را از دست می دهد )به تصویر 4-7 مراجعه شود(. 
بعیــد به نظر می رســد کــه راننــده متوجه کاهش 
انــدک در قــدرت ترمزگیری هنــگام رانندگی عادی 
شــود. این مســئله فقط زمانی مشــخص می شود 
که نیاز به اســتفاده از ترمز بیشتر باشد؛ مثاًل در 
زمــان حمل بار ســنگین تر از حد مجــاز، رانندگی با 
سرعت باال، رانندگی در سطوح شیب دار با زاویه ی 
حــاده به  مدت طوالنی یا توقف های اضطراری که 
بیش از حالت عادی از ترمزها استفاده می شود. 

وقتی پیشروی میله ی فشار محفظه ی ترمز فراتر 
از حــد تنظیمــات باشــد، قدرت ترمزگیــری ممکن 
اســت کاهــش یابد؛ به حــدی که ترمزهــا نتوانند 
وســیله ی نقلیــه را متوقــف کننــد یا نگــه دارند. 
ترمزهــا بایــد درســت تنظیم شــوند تــا اطمینان 
حاصل کرد که پیشــروی میله ی فشار محفظه در 

هر چرخ در محدوده ی تنظیمات خود قرار دارد. 

کاهش نیروی ترمزگیــری 

وقـتـی درجــه ی حرارت قطعــات ترمز بــاال می رود، 
اثربخشــی ایــن قطعات کاهــش می یابــد و برای 
ایجــاد نیــروی ترمز کافی، الزم اســت پــدال ترمز 
محکم تــر فشــار داده شــود. این رونــد را کاهش 
نیــروی ترمزگیــری می نامنــد و در برـخـی وســایل 

نقلیه بیش از سایرین مشاهده می شود. 

در مــواردی همچون حرکت در سراشــیبی طوالنی 
با ســرعت غیرمجاز یا راندن وسیله ی نقلیه ای که 
بیش  از حد بارگیری شــده اســت، کاهش نیروی 
ترمزگیری شدیدتر و منجر به از بین رفتن شدید 
نیروی ترمز خواهد شد؛ درنتیجه راننده نمی تواند 
سرعت وسیله ی تقلیه را کم کند یا آن را متوقف 

کند. 

درجــه ی   260 تــا   240
سانتی گراد )عادی(

درجــه ی   440 تــا   420
سانتی گراد )داغ(

1100 درجــه ی ســانتی گراد 
)خطرناک(

تصویر 3-7: ترمزها و قطعات دارای حرارت بیش  از حد نرمال خطرناک هستند. 
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میلــه ی  پیشــروی  و  ترمــز  نیــروی   :7-4 تصویــر 
فشــار. وقـتـی پیشــروی میلــه ی فشــار فراتــر از 
حداکثــر محــدوده ی تنظیمات باشــد )در نقطه ی 
X(، اثربخشــی ترمز به  ســرعت و به شدت کاهش 

می یابد و به صفر می رسد. 

یادآوری
 بــا تنظیــم صحیــح ترمــز اطمینــان حاصــل 
می کنیــد کــه محفظــه ی ترمز همــواره نیروی 
مورد نیاز را تولید می کند. وقتی ترمز خارج از 
محدوده ی تنظیمات باشد یا پیشروی میله ی 
فشــار فراتــر از محــدوده ی تنظیمــات باشــد، 

قدرت ترمزگیری کاهش می یابد. 

طبــق قانــون ترافیک بزرگــراه اونتاریــو و مقررات 
ضمیمــه ی آن، برای اطمینان از تنظیمات صحیح، 
بازرســی ترمزهــا حداقل یک بار در روز در وســایل 
نقلیــه ی مجهــز بــه ترمــز بــادی الزامــی اســت. 
محدوده ی تنظیمات برای هر ســبک، اندازه و نوع 
محفظــه ی ترمــز بــادی تعیین شــده اســت )برای 
مشــاهده ی جدول تنظیمات اینجــا کلیک کنید(.

پیشــروی میله ی فشــار هر محفظــه ی ترمز بادی 
نبایــد فراتر از محــدوده ی تنظیمات مختص خود 
ـی دارای قدرت یا  باشــد. وســایل نقلیه فقــط زماـن
توان ترمزگیری کامل هســتند کــه تمامی ترمزها 

درست تنظیم شده باشند. 

تنظیمــات  محــدوده ی  از  خــارج  کــه  ـی  ترمزهاـی
هســتند فقــط بــا روش بازرســی قابل اطمینــان و 

معتبر قابل شناسایی هستند.  

 

خرابی اســتفاده شــده اســت کــه هــم موقعیت 
سیســتم را نشــان می دهند و هم درباره ی خرابی 
و عملکرد اشــتباه هشدار می دهند. این چراغ های 
هشــدار روی داشــبورد یــا کنســول راننــده نصب 
شده اند )به تصویر 5-7 مراجعه شود(. در تریلی ها، 
این چراغ ها معمواًل در محلی نصب می شــوند که 
در آینه ی دید عقب راننده قابل مشــاهده باشــند. 
راننده باید با محل چراغ های هشدار سیستم ترمز 
ضدقفل وســیله ی نقلیه ی خــود و نحوه ی عملکرد 

آن ها آشنا باشد. 

تذکر
 اگر سیســتم ترمزگیری ضدقفل خراب شود، 
همچنان می توانید از ترمزهای عادی استفاده 

کنید. 

تصویر 5-7: روشن شدن چراغ ABS نشان دهنده ی 
خرابی ترمز است. 

سیستم های ترمزگیری ضدقفل 

وقتی چرخ قفل می شود و الستیک ُسر می خورد، 
کنتــرل فرمــان و ثبــات جهتی وســیله ی نقلیه از 
دســت مــی رود. در برـخـی شــرایط رانندگی ممکن 
است ِاعمال نیروی ترمز مورد نظر بدون قفل شدن 
حداقــل یـکـی از چرخ هــا بســیار دشــوار باشــد. 
سیســتم های ترمزگیری ضدقفل کــه ِای.بی.اس. 
)ABS( نیز نام دارند، حساس به سرعت چرخ های 
وســیله ی نقلیه طراحی شــده اند. افــت غیرعادی 
ســرعت چــرخ کــه نشــانه ی قفل شــدن احتمالــی 
چرخ اســت، باعــث کاهش نیروی ترمــز آن چرخ 
مانــع  ضدقفــل  ترمزگیــری  سیســتم  می شــود. 
ُســرخوردن الســتیک و در کنار آن کاهش کنترل 
فرمان می شود. این سیستم هنگام اعمال شدید 
ترمزهــا یا در زمــان ترمزگیری با کشــش ضعیف، 
میزان ایمنی وسیله ی نقلیه را بهبود می بخشد. 

اگــر چــه سیســتم های ترمزگیــری ضدقفــل بــه 
جلوگیــری از قفل شــدن چــرخ کمک می کنــد، اما 
راننــده نبایــد انتظــار داشــته باشــد که مســافت 
توقف وســیله ی نقلیه در صورت اســتفاده از این 
نــوع سیســتم کوتــاه شــود. هنــگام رانندگی در 
شــرایط عــادی و در جــاده ی خشــک و تمیز هیچ 
تفاوتی بین وســیله ی نقلیه ی مجهز به سیستم 
ترمزگیــری ضدقفل و وســیله ی نقلیه ی فاقد این 

سیستم احساس نخواهد شد. 

در وسایل نقلیه ی مجهز به سیستم  ترمز ضدقفل 
از چراغ های نشانه ی هشدار یا المپ های نشانه ی 

https://www.ontario.ca/document/official-ministry-transportation-mto-drivers-handbook/checklists-charts-and-circuit-diagrams#section-8
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نکات کلیدی 

با افزایش سرعت یا وزن وسیله ی نقلیه، نیاز  	
به اســتفاده از سیستم ترمز نیز افزایش خواهد 

یافت. 

بارگیــری بیــش  از حــد مجاز وســیله ی نقلیه  	
باعث کاهش قدرت ترمزگیری آن می شود. 

اســتفاده ی مکــرر یا شــدید از ترمزها درجه ی  	
حرارت ترمزها را به  شدت افزایش می دهد. 

درجه ی حرارت  باالی ترمز ممکن اســت نیروی  	
ترمزگیری وسیله ی نقلیه را کاهش دهد. 

ـی ترمزها خــارج از تنظیمات باشــند و یا  	 وقـت
وقتی که پیشروی میله ی فشار فراتر از محدوده ی 
تنظیمات باشد، قدرت ترمزگیری کاهش می یابد. 

سیســتم  ترمز ضدقفل )ABS( به حفظ کنترل  	
فرمان هنگام ترمزگیری اضطراری کمک می کند. 

از  	 جلوگیــری  بــه  ضدقفــل  ترمــز  سیســتم  
قفل شــدن چرخ کمک می کند؛ اما مسافت توقف 

وسیله ی نقلیه را کوتاه نمی کند. 

چراغ هــای هشــدار همــراه بــا سیســتم های  	
ترمزگیری ضدقفل اســتفاده می شــوند تا درباره ی 

خرابی سیستم هشدار دهند. 
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استانداردهای ایمنی برای 
وسایـل نقلیـه ی سنگیـن

در قانــون ترافیــک بزرگــراه اونتاریــو و مقــررات 
ضمیمه ی آن، شــرایط و الزامــات اختصاصی برای 
رانــدن وســایل نقلیه ی ســنگین با رعایــت ایمنی 
ارائه شده است. اگر وسیله ی نقلیه مطابق با این 
الزامات و شــرایط نباشــد، راننده، متصدی و مالک 
آن باید اطمینان حاصل کنند که با این وسیله ی 
نقلیه در جاده یا بزرگراه رانندگی نمی شود. راندن 
وســیله ی نقلیــه ای کــه مطابق با قانــون ترافیک 
بزرگــراه اونتاریو و مقررات ضمیمه ی آن نیســت 
تخلــف اســت و شــامل مجــازات می شــود. ایــن 
مجازات ممکن است جریمه ی نقدی یا توقیف یا 

ضبط وسیله ی نقلیه باشد. 

تذکر
 راندن وســیله ی نقلیه ی خراب یا عدم اجرای 
بازرســی های الزامــی ممکن اســت اعالم جرم 
علیــه راننده و یا متصدی یــا توقیف یا ضبط 

وسیله ی نقلیه را در پی داشته باشد. 

راننــدگان وســایل نقلیه ی مجهز بــه ترمزهای 
بادی بایــد از قانون ترافیک بزرگــراه اونتاریو 
و مقررات ضمیمه ی آن و همچنین از تمامی 
مسائل مربوط  به ایمنی عمومی آگاه باشند و 
مطابــق با آن عمل کنند. این موارد به  صورت 
مختصر در این فصل شــرح داده شــده است. 
به عــالوه، در ایــن فصــل شــرح داده می شــود 
که هنگام شناســایی نقصی در سیستم ترمز 

بادی چه اقداماتی باید انجام داد. 

در مســیر مســتقیم یــا منطقــه ی نزدیــک به  	
خــروج هــوای کمپرس شــده از قطعات سیســتم 

ترمز بادی قرار نگیرید. 

یادآوری
برای اطمینان از رعایت قانون ترافیک بزرگراه 
اونتاریو و  مقررات ضمیمه ی آن، بازرسی های 
وســایل نقلیه ی مجهز بــه ترمزهای بادی باید 
ـی معین به  طــور کامل انجام  در فواصــل زماـن
شــود. رانندگان طبــق قانون موظف هســتند 
هــر نقص مربوط  به سیســتم ترمز بادی را به 

متصدی وسیله ی نقلیه گزارش دهند. 

 

تصویــر 1-8: موقعیــت صحیــح ابــزار بازدارنــده ی 
حرکت چرخ ها

نگرانی های مربوط  به 
ایمنی هنگام بازرسی 
سیستم های ترمز بادی

هنگام بازرسی سیستم ترمز بادی حتمًا اقدامات 
زیــر را بــرای جلوگیــری از خطــرات احتمالی انجام 

دهید: 

در مکانی مســطح پارک کنید تــا مانع حرکت  	
وســیله ی نقلیه شــوید. هنگام بازرســی سیستم 
ترمز بادی، باید تمامی مراحل کامل انجام شود و 
در این مدت ترمزهای پارک یا دستی باید رها شده 
باشد. مکان مســطح احتمال حرکت غیرمنتظره ی 

وسیله ی نقلیه را کاهش می دهد. 

دور از ترافیــک و ســایر خطــرات پــارک کنیــد  	
تــا منطقه ای امن برای کارکردن و بازرســی اطراف 

وسیله ی نقلیه ایجاد کنید. 

موتــور را خامــوش کنیــد. قطعــات در حــال  	
حرکت در بخش موتور می توانند ایمنی را به  خطر 
اندازنــد؛ بنابراین بازرســی ها باید همواره با موتور 

خاموش انجام شود. 

وســیله ی نقلیــه را بــا ابزارهــای بازدارنــده ی  	
حرکــت چــرخ محکم کنیــد تا از حرکت وســیله ی 
نقلیــه حین بازرســی جلوگیری کنیــد. )به تصویر 
1-8 مراجعه شــود(. هر زمانی که الزم اســت برای 
انجام فرایند بازرسی یا آزمایش، صندلی راننده را 
ترک و ترمزهای پارک )یا دستی( را رها کنید، باید 
از ابزارهای بازدارنده ی حرکت چرخ استفاده کنید. 



7475 www.ganjineh.ca بانک جامع اطالعــات ایرانیان مقیم کانادا

نکـات کلیـدی 

وســایل نقلیه ی مجهز بــه ترمزهای بادی باید  	
کامــاًل مطابق با قانون ترافیــک بزرگراه اونتاریو و 
مقررات ضمیمه ی آن باشــند. اگر وسیله ی نقلیه 
مطابق با الزامات این قانون نباشــد، ممکن است 

علیه راننده و متصدی اعالم جرم شود. 

هنــگام بازرســی، وســیله ی نقلیــه حتمــًا در  	
مکانی مسطح، به  طریقی مطمئن و در منطقه ای 

امن پارک شود. 

بــرای جلوگیــری از حرکت وســیله ی نقلیه در  	
طول فرایند بازرســی، باید از ابزارهــای بازدارنده ی 

حرکت چرخ استفاده کرد. 

در طول بازرسی، رانندگان باید مراقب قطعات  	
متحــرک وســیله ی نقلیه و هوای کمپرس شــده ی 

خروجی از وسیله ی نقلیه باشند. 

طبق قانون ترافیک بزرگراه اونتاریو و مقررات  	
ضمیمــه ی آن، رانــدن یــا اســتفاده از وســیله ی 
نقلیــه ای با سیســتم ترمــز بادی معیــوب در هر 

جاده یا بزرگراهی ممنوع است. 
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بـازرسی سیستم ترمـز 

تکمیل بازرسی سیســتم ترمز بادی اساسًا شامل 
بررســی نقص یا مشــکل ظاهــری در قطعات ترمز 
و وجــود نشــانه های غیرعــادی اســت. ایــن نــوع 
بازرســی محدود به قطعاتی اســت که برای راننده 

قابل مشاهده است. 

شناسایی برخی عیوب بسیار دشوارتر از سایرین 
اســت. بــرای انجام بازرســی مؤثر، راننــدگان باید 
ـی احتمالــی موجــود در قطعات و  از شــرایط خراـب

نشانه های وجود خرابی مطلع باشد. 

تذکر
 ممکن است هنگام انجام بازرسی الزم باشد 
ـی مناســب ماننــد عینــک  از تجهیــزات ایمـن
ایمنی، کفش ایمنی با محافظ فلزی انگشتان 

و کاله لبه دار استفاده کنید. 

طبق قانون ترافیک بزرگراه اونتاریو و مقررات 
ضمیمه ی آن، رانندگان وسایل نقلیه ی مجهز 
بــه ترمزهای بادی باید بتوانند عیوب قطعات 
سیســتم ترمــز بادی را بازرســی و شناســایی 
کننــد. در ایــن فصــل نحــوه ی انجام بازرســی 

شرح داده شده است. 

شــرایط خوبی باشــد و محکم به کفشــک متصل 
شــده باشــد. آســتر لنتی که به نحــوی قابل توجه 
تــرک خورده، سســت شــده یا ازبین رفته اســت، 

معیوب است. 

بررسی آلودگی در آستر لنت 

در اســمبلی چــرخ قطعاتی وجــود دارد که نیاز به 
روان کاری دارنــد. وقـتـی مشــکلی در چــرخ ایجاد 
شــود، مقــداری از مــواد روان کننده ممکن اســت 
خارج شــود و در تماس با آســتر لنــت قرار گیرد. 
وقتی روغن یا گریس روی آســتر لنت قرار گیرد، 
ترمــز رفتار غیرعادی خواهد داشــت. آســتر لنتی 

که با روغن یا گریس آلوده شده خراب است. 

بررسی ضخامت آستر لنت 

آسترهای لنت با ابعاد استاندارد ساخته می شوند، 
به  نحوی که بخش قابل توجهی از آستر استفاده 
می شــود؛ قبل از اینکه نیاز به جایگزینی داشــته 
باشــد. وقتی آســتر لنت به  حدی اســتفاده شده 
که نازک می شود، خطر خرابی ترمز و صدمه دیدن 
ســایر قطعــات افزایــش می یابد. آســتر لنتی که 
ضخامتش کمتر از حداقل ضخامت توصیه شــده 

باشد معیوب است. 

بازرسی قطعات ترمز پایه 

ابتدا قطعات ترمز پایه را بازرسی کنید تا صدمات 
ناشــی از خاک و خاشــاک، نقص یا خرابی قطعات 
را شناسایی کنید. انتظار می رود رانندگان بتوانند 
قطعات صدمه دیده، معیوب یا از دست  رفته را در 
ترمز تشــخیص دهند. راننده برای شناســایی این 
عیــوب باید بــا ظاهر عــادی قطعات ترمــز پایه و 
نشــانه های وجود عیوب کنونی یا احتمالی آشــنا 

باشند. 

درام  با  لنت  آستر  تماس  بررسی 

ترمز 

ـی ترمز اعمال  بــرای اینکــه ترمزهــا کار کنند، وقـت
می شــود آســتر لنت داخل کفشــک ترمز باید در 
جهت خالف درام یا کاسه ی ترمز فشار داده شود؛ 
وقتی ترمزها رها شــده اســت، آســتر لنت داخل 
کفشــک ترمز نباید با درام یا کاسه ی ترمز تماس 
داشــته باشــد. وقـتـی ترمز اعمــال می شــود، اگر 
آستر با درام تماس نداشته باشد، نشان دهنده ی 

خرابی ترمز است. )به تصویر 1-9 مراجعه شود(. 

بررسی شرایط آستر لنت 

آســتر لنت مــاده ای اســت کــه اصطــکاک ایجاد 
می کنــد و در کفشــک ترمــز فلــزی قــرار می گیرد. 
بــرای اینکــه ترمز درســت کار کند، آســتر باید در 
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بازرسی محفظه های ترمز بادی 

اندازه ی محفظه ی ترمز بادی بر اســاس مســاحت 
دیافراگــم محفظــه بــر حســب اینچ مربع اســت. 
ترمــز روی هــر انتهای محــور بایــد دارای اندازه ی 
مشــابه محفظــه ی ترمــز بادی باشــد تــا اطمینان 
حاصل شــود که نیروهای ترمز متعادل هســتند. 
این مســئله بــرای محورهای فرمــان حتی مهم تر 
اســت؛ جایی که عدم تعادل ترمز ممکن اســت بر 
کنترل فرمان تأثیر گذارد. محفظه های ترمز بادی 
ساخت تولیدکنندگان مختلف، ممکن است ظاهر 
ـی هم داشــته باشــند؛ حتی اگــر اندازه ی  متفاوـت

مشابه داشته باشند. 

وقـتـی فشــار هوا بــه محفظــه ی ترمز بــادی وارد 
می شــود، نشــتی هــوا در ایــن محفظه هــا بایــد 
بازرســی شــود. بــه عبــارت دیگر، وقـتـی ترمزهای 
فنری رها شــده و ترمزهای ســرویس ِاعمال شده 
اســت، محفظــه ی ترمز بادی باید بازرســی شــود. 
نشــتی هــوا از محفظــه ی ترمــز بــادی معمــواًل از 

طریق صدا قابل  تشخیص است. 

محفظه هــای ترمــز بــادی ممکن اســت منفذهای 
هواکــش قابــل  مشــاهده داشــته باشــند. ایــن 
منفذها ســاخت کارخانه  هستند و مشکلی ایجاد 
نمی کنند. سوراخ ها یا ترک هایی که در اثر ضربه یا 
سایر انواع صدمات ایجاد شده اند، نشان می دهد 

محفظه ی ترمز بادی معیوب و خراب است. 

بازرســی قطعات ترمز پایه شــامل بررسی عیوب 
زیر می شود: 

آســتر لنــت درون کفشــک ترمز بــا درام ترمز  	
تماس نداشته باشد.

قطعات ترمز پایه ی صدمه  دیده، از بین  رفته  	
یا خراب  شده باشد.

آســتر لنت ترک خورده، سســت شده، از بین  	
رفته یا آلوده شــده اســت، درام تماس مناســب 
نــدارد، یــا ضخامت آســتر کمتر از حد مــورد نیاز 

باشد. 

تذکر
 طبق قانون ترافیک بزرگراه اونتاریو و مقررات 
ضمیمــه ی آن، راندن وســیله ی نقلیه  با ترمز 
پایــه ی خراب یا معیــوب در تمامی جاده ها و 

بزرگراه ها ممنوع است. 

بازرســی محفظه های ترمز بادی وســیله ی نقلیه 
شامل بررسی عیوب زیر است: 

نشتی هوایی که بتوان آن را شنید. 	

ترک و ســوراخی که مربوط  به ساخت کارخانه  	
نباشد.

انــدازه ی محفظــه ی ترمــز بادی کــه مطابق با  	
محور فرمان نباشد.

طول مؤثر تنظیم کننده ی اسالک که مطابق با  	
محور فرمان نباشد.

تذکر
طبق قانون ترافیک بزرگراه اونتاریو و مقررات 
ضمیمــه ی آن، رانــدن وســیله ی نقلیــه ای بــا 
تمامــی  در  بــادی معیــوب  ترمــز  محفظــه ی 

جاده ها و بزرگراه ها ممنوع است.

محفظــه ی ترمز از طریق یک میله ی فشــار، یوک، 
اســالک  تنظیم کننــده ی   ،)clevis( رزوه دار  پیــن 
و محــور ســوپاپ، به اســمبلی ترمز متصل شــده 
اســت. تنظیم کننــده ی اســالک مثــل اهــرم عمل 
می کند و نیروی محفظه های ترمز بادی را افزایش 
ـی دارد.  می دهــد. طــول مؤثر آن هــا اهمیت باالـی
اکثر تنظیم کننده های اســالک همراه با دو یا سه 
ســوراخ برای اتصال میله ی فشار طراحی شده اند. 
متصل شــدن بــه تنظیم کننده ی اســالک از طریق 
منفذ یا ســوراخ اشتباه، طول مؤثر تنظیم کننده ی 
اسالک را تغییر می دهد. طول مؤثر تنظیم کننده ی 
اسالک، فاصله ی بین مرکز میله ی سوپاپ و پین 
clevis است. برای اطمینان از ترمزگیری متعادل، 
تنظیم کننده های اســالک روی هر طرف یک محور 
بایــد طول مؤثر مشــابه داشــته باشــند. بنابراین 
وقـتـی تنظیم کننده هــای اســالک چندین ســوراخ 
یــا منفذ داشــته باشــند، معمواًل میله های فشــار 
روی هر طرف محور با اســتفاده از منفذ یا سوراخ 

مشابه متصل می شوند. 

در برـخـی از مدل هــای تنظیم کننــده ی اســالک از 
الگوهــای متنوعی برای جای گذاری این ســوراخ ها 
اســتفاده شــده اســت که به همین دلیــل ظاهر 
متفاوتی در هر انتهای محور ایجاد می شود؛ حتی 
وقتی آن ها درســت متصل شــده باشند. فاصله ی 
بیــن مرکــز میلــه ی ســوپاپ و پیــن clevis باید 
همیشــه در هر انتهای یک محور فرمان یکســان 

باشد. 
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بازرسـی شلنگ هـا و 
لـولـه هـای ترمز 

شــلنگ ها و لوله هــا، ســیم های انتقــال هــوا در 
سیستم ترمز بادی هستند. برخی از این سیم های 
هــوا در موقعیــت خــالف جهت بدنه ی وســیله ی 
نقلیه و ســایر قطعات ســاختاری قــرار گرفته اند. 
سایر سیم ها که در معرض دید قرار دارند بیشتر 

مستعد صدمه دیدن هستند. 

شلنگ ها و لوله ها یک الیه ی داخلی دارند که یک 
درزبنــد مانــع ورود هوا ایجــاد می کند و الیه های 
پارچــه ای را تقویــت می کنند تا میزان اســتحکام 
را افزایــش دهند و دارای الیه ای بیرونی از جنس 
پالســتیک یا الستیک برای محافظت هستند. در 
برـخـی از شــلنگ ها و لوله هــا از الیه هــای فوالدی 
تقویت شــده اســتفاده شده اســت. ایجاد سوراخ 
ـی ممکــن اســت  یــا فرســودگی در الیــه ی بیروـن
باعــث ایجــاد ســوراخ در الیه هــای داخلی شــود. 
ایجــاد ســوراخ در الیه هــای داخلی باعث نشــتی 
هوا خواهد شــد. ســیم های هوا ی صدمه دیده یا 
ـی دارند؛ حتی  فرســوده به  خــودی  خود جای نگراـن

اگر هیچ نشتی ای در آن ها مشاهده نشود. 

وقـتـی الیه هــای داخلی یــا تقویت کننــده صدمه 
ببیننــد، ســیم هــوا معیــوب اســت. در برـخـی از 
ـی اســتفاده می شــود تا  مــوارد رنگ هــای متفاوـت
نشــان دهند چه زمانی یک الیه بیش  از حد دچار 

فرسودگی شده است. 

صدمه دیدن یا کاهش کیفیت شلنگ ها و لوله ها 

بازرســی درام هــا و 
روتــورهـای تـرمــز 

چرخ هــا، محافظ هــای گردوغبــار و ســایر قطعــات 
وســیله ی نقلیه ممکن اســت مانــع دیدن درام ها 
و روتورهــای ترمــز شــوند. راننــدگان بایــد وجود 
صدمه یا نشــانه ی ترک یا شکستگی را در درام ها 
و روتورهــای ترمــز بازرســی کننــد. اگــر درام ها یا 
روتورهای ترمز خراب شده، ترک خورده یا شکسته 
شده باشند، اغلب تغییر قابل  توجهی در عملکرد 

ترمزها ایجاد می شود. 

بازرسی درام ها و روتورهای ترمز وسیله ی نقلیه 
شامل بررسی عیب زیر است: 

درام هــا یــا روتورهــای ترمــز ترک خــورده یــا  	
شکسته شده. 

تذکر
طبق قانون ترافیک بزرگراه اونتاریو و مقررات 
ضمیمه آن، راندن یک وســیله ی نقلیه دارای 
درام یــا روتــور خــراب یــا معیــوب در تمامی 

جاده ها و بزرگراه ها ممنوع است.

بـازرســی مخـازن هـوا 

مخازن هوا باید محکم به وســیله ی نقلیه متصل 
شــده باشــند. با نگاه کردن به آن ها و تالش برای 
جابه جایی آن ها بررســی کنید که محکم باشــند. 
عالوه بر مخازن، اســتحکام قالب های نصب و ابزار 
نگه دارنــده ی مخــازن هوا برای وســیله ی نقلیه را 
بررســی کنیــد. حرکــت غیرمعمــول ممکن اســت 
نشــانه ی سســت بودن مخزن هوا یــا قالب نصب 

باشد. 

بازرســی مخــازن هــوای وســیله ی نقلیه شــامل 
بررسی عیب زیر است: 

مخزن هوا سست نصب شده است.  	

تذکر
 طبق قانون ترافیک بزرگراه اونتاریو و مقررات 
ضمیمــه ی آن، رانــدن وســیله ی نقلیــه ای بــا 
مخــزن هــوای معیــوب در تمامــی جاده ها و 

بزرگراه ها ممنوع است.

ممکن اســت در اثر فرســودگی، پارگی، سائیدگی 
ـی ایجاد شــوند. نشــتی هوا  و آســیب های گرماـی
را معمــواًل می تــوان از طریق صــدای حاصل از آن 
شناسایی کرد؛ شلنگ های در حال حرکت و حرکت 
لوله ها به ســمت عقب و جلو اغلب به شناســایی 

نشتی هوا کمک می کنند. 

سیســتم های ترمــز بــادی بــه ابــزار و اتصــاالت 
تثبیت کننده ای نیاز دارند که مختص آن ها طراحی 
شــده و مورد تأیید قرار گرفته اســت. استفاده از 
ابزار نامناسب یا اتصال یا تعمیر سیم های هوا با 

ابزار اشتباه یا نامناسب ممنوع است. 

بازرســی سیم های هوای وســیله ی نقلیه شامل 
بررسی عیوب زیر می شود: 

نشتی هوایی که بتوان آن را شنید.  	

سیم های هوای صدمه دیده یا فرسوده. 	

اســتفاده از ابزار تثبیت کننده ی اشــتباه برای  	
اتصال یا تعمیر سیم انتقال هوا.

تذکر 
طبق قانون ترافیک بزرگراه اونتاریو و مقررات 
ضمیمــه ی آن، رانــدن وســیله ی نقلیــه ای بــا 
ســیم هــوای معیــوب در تمامــی جاده هــا و 

بزرگراه ها ممنوع است.
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تذکر
اونتاریــو و  بزرگــراه  ترافیــک  قانــون   طبــق 
مقررات ضمیمه ی آن، راندن وســیله ی نقلیه 
با کمپرســور هوا، قالب نصب، چفت وبســت 
یا تسمه ی درایو معیوب در تمامی جاده ها و 

بزرگراه ها ممنوع است.

بازرسی کمپرسورهای هوا 

کمپرسورهای هوا باید محکم به موتور نصب شده 
باشــند و تمامی ابزار پشتیبانی یا قالب های مورد 
اســتفاده باید محکم شده باشــند. کمپرسورهای 
هــوا بایــد همــواره وقتی موتــور خاموش اســت 
بازرســی شــوند. اگر کمپرســور تســمه ای باشــد، 
شــرایط و کشــش پولی ها و تســمه باید بازرسی 
شــود. پولی هــای درایــو باید محکم و در شــرایط 
مطلوبی باشــند. وقتی با دســت محکم به تسمه 
فشار وارد می شود، تسمه باید اندکی حرکت کند. 
حرکت بیش  از حد تســمه نشــان می دهد تسمه 
شــل شده اســت. تســمه ی شــل، پاره یا فرسوده 

معیوب است. 

بازرســی کمپرســور هوای وســیله ی نقلیه شامل 
بررسی عیوب زیر است: 

سست بودن درایو کمپرسور هوا.  	

پولی تسمه. 	

شــل، پــاره یــا فرسوده شــدن تســمه ی درایــو  	
کمپرسور هوا. 

محکــم نصب نبودن کمپرســور هــوا، قالب یا  	
چفت وبست ها. 

نکـــات کلیــــدی 

هنــگام بازرســی قطعــات ترمــز پایــه، راننــده  	
بایــد صدمه دیدـگـی، خرابی یا نبــود قطعات؛ ترک 
خوردـگـی، شــل، گــم یا آلوده شــدن آســتر لنت؛ 
تماس اشــتباه درام؛ و ضخامــت کمتر از حد الزم 

آسترها را بررسی کند. 

در زمان بازرسی محفظه های ترمز بادی، راننده  	
باید وجود نشــتی هــوای قابل شــنیدن، ترک ها و 

سوراخ های غیرکارخانه ای را بررسی کند. 

بازرســی محفظه هــای ترمــز در هــر  	 هنــگام 
طــرف محــور فرمــان، راننــده بایــد عــدم تطبیــق 
تنظیم کننده های اسالک و اندازه ی محفظه ی ترمز 

بادی را بررسی کند. 

در زمــان بازرســی درام هــا و روتورهــای ترمز،  	
راننده باید وجــود درام ها یا روتورهای ترک خورده 

یا شکسته را بررسی کند. 

هنــگام بازرســی شــلنگ ها و لوله هــای ترمــز  	
بادی تشکیل دهنده ی ســیم های هوا، راننده باید 
وجــود نشــتی، صدمه دیدگی یا فرســودگی و ابزار 

تثبیت کننده ی اشتباه را بررسی کند. 

در بازرســی مخــازن هــوا، راننــده بایــد نصب  	
سست و نامطمئن را بررسی کند. 

در زمــان بازرســی کمپرســور هــوا، راننده باید  	
وجود تســمه ی درایو شل، فرســوده یا پاره شده و 
سست و نامطمئن  بودن قالب های نصب یا چفت 

 و بست ها را بررسی کند. 
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پارک مطمئن وسیلــه ی 
نقلیه قبل از آغاز بازرسی 

برای اجرای بازرســی، وسیله ی نقلیه ی خود را روی 
زمیــن مســطح پــارک کنید تــا از حرکــت ناگهانی 
وســیله ی نقلیه جلوگیری کنید. ترمزهای فنری را 
اعمال کنید و ابزارهــای بازدارنده ی حرکت چرخ ها 

را قرار دهید تا وسیله ی نقلیه را محکم کنید. 

تذکر
 فقط در صورتی صندلی راننده را ترک کنید یا 
زیر وســیله ی نقلیه برویــد که ترمزهای فنری 
وســیله ی نقلیه ِاعمال شده باشند یا چرخ ها 

محکم ثابت شده باشند. 

هنــگام رانندـگـی با وســیله ی نقلیــه ی مجهز 
بــه ترمز بــادی باید همــواره اطمینــان حاصل 
کنیــد که هیچ عیبی وجود ندارد و وســیله ی 
نقلیه مطابق با الزامات قانون ترافیک بزرگراه 
باشــد.  آن  ضمیمــه ی  مقــررات  و  اونتاریــو 
در ایــن فصــل فرایند بازرســی کــه راننده باید 
انجــام دهد شــرح داده شــده اســت. مطالب 
این فصل به آماده ســازی بــرای آزمون عملی 
گواهینامــه ی پایان دوره ی ترمــز بادی وزارت 

حمل ونقل کمک می کند. 

فشار هوا کاهش یابد. 

5. مراقــب باشــید و بــه  دقــت گــوش دهیــد تــا 
دستگاه هشدار افت فشار هوا فعال شود. 

6. وقتی دســتگاه فعال شــد، فشــار هوای نشان  
داده  شده در درجه ی سنجش را یادداشت کنید. 

قبول شدن در آزمون 

وســیله ی نقلیه  در صورتی در این آزمایش قبول 
می شــود که وقتی فشــار هــوا در هــر دو درجات 
ســنجش مخزن هوای اولیــه و ثانویه به نقطه ی 
psi 55( kPa 380( یا باالتر از آن می رسد دستگاه 

فعال شده باشد. 

قبول نشدن در آزمون 

وســیله ی نقلیه درصورتی در ایــن آزمایش قبول 
نمی شود که وقتی فشار هوا در هرکدام از درجات 
ســنجش فشــار هوای اولیه و ثانویــه به کمتر از 
psi 55( kPa 380( می رســد دستگاه فعال نشده 

باشد. 

تذکر
طبق قانون ترافیک بزرگراه اونتاریو و مقررات 
ضمیمــه ی آن، رانــدن وســیله ی نقلیــه ای بــا 
دســتگاه هشدار افت فشار هوای معیوب یا 

خراب ممنوع است.

آزمایش دستگاه هشدار 
افت فشـــار هـــــوا 

بــرای آزمایش دســتگاه هشــدار افت فشــار هوا، 
فشار موجود در سیستم باید به نقطه ای کاهش 
 kPa 380 یابد که دســتگاه فعال شود یا به عدد
)psi 55  برسد، هر کدام که باالتر باشد. در طول 
افزایــش فشــار دســتگاه، نقطــه ای که دســتگاه 
هشــدار غیرفعــال می شــود لزومًا همــان نقطه ای 
نیســت کــه دســتگاه در طــول افــت فشــار فعال 
 90( kPa 621 می شــود. آزمایش را در فشــار باالی
psi( آغــاز کنیــد و موتور خاموش یــا در حال کار 
باشــد. اســتارت بزنید، با فشــار دادن و رها کردن 

مکرر پدال ترمز، فشار را کاهش دهید. 

درجه ی ســنجش فشــار هــوا را مشــاهده کنید و 
وقـتـی دســتگاه فعــال می شــود آن را یادداشــت 
کنید. اکثر دســتگاه های هشــدار در فشــار باالی 
psi 60(  kPa 414( فعال می شــوند. اگر دســتگاه 
هشدار در حداقل psi 55(  kPa 380( فعال نشود، 

دستگاه هشدار افت فشار هوا خراب است. 

دستور کار مرحله  به  مرحله 

 kPa 621 1. حتمًا فشــار سیســتم ترمز بادی باالی
)psi 90( باشد. 

2. موتور ممکن است متوقف شود یا از کارکردن 
بیفتد، اما سوئیچ باید روشن باشد. 

3. درجــات فشــار مخزن هوای اولیــه و ثانویه را 
مشاهده کنید. 

4. پــدال ترمز را مکرر فشــار دهیــد و رها کنید تا 
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 kPa 587 ـی که فشــار به مقــدار ابتدایی 4. زماـن
)psi 85( می رسد را یادداشت کنید. 

 kPa 690 ـی ـی را که فشــار بــه مقدار نهاـی 5. زماـن
)psi 100( می رسد یادداشت کنید.

قبول شدن در آزمون 

وســیله ی نقلیه درصورتی در ایــن آزمایش قبول 
می شــود که زمان تولید فشار برابر با 2 دقیقه یا 

کمتر از آن باشد. 

قبول نشدن در آزمون 

وســیله ی نقلیه اگر زمان تولید فشــار بیشــتر از 
2 دقیقه باشد، در این آزمایش قبول نمی شود.

تذکر
طبق قانون ترافیک بزرگراه اونتاریو و مقررات 
ضمیمــه ی آن، رانــدن وســیله ی نقلیه ای که 
قادر به ایجاد فشار هوا در مدت  زمان تعیین 

 شده نباشد، ممنوع است.

آزمایش زمان تولید فشار هوا 

کمپرســور هــوا باید بتوانــد تقاضای اســتفاده ی 
سیســتم ترمز بادی را تأمین کند و ســریعًا فشار 
را بــه محــدوده ی نرمــال بازگردانــد. بــا آزمایــش 
اینکه آیا فشــار هوا در زمان مشــخص، به سطح 
مشــخصی افزایــش می یابد یا خیــر می توان این 

مسئله را تأیید کرد. 

بــرای آزمایــش زمــان تولیــد فشــار هــوا، فشــار 
 )psi 80( kPa 552 سیســتم بایــد بــه کمتــر از
کاهــش یابــد. اگر وســیله ی نقلیه به یــک تریلر 
متصل است، حتمًا شیر تأمین تریلر بسته باشد 
)کشــیده شــود(. وقتی دور موتــور در حالت درجا 
روی 600 تا rpm 900 اســت، نگاه کنید چه زمانی 
الزم اســت تا فشــار هوا از psi 85( kPa 587( به 
psi 100( kPa 690( برسد. اگر زمان مورد نیاز برای 
تولید فشار هوا بیش از 2 دقیقه باشد، سیستم 

ترمز بادی خراب است. 

دستور کار مرحله  به  مرحله 

1. فشــار سیســتم ترمز بــادی را به کمتــر از 552 
psi 80( kPa( برسانید. 

2. موتــور کار کنــد تــا دور موتور بــه 600 تا 900 
rpm برسد. 

3. درجات ســنجش فشــار مخزن هــوای اولیه و 
ثانویه را مشاهده کنید. 

 20( kPa 173 فشــار حداقل معمــواًل بین 138 تــا
تا psi 25( و کمتر از فشــار حداکثر اســت. فشــار 
حداقل کمپرســور باعــث تغییر در صــدای موتور 
می شود و این موضوع را می توانید وقتی درجات 
مخزن هوا شروع به نشان دادن افزایش در فشار 

می کنند مشاهده نمایید. 

فشــارهای حداکثــر و حداقــل بایــد در محدوده ی 
تعیین شده از طرف تولیدکننده ی وسیله ی نقلیه 
باشــد. به عالوه، هر تغییری در این فشــارها باید 
گــزارش داده شــود. فشــار واقعی حداکثــر نباید 
هرگــز باالتــر از psi 145( kPa 1000( باشــد. فشــار 
 kPa 552 واقعــی حداقل نیز نبایــد هرگز کمتر از
)psi 80( باشد. وقتی فشار حداکثر باالتر از 1000 
psi 145( kPa( یــا فشــار حداقــل پایین تر از 552 
ـی سیســتم ترمــز بادی  psi 80( kPa( باشــد یعـن

خراب است. 

دستور کار مرحله  به  مرحله 

1. وسیله ی نقلیه را به  صورت مطمئن پارک کنید 
و ترمزهای فنری را رها کنید. 

2. درجــات فشــار مخــزن هوای اولیــه و ثانویه را 
نگاه کنید. 

3. موتــور تا وقتی فشــار سیســتم ترمز بادی به 
باالترین سطح برسد، کار کند؛ بازه ی فشار حداکثر 

را یادداشت کنید. 

4. پــدال ترمز را چندین مرتبه فشــار دهید و رها 
کنید تا فشــار سیســتم کاهش یابد؛ بازه ی فشار 

حداقل را یادداشت کنید. 

آزمایش بازه های گاورنر 
کمپـــرســـور هــــوا 

سیســتم های ترمــز بــادی باید تحــت محدوده ی 
معین فشار عمل کنند. محدوده ی فشار سیستم 
را بازه های گاورنر یا کنترل کننده ی کمپرســور هوا 
کنتــرل می کنند. این بازه ها تعییــن می کنند چه 
ـی کمپرســور هوا متوقف و چه زمانی شــروع  زماـن
بــه کار خواهد کــرد. راننــدگان می توانند با انجام 
را تعییــن کننــد و  بازه هــای گاورنــر  آزمایشــی، 
همچنین محدوده ی فشــار عملیاتی نرمال را برای 

یک وسیله ی نقلیه ی خاص مشخص کنند. 

مدل ســال وســیله ی نقلیه، به  طور کلی بر بازه ی 
فشــار گاورنر تأثیر می گذارد. محدوده های فشــار 
عملیاتی سیستم ترمز بادی طی 20 سال گذشته 
افزایش یافته است. سیستم های قدیمی ممکن 

است با بازه های فشار پایین تر عمل کنند. 

وقتی فشــار تولیدشــده از کمپرســور به حداکثر 
برســد، روند صعودی فشــار هوا متوقف می شود. 
اگر در وســیله ی نقلیه از خشک کن هوا استفاده 
شده باشــد، چرخه ی خروج آن نیز نشان می دهد 
کمپرســور به بازه ی حداکثر رسیده است. درجات 
مخــزن هــوای اولیــه و ثانویــه را نــگاه کنیــد و 
ـی روند صعودی فشــار  تأییــد کنیــد که چــه زماـن
هوا متوقف شــده و کمپرسور چه زمانی به بازه ی 

حداکثر رسیده است. 
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آزمــایــــش نــــرخ 
افــت فشــار سیستم 

اســتفاده  نقلیــه  وســیله ی  ترمزهــای  از  ـی  وقـت
نمی شود، رانندگان باید نسبت  به نشتی سیستم 
ترمــز بادی و افت فشــار در مخازن هوا هوشــیار 
باشند. این موارد نشان می دهد هوای موجود در 
سیستم ترمز بادی کاهش یافته است. رانندگان 
بــرای ایمنی باید نرخ افت فشــار هوای سیســتم 

ترمز وسیله ی نقلیه را آزمایش کنند. 

برای آزمایش نرخ افت فشار هوای سیستم ترمز، 
ترمزهــای فنــری را رهــا کنید، فشــار هــوای عادی 
ایجاد کنید و موتور را خاموش کنید. پدال ترمز را 
تا انتها فشار دهید و به  مدت یک دقیقه درجات 

فشار هوا را مشاهده کنید. 

در ابتدا که ترمزها اعمال می شوند، فشار هوا به  
شدت افت خواهد کرد، اما این میزان افت نباید 
بــا نرخی باالتــر از آنچه که در جــدول زیر تعیین 
 شــده ادامه پیدا کند. هنگام اجرای آزمایش نرخ 
افت فشــار، میزان افت فشــار در ابتدا که ترمزها 
اعمال می شوند در نظر گرفته نمی شود. اگر افت 
فشــار باالتر از مقادیر تعیین شده باشد، سیستم 

ترمز بادی خراب است. 

دستور کار مرحله  به  مرحله 

1. وســیله ی نقلیه را بــه  صورت صحیح و مطمئن 
پارک کنید و ترمزهای فنری را رها کنید. 

2. اطمینــان حاصل کنید که سیســتم ترمز بادی 

قبول شدن در آزمون 

وســیله ی نقلیه در صورتی در این آزمایش قبول 
می شــود که بازه های فشــار حداقل و حداکثر، در 
محــدوده ی تعیین شــده از طــرف تولیدکننــده ی 
وسیله ی نقلیه باشد؛ فشار حداکثر کمتر از 1000 
 kPa 552 و فشــار حداقل باالتر از )psi 145( kPa

)psi 80( باشد. 

قبول نشدن در آزمون 

وســیله ی نقلیه اگر فشــار واقعــی حداکثر باالتر 
از psi 145( kPa 1000( یــا فشــار واقعــی حداقــل 
پایین تــر از psi 80( kPa 552( باشــد، در ایــن 

آزمایش قبول نمی شود. 

تذکر
طبق قانون ترافیک بزرگراه اونتاریو و مقررات 
ضمیمــه ی آن، رانــدن وســیله ی نقلیه ای که 
بازه هــای گاورنــر یــا کنترل کننــده کمپرســور 
هــوای آن خــارج از محــدوده ی تعیین شــده 

باشد ممنوع است.

قبول نشدن در آزمون 

ـی افت فشــار هــوا فراتر از  وســیله ی نقلیــه وقـت
مقدار تعیین شده برای این وسیله ی نقلیه باشد، 

در این آزمایش قبول نمی شود، .

تذکر
 طبق قانون ترافیک بزرگراه اونتاریو و مقررات 
ضمیمه ی آن، راندن وسیله ی نقلیه ای با نرخ 
افت فشــار هــوای بیش  از حد مجــاز ممنوع 

است.

نرخ های افت فشار 

نوع وسیله ی نقلیه حداکثر افت فشار مجاز 

ـی نرمال خود باشــد.  در محــدوده ی فشــار عملیاـت
موتور را خاموش کنید. 

3. پــدال ترمــز را کامــل و تا انتها فشــار دهید و 
نگه دارید. 

4. فشار نشان داده  شده روی درجات مخزن هوای 
اولیه و ثانویه را یادداشت کنید. 

5. تغییــرات فشــار ـطـی یک دقیقه را یادداشــت 
کنید. 

قبول شدن در آزمون 

ـی در ایــن آزمایــش  وســیله ی نقلیــه در صورـت
قبول می شــود که افت فشــار هوا برابــر با مقدار 
تعیین شــده برای این وســیله ی نقلیه یا کمتر از 

آن باشد. 

حداکثر افت فشار مجازنوع وسیله ی نقلیه

 در دقیقه )kPa )3 psi 21کامیون، واحد کشنده یا اتوبوس

 در دقیقه )kPa )4 psi 28واحد کشنده و تریلر

 در دقیقه )kPa )6 psi 41 واحد کشنده و حداقل 2 تریلر
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4. پــدال ترمــز را فشــار دهیــد و نگه داریــد. )اگر 
نگران هستید که وسیله ی نقلیه شیر ضدترکیبی 
ندارد، اطمینان حاصل کنید که وسیله ی نقلیه به 
 صورت مطمئن پارک شــده باشــد و قبل از ِاعمال 
ترمزهــای ســرویس حتمــًا ترمزهــای فنــری را رها 

کنید.( 

5. نگاه کنید که آیا هوا از اتصال دهنده ی ســیم 
سرویس تریلر خارج می شود یا خیر. 

قبول شدن در آزمون 

وســیله ی نقلیه در صورتی در این آزمایش قبول 
می شــود که هوا از ســیم ســرویس تریلــر خارج 

نشود. 

قبول نشدن در آزمون 

وســیله ی نقلیه در این آزمایش قبول نمی شــود 
اگر هوا از سیم سرویس تریلر خارج شود. 

تذکر
طبق قانون ترافیک بزرگراه اونتاریو و مقررات 
ضمیمه ی آن، راندن وســیله ی نقلیه با شــیر 

محافظ کشنده ی خراب ممنوع است.

آزمایش شیـر محافــظ 
واحـد کشنـده

وسیله ی نقلیه ی یدک کش 

شــیر محافظ واحد کشــنده در وســیله ی نقلیه ی 
یدک کش تضمین می کند که مشــکل افت فشار 
در تریلــر منجــر به افت فشــار وســیله ی نقلیه ی 

یدک کش نمی شود. 

بــرای آزمایش شــیر محافظ واحد کشــنده، شــیر 
تأمیــن تریلــر باید بســته باشــد )کشــیده شــده 
باشد(؛ ســیم سرویس تریلر نباید متصل باشد و 
ترمزهای ســرویس باید اعمال شوند. به هیچ وجه 
هــوا نبایــد از ســیم ســرویس تریلر خارج شــود. 
درصــورت خــروج هــوا از ســیم ســرویس، شــیر 

محافظ واحد کشنده خراب است. 

دستور کار مرحله  به  مرحله 

1. اطمینان حاصل کنید که سیستم ترمز بادی در 
محدوده ی فشار عملیاتی نرمال قرار دارد.  

2. اطمینان حاصل کنید شــیر تأمین تریلر بسته 
است )کشیده شده است(. 

3. اتصال دهنــده ی ســیم هــوای ســرویس تریلر 
را از تریلــر یا اتصال دهنده ی دارای انتهای بســته 
ـی قرار دهیــد که قابل   جــدا کنیــد و آن را در جاـی

مشاهده باشد. 

4. تریلــر را به دقــت زیــر نظــر بگیرید تــا عملکرد 
ترمزهای فنری تریلر را مشاهده کنید. 

5. در صــورت نیــاز با حرکت دادن اندک وســیله ی 
نقلیــه بــه جلو و عقب، ســالمت ترمزهــا را تأیید 

کنید. 

قبول  شدن در آزمون 

وســیله ی نقلیه در صورتی در این آزمایش قبول 
می شود که ترمزهای فنری تریلر به صورت خودکار 

عمل کنند. 

قبول  نشدن در آزمون 

وســیله ی نقلیــه اگــر ترمزهــای فنــری تریلر عمل 
نکنند، در این آزمایش قبول نمی شود. 

تذکر
اونتاریــو و  بزرگــراه  ترافیــک  قانــون   طبــق 
مقررات ضمیمه ی آن، راندن وســیله ی نقلیه 
بــا ترمزهــای فنــری تریلــر معیــوب یــا خراب 

ممنوع است.

آزمایش عملکرد خودکار 
تــرمزهای فنری تـریلر 

هر زمان که تریلر از وســیله ی نقلیه ِکشــنده جدا 
می شــود، ترمزهــای فنــری تریلــر باید بــه  صورت 
خودکار ِاعمال شــوند. برای آزمایش این مســئله، 
شیر تأمین تریلر را باز کنید )فشار دهید( تا تریلر 
کاماًل پر از هوا شــود. سپس شیر تأمین تریلر را 
بکشــید تا بسته شــود. ترمزهای فنری تریلر باید 
ِاعمال شــوند. قطع ســیم تأمین هوای تریلر نیز 
ایــن فرایند را فعال می کند؛ اما روش پیشــنهادی 
آزمایش، بستن شیر تأمین تریلر است. سالمت 
ترمــز را می تــوان بــا اســتفاده ی مالیــم از قــدرت 
موتور برای حرکت دادن وســیله ی نقلیه به جلو و 

عقب تأیید کرد. 

اگر وقتی شــیر تأمین تریلر بســته شــده اســت، 
ترمزهــای فنــری تریلــر بــه  صــورت خــودکار عمل 

نکنند، ترمزهای تریلر خراب است. 

دستور کار مرحله  به  مرحله 

1. اطمینــان حاصــل کنیــد شــیر تأمیــن تریلر باز 
اســت )فشار داده شــده است( و تریلر کاماًل پر از 

هوا شده است. 

2. اطمینــان حاصــل کنید سیســتم ترمز بادی در 
محدوده ی فشار عملیاتی نرمال قرار دارد. 

3. شیر تأمین تریلر را بکشید تا بسته شود. 
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دستور کار مرحله  به  مرحله 

1. ترمزهای فنری وســیله ی نقلیه ی مورد آزمایش 
را اســتفاده کنیــد و ابزارهــای بازدارنــده ی حرکت 

چرخ را بردارید. 

2. از قدرت مالیم موتور و یکی از دنده های پایین 
استفاده کنید. 

3. عکس العمــل وســیله ی نقلیه ی مورد آزمایش 
را مشــاهده کنیــد. وســیله ی نقلیه ممکن اســت 
حرکت بســیار جزئی داشــته باشــد و تکان بخورد 
و چرخ ها نیز ممکن اســت به مقدار جزئی حرکت 
کنند؛ اما به هیچ وجه وسیله ی نقلیه نباید حرکت 

قابل توجه و محسوسی داشته باشد. 

قبول شدن در آزمون 

وســیله ی نقلیه در صورتی در این آزمایش قبول 
می شــود کــه ترمزهــای فنــری وســیله ی نقلیه را 

ثابت نگه دارند. 

قبول نشدن در آزمون 

اگــر ترمزهــای فنــری نتواننــد  وســیله ی نقلیــه 
وسیله ی نقلیه را ثابت نگه دارند، در این آزمایش 

قبول نمی شود. 

تذکر
اونتاریــو و  بزرگــراه  ترافیــک  قانــون   طبــق 
مقررات ضمیمه ی آن، راندن وســیله ی نقلیه 
بــا ترمزهــای فنری معیــوب یا خــراب ممنوع 

است. 

آزمایش ترمزهای فنــری 
)پـــارک و اضطــراری( 

ترمزهــای فنــری وســیله ی نقلیــه بایــد بتواننــد 
وســیله ی نقلیــه را ثابت نگه دارنــد. اگر آزمایش 
روی وســیله ی نقلیــه ی یدک کــش و تریلر انجام 
می شــود، وســیله ی نقلیه را بــرای انجام آزمایش 
انتخــاب کنیــد. ترجیــح بــر ایــن اســت کــه این 
آزمایــش روی ترمزهــای فنــری وســیله ی نقلیه ی 
یدک کــش انجــام شــود. البتــه وقـتـی وســیله ی 
نقلیــه یدک کــش درحــال کشــیدن تریلر اســت، 
ممکن اســت انجــام آزمایش ترمزهــای فنری آن 
به صورت مجزا میســر نباشــد. ایــن آزمایش فقط 
روی سیستم های وسیله ی نقلیه ی یدک کش که 
در آن سیســتم ها، امکان تأمیــن هوا برای تریلر 
وجــود دارد، انجام می شــود. در حالی که ترمزهای 
پارک )دســتی( وسیله ی نقلیه یدک کش رها شده 
اســت. با اســتفاده از قدرت مالیم موتور و دنده  
پاییــن، در  حالــی  کــه ترمزهــا اعمــال می شــوند، 
می توان ســالمت ترمزهای فنــری را آزمایش کرد. 
وســیله ی نقلیه ممکن اســت حرکت بسیار جزئی 
داشــته باشــد، اما چرخ ها نباید در طول آزمایش 

چرخش داشته باشند. 

اگر ترمزهای فنری نتوانند وسیله ی نقلیه را ساکن 
نگه دارند، نشان دهنده ی نقص در ترمزهای فنری 

است. 

تــا از ورود رطوبت انباشته شــده در مخزن تأمین 
به داخل ســایر قطعات سیســتم جلوگیری شود. 
راننــدگان بایــد از محل قرارگرفتــن تمامی مخازن 

هوا و تخلیه مطلع باشند. 

الزم به ذکر است که طراحی بدنه و سوسپانسیون 
)سیستم تعلیق( برخی وسایل نقلیه ممکن است 
دسترسی ایمن به مخازن هوا و تخلیه را محدود 
کند؛ مگر اینکه وسیله ی نقلیه به وسیله ی باالبر 
از زمین بلند شــده باشــد یا روی چاهک تعمیر یا 

سطح شیب دار قرار گرفته باشد. 

دستور کار مرحله  به  مرحله 

1. اطمینــان حاصــل کنید سیســتم ترمــز بادی در 
محدوده ی فشار عملیاتی نرمال قرار داشته باشد. 

2. محل قرارگرفتن مخزن تأمین را تعیین کنید و 
تا وقتی که از شــیر فقط هوای تمیز تخلیه شود 

آن را تخلیه کنید. 

3. محــل قرارگرفتــن مخــازن هــوای باقی مانده را 
تعیین کنید. 

4. روند تخلیه ی هر مخزن هوا را مشــاهده کنید 
و اطمینان حاصل کنید تمامی شــیرهای تخلیه ی 

مخزن هوا به  درستی عمل می کنند. 

قبول شدن در آزمون 

وســیله ی نقلیه در صورتی در این آزمایش قبول 

آزمایــش شیــرهـای 
تخلیه ی مخـزن هـوا 

مخــازن هوا بایــد منظم تخلیه شــوند. این روند 
تخلیــه بایــد به  دقت مشــاهده شــود تــا تمامی 
موارد غیرعادی شناسایی شوند. بخشی از رطوبت 
از مخــزن تأمین تخلیه می شــود. ذرات کوچک تر 
رطوبــت ممکن اســت از مخازن هــوای باقی مانده 
تخلیــه شــوند. تخلیــه ی مقــدار قابل توجهــی از 
رطوبــت از مخزن تأمین عادی اســت؛ حتی زمانی 
که این مخزن طبق برنامه ی منظم تخلیه می شود. 
تخلیه ی مقدار قابل  توجه رطوبت از مخازن هوای 
باقی مانده عادی نیست و باید گزارش داده شود. 

اگر چه مقدار اندکی روغن ممکن است در مخزن 
تأمیــن مشــاهده شــود، اما وجــود مقادیــر قابل 
 مشــاهده ی روغــن بایــد حتمًا گــزارش یــا تعمیر 
شــود. زمانی که در هر کدام از مخازن هوا روغن 
مشاهده شود، ریسک آلودگی سیستم ترمز بادی 

وجود دارد؛ این شرایط باید گزارش داده شود. 

وقـتـی مقــدار رطوبــت یــا روغــن تخلیه شــده در 
ـی افزایش یابد،  هرکــدام از مخــازن به طور ناگهاـن
ایــن شــرایط بایــد گــزارش داده شــود و مخــزن 
مربوطــه هم باید تعمیر شــود. هرگونه خرابی در 

شیر تخلیه باید تعمیر شود. 

مخــزن تأمیــن باید همواره در ابتدا تخلیه شــود 
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نکــات کلیــــدی 

برای آزمایش دستگاه هشدار افت فشار هوا،  	
با کاهش فشــار هوا دستگاه باید فعال شود. اگر 
 )psi 55(  kPa 380 دســتگاه در فشــار کمتــر از
فعال نشود، دستگاه هشدار افت فشار هوا خراب 

است. 

بــرای آزمایش زمان تولید فشــار هوا، فشــار  	
هــوا را بــه کمتر از psi 80(  kPa 552( برســانید، 
موتور را روشن کنید. دور موتور روی 600 تا 900 
rpm باشــد. نــگاه کنید چه مدتی طول می کشــد 
 )psi 100 85 به( kPa 690 فشــار هــوا از 587 بــه
برسد. اگر زمان تولید فشار هوا بیش از 2 دقیقه 

باشد، سیستم ترمز بادی خراب است. 

بــا مشــاهده ی بازه هــای حداکثــر و حداقــل  	
کنترل کننــده ی  یــا  گاورنــر  بازه هــای  کمپرســور، 
کمپرسور هوا را آزمایش کنید. اگر فشار حداکثر 
  kPa 690 یا کمتر از )psi 145(kPa  1000 بیش از
 80( kPa 552 و فشــار حداقــل کمتــر از )psi 100(

psi( باشد، سیستم ترمز بادی خراب است. 

برای آزمایش نرخ افت فشار هوا ابتدا نشتی  	
قابل شــنیدن هوا را بررسی کنید و سپس درجات 
فشــار هوا را وقتی فشــار هوا کامل است، موتور 
خاموش اســت، ترمزهای فنری رها شــده است و 
ترمزهای ســرویس اعمال شــده اســت، مشاهده 
نمایید. اگر افت فشــار هــوا در یک دقیقه بیش 
از مقدار تعیین شــده برای وســیله ی نقلیه باشد، 

سیستم ترمز بادی خراب است. 

برای آزمایش شیر محافظ واحد کشنده، وقتی  	

می شــود کــه تمامی شــیرهای تخلیه به  درســتی 
عمل کنند. 

قبول  نشدن در آزمون 

وســیله ی نقلیــه اگر هر کدام از شــیرهای تخلیه 
به درســتی عمــل نکننــد، در ایــن آزمایــش قبــول 

نمی شود. 

تذکر
طبق قانون ترافیک بزرگراه اونتاریو و مقررات 
ضمیمه ی آن، راندن وســیله ی نقلیه با شــیر 
تخلیــه ی مخــزن هــوای معیــوب یــا خــراب 

ممنوع است.

شــیر تأمین تریلر بســته اســت، ســیم سرویس 
تریلر جدا شــده است و ترمزهای سرویس اعمال 
شــده اســت، بررســی کنید کــه آیا صــدای هوای 
خروجی از سیم سرویس تریلر شنیده می شود یا 
خیر. درصورت خروج هوا از سیم سرویس تریلر، 
شــیر محافظ واحد کشــنده خراب شــده یــا دچار 

عیب است.  

وقتی شــیر تأمین تریلر باز است )فشار داده  	
شده است( و سیستم کاماًل از هوا پر شده است، 
عملکــرد خودکار ترمزهای فنــری تریلر را آزمایش 
کنید. شــیر تأمین تریلر را بکشــید تا بسته شود 
و بررســی کنیــد که آیــا ترمزهای فنــری تریلر به 
 صــورت خــودکار عمــل می کننــد. اگــر ترمزهــا به 
 صــورت خودکار عمل نکننــد، ترمزهای فنری تریلر 

خراب هستند. 

بــرای آزمایش اثربخش  بودن ترمزهای فنری،  	
از موتور با قدرت مالیم استفاده کنید و ترمزهای 
فنــری را اعمــال کنید. اگر ترمزهــای فنری قادر به 
نگه داشتن وسیله ی نقلیه به صورت ثابت نبودند، 

ترمزهای فنری خراب هستند. 

برای آزمایش شــیرهای تخلیــه ی مخزن هوا،  	
هنگام تخلیه ی هر مخزن، روند تخلیه را به  دقت 
مشــاهده کنید. اگــر هرکدام از شــیرهای تخلیه 
درســت عمل نکند یا تخلیه ی رطوبت یا روغن به 
 صورت غیرعادی انجام شــود، سیستم ترمز بادی 

خراب است. 
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ضرورت بـازرسی منظـم 
تنظیمـــات تـــرمـــز 

پیشــروی میله ی فشــار هــر محفظــه ی ترمز برای 
عملکــرد صحیــح سیســتم ترمــز ضروری اســت. 
پیشــروی  می شــوند،  فرســوده  ترمزهــا  ـی  وقـت
میله ی فشــار افزایش می یابد. فرسودگی ترمز در 
اندازه هــای متفــاوت اتفاق می افتد؛ این مســئله 
به نوع وســیله ی نقلیه و شرایط رانندگی بستگی 
دارد. بــرای تعییــن اینکه تنظیمــات ترمز صحیح 
انجــام گرفتــه اســت یــا خیــر، پیشــروی میله ی 
فشــار باید حداقل به صورت روزانه بازرســی شود. 
وقتی پیشــروی میله ی فشــار بیش از محدوده ی 

تنظیمات باشد، ترمز خارج از تنظیمات است. 

پیشــروی میله ی فشــار ترمز باید مطابق با قانون 
ترافیــک بزرگــراه اونتاریــو و مقــررات ضمیمــه ی 
آن باشــد. پیشــروی میله ی فشــار هــر محفظه ی 
ترمــز بــادی نبایــد فراتــر از محــدوده ی تنظیمات 

تعیین شده باشد. 

بــا توجه بــه اینکــه محدودیت هــای تنظیمات بر 
اساس اندازه و نوع محفظه ی ترمز بادی متفاوت 
اســت، راننده باید بتواند محفظه ی ترمز وسیله ی 
نقلیه ی خود را شناســایی کند. اندازه ی محفظه ی 
ترمــز را می تــوان با اندازه گیری قطــر گیره ی مورد 
اســتفاده بــرای نگه داشــن قطعــات یا بــا تعیین 
موقعیت نشــانه های اندازه ی روی محفظه ی ترمز 

محاسبه کرد. 

ـی راننده و  تنظیمــات صحیــح ترمز برای ایمـن
سایر کاربران جاده بسیار مهم است. رانندگان 
وســایل نقلیــه ی مجهز بــه ترمز بــادی باید با 
اســتفاده ا ز روشــی قابل اطمینــان، تنظیمات 
ترمز را به صورت منظم بازرســی کنند. در این 
فصــل نحــوه ی انجام این نوع بازرســی شــرح 

داده شده است. 

نگه دارنــده قــرار دارد و حداکثــر ابعــاد پیشــروی 
میله ی فشــار در محفظه ی ترمز را نشان می دهد. 

)نشان دهنده ی محدوده تنظیمات ترمز نیست.(

نشــانه هایی روی بدنه ی محفظــه ی ترمز قرار  	
گرفته انــد و نشــان می دهنــد که ایــن محفظه ی 
ترمز دارای پیشــروی بلند است و هنگام تعویض 
قطعــات فقط باید از دیافراگم های پیشــروی بلند 

استفاده کرد. 

درگاه های مربع شکل )یا چهارگوش( از نشانه های 
واضــح و دائمــی هســتند کــه بــرای شناســایی 
محفظه هــای ترمــز بــا پیشــروی بلنــد اســتفاده 

می شوند. 

برای کســب نتایج بازرسی قابل اطمینان الزم 
اســت از روش های بازرســی صحیح استفاده 
نمایید. قابل اطمینان ترین روش برای بازرسی 
تنظیمات ترمز، اندازه گیری پیشــروی میله ی 

فشار در زمان ِاعمال ترمز است. 

متداول تریــن انــدازه ی محفظــه ترمز 30 اســت. 
البته در برخی وسایل نقلیه از اندازه های کوچک تر 
یا بزرگ تر اســتفاده شده است. مثاًل محفظه های 
ترمــز بــا انــدازه ی 16، 20، 24 و 36 نیــز اســتفاده 

می شوند. 

اندازه گیری قطــر محفظه های ترمز به ابزاری ویژه 
نیاز دارد. برای تعیین موقعیت نشانه های اندازه ی 
روی محفظه ی ترمز و خواندن آن ها ممکن اســت 
نیــاز بــه تمیزکردن آلودگی هــا، خوردگی  و رنگ از 

روی سطوح باشد. 

بــه احتمال زیاد اندازه ی محفظه های ترمز موجود 
در هــر وســیله ی نقلیــه در کتابچــه ی راهنمــای 
همان وســیله ی نقلیه مشــخص شــده اســت. با 
مراجعــه بــه ایــن راهنمــا نیــازی بــه اندازه گیــری 
محفظــه ی ترمــز یا تعییــن موقعیت نشــانه های 
انــدازه نخواهید داشــت. نوع محفظــه ی ترمز نیز 
بــر محدوده ی تنظیمــات ترمز تعیین شــده تأثیر 
می گــذارد کــه می تواند تا 19 میلی متر یا بیشــتر 
بیــن محفظه هــای ترمز با پیشــروی اســتاندارد و 
بــا پیشــروی بلند متغیر باشــد. محفظه های ترمز 
دارای پیشروی بلند را می توان ازطریق سه ویژگی 

قابل  مشاهده شناسایی کرد: 

درگاه  	 یــک  بــه  متصــل  هــوای  ســیم های 
چهارگوش در بدنه ی محفظه ی ترمز.

برچســبی بــه  شــکل ذوزنقــه کــه زیــر پیــچ  	
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کنیــد.  اندازه گیــری  شــده  رهــا  ترمزهــا  کــه 
)فاصله از یک نقطه روی میله ی فشــار تا یک 
نقطــه ی مناســب ثابت روی محفظــه ی ترمز را 
اندازه گیــری و یادداشــت کنید. ایــن اندازه ی 

شماره ی 1 است(. 

با روشن کردن موتور یا پمپ کردن پدال ترمز،  	
فشار هوا را افزایش یا کاهش دهید تا وقتی هر 
دو درجات مخزن هوای اولیه و ثانویه اعداد 621 

تا kPa 690 )90 تا psi 100( را نشان دهند. 

 موتور را خاموش کنید.  	

پــدال ترمــز را کامــل و تا انتها فشــار دهید و  	
نگه دارید. 

پیشــروی میله ی فشار را در حالتی که ترمزها  	
ِاعمال شده تعیین کنید. )یکی از روش هایی را که 
در مرحله ی 3 انتخاب کرده بودید ادامه دهید.( 

روش یــک: فاصلــه از محفظــه ی ترمز یا از  	
نقطــه ی ثابــت مرجــع تــا عالمــت روی میله ی 
فشــار را اندازه گیــری کنیــد. )بــه تصویــر 11-1 

مراجعه کنید(

را در  	 موقعیــت میلــه ی فشــار  روش دو: 
حالـتـی که ترمزهــا ِاعمــال شــده، اندازه گیری 
ـی قبلی  کنیــد )فاصلــه ی بین نقطــه ی انتخاـب
روی میلــه ی فشــار تــا نقطه ی ثابــت انتخابی 
در محفظــه ی ترمز را دوباره اندازه گیری و ثبت 
کنیــد. ایــن اندازه گیــری شــماره ی 2 اســت.(. 
انــدازه ی شــماره ی 1 را از انــدازه ی شــماره ی 2 
کســر کنید تا اندازه ی پیشــروی میله ی فشار 
در حالتی که ترمزها ِاعمال شده به دست آید. 

فراینــد مرحله به مرحلــه ی 

اندازه گیری پیشروی میله ی 

فشار در حالت ِاعمال ترمز 

الزم بــه ذکــر اســت که طراـحـی بدنه و سیســتم 
سوسپانســیون )یا سیستم تعلیق( برخی وسایل 
نقلیــه ممکن اســت دسترســی ایمن بــه قطعات 
ترمــز را محدود کنــد؛ مگر اینکه وســیله ی نقلیه 
بــا باالبر از زمین بلند شــده باشــد یــا روی چاهک 
تعمیر یا ســطح شــیب دار قرار گرفته باشد. برخی 
از سیســتم های ترمــز دارای پوشــش یا محافظی 
هســتند کــه اتصاالت ترمز را پنهــان می کنند، به 
همین دلیل بازرسی تنظیمات ترمز در این حالت 

غیرممکن است.

از تکنیک هــای شــرح  داده  شــده بــرای بازرســی 
استفاده کنید.  

وسیله ی نقلیه را با کمک بازدارنده های حرکت  	
چرخ ثابت و محکم نگه دارید. 

	  90( kPa 621 مطمئن شــوید فشــار هوا باالی
psi( اســت و ترمزهــای فنری را رهــا کنید. یکی از 

روش های زیر را انتخاب کنید: 

روش یک: محل میله ی فشار در محفظه ی  	
ترمــز یا یک نقطه ی ثابــت مرجع روی محفظه 
را عالمــت بزنیــد. بــرای آن کار از گــچ، صابون 
ابــزار مشــابه  یــا ســایر  ماژیــک  مخصــوص، 
اســتفاده کنید. عالمــت باید بســیار باریک و 

دقیق باشد.

روش دو: محــل میلــه ی فشــار را در حالتی  	

 

پیشــروی  اندازه گیــری  دو:  روش   :11-2 تصویــر 
میلــه ی فشــار در حالـتـی کــه ترمزهای ســرویس 

ِاعمال شده اند.

شماره ی اندازه )مانند 16، 20، 24 یا 30( و نوع  	
)مانند پیشروی استاندارد یا بلند( محفظه ی ترمز 

را تعیین کنید. 

محــدوده ی تنظیمــات برای محفظــه ی ترمز را  	
مشخص کنید. 

پیشــروی میله ی فشــار در حالـتـی که ترمزها  	
ِاعمال شده را با محدوده ی تنظیمات قابل استفاده 
مقایســه کنیــد و هــر حرکتی فراتــر از محدوده ی 
تنظیمات ترمزها را به عنوان عیب شناسایی کنید. 

تذکر
 در بخشی از آزمون عملی اخذ گواهی پایان 
دوره ی ترمــز بــادی وزارت حمل ونقــل، تمامــی 
راننــدگان موظــف هســتند هنــگام بازرســی 
تنظیمــات ترمــز، روش اندازه گیری پیشــروی 
میله ی فشــار درحالتی که رمزها ِاعمال شــده 

را نشان دهند. 

 

تصویر 1-11: روش یک: اندازه گیری پیشروی میله ی 
فشار در حالتی که ترمزهای فنری رها شده اند.
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تنظیــم مجــدد ترمـزهـا 

اســالک  تنظیم کننــده ی  دارای  ترمزهــای  ـی  وقـت
دستی خارج از تنظیمات باشند، آن ها باید مجددًا 
تنظیم شــوند تا پیشــروی میله ی فشــار کمتر از 
محــدوده ی تنظیمــات باشــد. فقــط تعمیــرکاران 
دارای گواهــی تأییــد می تواننــد تنظیمات مجدد 
ترمــز مربوط  به تنظیم کننده ی اســالک دســتی را 
انجــام دهنــد. در اونتاریــو، راننــدگان می تواننــد 
گواهــی انجــام تنظیمات مجــدد ترمــز مربوط به 
تنظیم کننــده ی اســالک دســتی را دریافــت کنند. 
فقــط افرادی کــه گواهینامــه ی دوره ی مربوطه را 
گرفته باشند مجاز به اجرای تنظیمات مجدد ترمز 
هســتند. این گواهینامه به شــما اجازه نمی دهد 
به صورت دســتی تنظیمات مجدد تنظیم کننده ی 

خودکار اسالک را انجام دهید. 

اگر تنظیم کننده های خودکار اســالک به  درســتی 
عمل کنند، نیاز به تنظیمات مجدد منظم نخواهند 
داشت. اگر نیاز به تنظیمات مجدد دوره ای باشد، 
یعنی تنظیم کننده ی خودکار اســالک خراب شــده 
اســت و تعمیرکار دارای گواهــی تأیید باید آن را 
تعمیر کند. فقــط تعمیرکاران دارای گواهی تأیید 
مجــاز بــه اجــرای تنظیمــات مجــدد یــا تعمیرات 
تنظیم کننده هــای خودکار اســالک هســتند. برای 
افــراد بــدون گواهــی تأییــد، انجام تمامــی امور 
مربــوط بــه تنظیمــات تنظیم کننده هــای خودکار 
اسالک خطرناک است. این احتمال وجود دارد که 
ناخواســته بــه ترمز صدمــه بزنید و باعــث خرابی 
ترمز شوید. هر چند وقت یک بار تنظیم کننده های 

شاخص های پیشروی ترمز 

میله ی فشار محفظه ی ترمز به  طور کلی با عالئم 
مختلفــی نشــانه گذاری شــده اســت کــه وقـتـی 
پیشروی میله ی فشار فراتر از محدوده ی تنظیمات 
باشد،قابل مشاهده هستند. شاخص های پیشروی 
ترمــز را می توان به اتصاالت ترمز نیز متصل کرد؛ 
این شــاخص ها شامل نقاط مرجع خارجی هستند 
که امکان نمایش بصری پیشروی میله ی فشار را 
در حالتی که ترمزها ِاعمال شده فراهم می آورد. 

شاخص های پیشروی میله ی فشار باید به درستی 
نصــب و نگه داری شــوند، به عــالوه، رانندگان باید 
کامــاًل آمــوزش دیــده باشــند کــه بــه  درســتی از 
شــاخص های پیشــروی ترمــز اســتفاده کننــد تــا 
ـی از بازرســی تنظیمات ترمز  نتایــج قابل  اطمیناـن

به دست آید. 

یا  اسالک  خودکار  تنظیم کننده ی 

ترمز 

تنظیم کننــده ی خودکار اســالک یا ترمز اســتفاده 
می شــود تا دیگر نیازی به اجرای منظم تنظیمات 
مجــدد ترمزهــا به صــورت دســتی نباشــد. وقـتـی 
تنظیم کننده ی خودکار اســالک به درستی نصب و 
نگه داری شود، ابزاری بسیار قابل اطمینان است. 

بازرســی تنظیمــات ترمــز بایــد در هــر دو حالــت 
اســتفاده از تنظیم کننــده ی اســالک خــودکار یــا 

دستی انجام شود. 

نکـات کلیـدی

اندازه گیری پیشــروی میله ی فشــار در حالتی  	
که ترمزها ِاعمال شــده، روشی قابل اطمینان برای 

بازرسی تنظیمات ترمز است. 

بازرسی تنظیمات ترمز در هر چرخ باید وقتی  	
 kPa 690 انجــام شــود که فشــار هوا بین 621 تــا
)90 تــا psi 100( اســت، در ایــن فشــار موتور باید 
خامــوش شــود و ترمز های ســرویس کامل اعمال 

شوند و ترمزهای فنری باید رها شوند. 

هنگامــی که پیشــروی میله ی فشــار فراتر از  	
محــدوده ی تنظیمات محفظه ی ترمز باشــد، ترمز 

خارج از تنظیمات است. 

فقط افراد واجد شــرایط و دارای گواهی تأیید  	
می توانند ترمزها را تعمیر یا مجددًا تنظیم کنند. 

راننــدگان دارای گواهینامه تنظیم ترمز بادی  	
معتبــر اونتاریــو واجــد شــرایط الزم بــرای تنظیم 
مجــدد ترمزهــای وســیله ی نقلیــه ی مجهــز بــه 

تنظیم کننده های اسالک دستی هستند. 

طبق قانون ترافیک بزرگراه اونتاریو و مقررات  	
کــه  نقلیــه ای  وســیله ی  رانــدن  آن،  ضمیمــه ی 
ترمزهای آن خارج از تنظیمات باشد ممنوع است. 

خودکار اســالک را بررســی کنید تا از درست بودن 
تنظیمــات آن اطمینان حاصل کنیــد؛ البته هرگز 

شخصًا اقدام به تعمیر آن نکنید. 

تذکر
 طبق قانون ترافیک بزرگراه اونتاریو و مقررات 
ضمیمــه ی آن، رانــدن وســیله ی نقلیه ای که 
ترمزهای آن خارج از تنظیمات اســت ممنوع 

می باشد. 
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نرخ دالر

نرخ لحظه ای دالر کانادا در 

شهرهای مختلف

دایرکتوری مشاغل

ایرانیـان  مشـاغل  دایرکتـوری 

کانـادا

کتاب ها و منابع

ترجمه کتاب ها و منابع مفید

ابزارهای کاربردی

ابزارهای کاربردی و 

محاسبه گرهای قیمت

اخبار محلی

اخبار محلی شهرهای مختلف 

کانادا

12

جـداول  چک لیسـت ها، 

مــدار  ــای  ــوداره ــم ن و 

الکتریکی 
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فهرست لوازمی که باید در آزمون 

عملــی همــراه داشتــه باشیـد  

راننــدگان در زمــان آزمــون عملــی باید همــراه با 
لوازم زیر در جلسه ی آزمون حضور داشته باشند: 

1. بازدارنده های حرکت چرخ 

2. کرنومتر یا ساعت مجهز به ثانیه شمار 

3. انــدازه و نــوع تمامــی محفظه هــای ترمز روی 
وسیله ی نقلیه ای که با آن آزمون می دهند 

ابــزار نگه دارنــده ی پــدال ترمــز در موقعیــت   .4
اعمال شده 

5. ابزاری برای عالمت گذاری میله ی فشار* 

6. دســتگاهی برای اندازه گیری پیشــروی میله ی 
فشار* 

7. جدول محدوده ی تنظیمات ترمز )دلخواه(  

8. محافظ سر* 

9. محافظ چشم* 

*: برای اتوبوس های مسافرتی استفاده نمی شود.

در این فصل چک لیست های بازرسی، جداول 
و نمودارهــای تصویــری مــدار الکتریکی ارائه 
شــده اســت که از یــک طرف به راننــدگان در 
انجام کامل بازرسی هایی که باید انجام دهند 
کمــک می کند، از طرف دیگــر نقش مهمی در 
آماده ســازی برای آزمون عملــی گواهینامه ی 
پایــان دوره ی ترمــز بــادی وزارت حمــل  و نقل 

ایفا می کند. 

ترک خوردگی، شــل، گم یا آلوده شــدن آســتر  	
لنت، تماس اشتباه با درام یا ضخامت آستر لنت 

کمتر از حد موردنیاز 

هر  در  ترمز  محفظه های  بازرسی 

چرخ ازنظر: 

نشتی هوای قابل شنیدن  	

مربوط بــه  	 کــه  ســوراخ هایی  و  ترک خوردـگـی 
طراحی کارخانه نباشند 

عــدم تطابــق انــدازه محفظــه ی ترمز بــادی با  	
محور فرمان 

عــدم تطابــق طــول تنظیم کننده ی اســالک با  	
محور فرمان 

ترمز  روتورهای  یا  درام ها  بازرسی 

در هر چرخ ازنظر: 

ترک خوردگی یا شکستگی درام یا روتور ترمز  	

انتقال  سیم های  تمامی  بازرسی 

هوای قابل دسترس ازنظر: 

نشتی هوای قابل شنیدن  	

سیم انتقال هوای صدمه دیده یا فرسوده  	

چک لیست بازرسی مکانیکی 

از این چک لیســت به عنوان راهنما در زمان انجام 
بازرســی مکانیـکـی قطعــات سیســتم ترمــز بادی 

استفاده کنید. 

تذکر
هنــگام انجــام فراینــد بازرســی در بخشــی از 
آزمــون عملــی، در هــر مرحله از بازرســی باید 
بــه مســئول آزمــون اعــالم کنید کــه در حال 

آزمایش کدام مرحله از بازرسی هستید.  

برای  نقلیه  وسیله ی  آماده سازی 

بازرسی: 

ترمزهای فنری را اعمال کنید.  	

بازدارنده هــای حرکت چــرخ را در محل مربوطه  	
قرار دهید. 

هر  در  پایه  ترمز  قطعات  بازرسی 

چرخ ازنظر: 

عــدم تمــاس بین آســتر لنت داخل کفشــک  	
ترمز با درام یا کاسه ی ترمز

وجــود صدمه دیدـگـی، ازبیــن  رفتن یــا خرابی  	
قطعات ترمز پایه
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چک لیست بازرســــی 
عملکـــرد سیستم 

از این چک لیســت به عنوان راهنما در زمان انجام 
بازرســی عملیــات سیســتم ترمــز بادی اســتفاده 

کنید. 

تذکر
 هنــگام انجــام فرایند بازرســی در بخشــی از 
آزمون عملی، در ابتدای هر بخش از بازرســی 
باید به مسئول آزمون اعالم کنید که در حال 

آزمایش کدام مرحله از بازرسی هستید.  

وسیله ی نقلیه را برای بازرسی آماده کنید. 	

ترمزهای فنری را اعمال کنید.  	

بازدارنده هــای حرکت چــرخ را در محل مربوطه  	
قرار دهید. 

افت  هشدار  دستگاه  آزمایش 

فشار هوا 

اطمینــان حاصل کنید که فشــار هــوا حداقل  	
psi 90( kPa 621( باشــد. اگــر فشــار هــوا خیلــی 
پایین باشد، به محض روشن شدن کلید استارت، 

هشدار فعال می شود. 

اطمینان حاصل کنید که کلید دستگاه روشن  	

اســتفاده از ابزار تثبیت کننده نامناســب برای  	
اتصال یا تعمیر سیم انتقال هوا 

بازرسی مخازن هوا ازنظر: 

نصب سست و نامطمئن  	

بازرسی کمپرسورهای هوا ازنظر: 

سســت بودن پولی تســمه ی درایو کمپرســور  	
هوا 

سســت بودن، پارـگـی یــا فرســودگی تســمه ی  	
درایو کمپرسور هوا

نامطمئن و سست بودن نصب، قالب یا چفت  	
 و بست های مربوط  به کمپرسور هوا 

اگر زمان تولید فشــار هــوا بیش از 2 دقیقه  	
باشــد، وســیله ی نقلیه دچار نقص شــده و خراب 

است. 

شرایط خرابی وسیله ی نقلیه  

رانندگان موظف هستند همه ی شرایط خرابی  	
وسیله ی نقلیه را گزارش دهند. 

راندن یا استفاده از وسیله ی نقلیه ی خراب و  	
معیوب غیرقانونی است. 

کمپرسور  گاورنر  بازه های  آزمایش 

هوا 

درجــات ســنجش فشــار هــوا را تــا وقتی که  	
روند صعودی فشار هوا متوقف گردد، نگاه کنید. 
فرایند پاکسازی خشک کن هوا نیز نشان می دهد 

کمپرسور روی فشار حداکثر است. 

به  آرامی فشار هوا را کاهش دهید و نقطه ای  	
کــه در آن فشــار هوا دوباره شــروع بــه باال رفتن 
می کنــد را ثبت کنید. تغییر در صدای کمپرســور 
هوا نیز نشان می دهد کمپرسور روی فشار حداقل 

است.

وقـتـی فشــار هوای واقعــی حداکثــر باالتر از  	
psi 145( kPa 1000( باشــد یا فشــار هوای واقعی 
حداقل کمتر از psi 80( kPa 552( باشد، وسیله ی 

نقلیه دچار نقص شده و خراب است. 

آزمایش نرخ افت فشار هوا 

)ON( باشــد. موتــور می تواند روشــن یا خاموش 
باشــد. اگر کلید اســتارت روشــن نشــود، هشدار 

فعال نخواهد شد.

چندین مرتبه پدال ترمز را فشــار دهید و رها  	
کنیــد تا وقتی دســتگاه هشــدار افت فشــار هوا 

فعال شود. 

ـی  	  درجــات فشــار هــوا را نــگاه کنیــد و وقـت
دســتگاه هشدار افت فشــار هوا فعال شد مقدار 
فشار هوا را ثبت کنید. هشدار می تواند فقط یک 

چراغ باشد یا ترکیبی از چراغ و صوت باشد. 

اگر دســتگاه فعال نشــود یا در فشار کمتر از  	
psi 55( kPa 380( فعــال شــود، وســیله ی نقلیه 

دچار نقص شده و خراب است. 

آزمایش زمان تولید فشار هوا 

اگــر وســیله ی نقلیه متصــل به تریلر باشــد،  	
حتمًا شــیر تأمین تریلر بســته یا کشــیده شــده 

باشد. 

فشــار هــوا را بــه psi 80( kPa 552( کاهش  	
دهید. 

ســرعت موتــور بیــن 600 تــا rpm 900 حفــظ  	
شود. 

محــدوده ی  	 در  موتــور  ســرعت  حفــظ  بــا 
تعیین شــده، نگاه کنید چه زمانی طول می کشــد 
 )psi 100 85 تا( kPa 690 تا فشار هوا از 587 به

افزایش یابد. 



114115 www.ganjineh.ca بانک جامع اطالعــات ایرانیان مقیم کانادا

پدال ترمز را فشار دهید و نگه دارید. 	

تذکر
 اگر نگران این موضوع هســتید که وسیله ی 
نقلیه هیچ گونه شــیر ضدترکیبی ندارد، حتمًا 
وسیله ی نقلیه را به  صورت مطمئن و محکم 
ثابت کنید و قبل از اعمال ترمزهای سرویس، 

ترمزهای فنری را رها کنید.( 

توجه داشته باشید که آیا هوا از اتصال دهنده  	
سیم سرویس تریلر خارج می شود. 

درصورت خروج هوا از ســیم ســرویس تریلر، 
وســیله ی نقلیــه دچــار نقــص شــده و خراب 

است. 

آزمایش عملکرد خودکار ترمزهای 

فنری تریلر 

اطمینــان حاصــل کنید که شــیر تأمین تریلر  	
باز اســت )فشار دهید(، فشــار هوا در محدوده ی 
ـی نرمــال قرار دارد و تریلر کامــاًل از هوا پر  عملیاـت

شده است. 

شــیر تأمین تریلر را ببندید )بکشید(. )توجه:  	
ســیم تأمین تریلر را می توان جدا کرد؛ البته این 
عمــل در حالــی  که این ســیم تحت فشــار اســت 

ابتــدا اطمینــان حاصل کنید وســیله ی نقلیه  	
مطمئــن و محکــم ثابت شــده اســت و ترمزهای 

فنری را رها کنید. 

اطمینان حاصل کنید که فشار سیستم بادی  	
بیــن بازه هــای حداقل و حداکثر باشــد و موتور را 

خاموش کنید. 

پــدال ترمــز را کامــاًل در موقعیت اعمال شــده  	
فشار دهید و نگه دارید. 

درجات ســنجش فشــار هــوا را بــه  مدت یک  	
دقیقه نگاه کنید و هر تغییری را یادداشت کنید. 
افت فشار اولیه را نادیده بگیرید و پس از اینکه 

فشار به ثبات رسید آزمایش را شروع کنید.

اگر افت فشار فراتر از مقدار تعیین شده برای  	
وســیله ی نقلیه باشــد، این وســیله ی نقلیه دچار 

نقص شده و خراب است. 

آزمایش شیر محافظ واحد کشنده 

)وسیله ی نقلیه یدک کش( 

اطمینــان حاصــل کنیــد کــه فشــار هــوا در  	
محدوده ی عملیاتی نرمال قرار دارد. 

حتمًا شیر تأمین تریلر بسته یا کشیده شده  	
باشد. 

اتصال دهنــده ی ســیم ســرویس تریلــر را از  	
تریلــر جدا کنیــد یا از محل نگهــداری آن بردارید 

و در محلی قرار دهید که در معرض دید باشد. 

آن تخلیه شود، تخلیه کنید. 

مخازن هوای باقی مانده را تخلیه کنید.  	

فراینــد تخلیــه ی مخــازن هــوا را بــه  دقــت  	
تحت نظر بگیرید و اطمینان یابید شیرهای تخلیه 

به  درستی عمل می کنند. 

اگر یکی از شیرهای تخلیه درست عمل نکنند،  	
وسیله ی نقلیه دچار نقص شده و خراب است. 

وسیله ی  خرابی  شرایط  گزارش 

نقلیه 

راننــدگان موظــف هســتند همه ی شــرایط خرابی 
وسیله ی نقلیه را گزارش دهند. راندن یا استفاده 
از وســیله ی نقلیــه ی خراب و معیــوب غیرقانونی 

است. 

توصیه نمی شود.( 

صــدای خروج هوا از ترمزهای فنری تریلر باید  	
شــنیده شــود. )توجه: اگــر مطمئن نیســتید که 
ترمزهای فنری تریلر در حالت اعمال شده است، به 
 آرامــی قدرت موتــور را افزایش دهید تا اطمینان 

یابید که ترمزها عمل می کنند.( 

اگر ترمزهای فنری عمل نکنند، وسیله ی نقلیه  	
دچار نقص شده و خراب است. 

و  )پارک  فنری  ترمزهای  آزمایش 

اضطراری( 

ترمزهای فنری را اعمال کنید.  	

ابزار بازدارنده ی حرکت چرخ را بردارید.  	

به آرامــی قــدرت موتــور را افزایــش دهیــد تا  	
چرخ ها حرکــت کنند و در این حالت عکس العمل 

وسیله ی نقلیه را تحت نظر بگیرید. 

اگــر ترمزهای فنری نتوانند وســیله ی نقلیه را  	
ثابت نگه دارند، وســیله ی نقلیه دچار نقص شده 

و خراب است. 

بازرسی شیر تخلیه ی مخزن هوا 

اطمینان حاصل کنید فشــار سیستم بادی در  	
محدوده ی عملیاتی نرمال خود قرار دارد. 

مخــزن تأمین را تا وقتی فقــط هوای تمیز از  	
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ترمزهای فنری را رها کنید. 	

یکی از روش های زیر را انتخاب کنید و نشان  	
دهید از کدام روش استفاده می کنید: 

روش یک: محل میله ی فشار در محفظه ی  	
ترمــز یا یک نقطــه ی ثابت مناســب را عالمت 
بزنیــد. از گــچ، صابــون مخصــوص، ماژیک یا 
ســایر ابزار مشابه اســتفاده کنید. عالمت های 
میله ی فشار باید بسیار باریک و دقیق باشد. 

روش دو: موقعیت میله ی فشار را در حالتی  	
که ترمزها رها شده اند اندازه گیری و یادداشت 
کنید. فاصله از یک نقطه روی میله ی فشار تا 
نقطــه ی ثابت مناســب روی محفظــه ی ترمز را 
اندازه گیری کنید. این اندازه ی شماره 1 است. 

با روشن کردن موتور یا پمپ کردن پدال ترمز،  	
فشار هوا را افزایش یا کاهش دهید تا وقتی هر 
دو درجات مخزن هوای اولیه و ثانویه اعداد 621 

تا kPa 690 )90 تا psi 100( را نشان دهند. 

پدال ترمز را فشار دهید و با استفاده از ابزاری  	
مناســب ترمزهــا را کامــل و تا انتهــا در موقعیت 
اعمال شــده نگه دارید، در این صــورت می توانید 
وســیله ی نقلیــه را ترک کنید و پیشــروی میله ی 

فشار را بازرسی کنید. 

پیشــروی میله ی فشار را در حالتی که ترمزها  	
اعمال شده اند تعیین کنید. یکی از روش هایی را 
کــه در مرحلــه ی قبلی انتخاب کــرده بودید ادامه 

دهید. 

چک لیست بازرسی 
تنظیمات ترمز 

از این چک لیســت به  عنوان راهنما هنگام انجام 
بازرسی تنظیمات ترمز استفاده کنید. 

تذکر
هنــگام انجــام فراینــد بازرســی در بخشــی از 
آزمون عملی، شما باید اندازه و نوع محفظه ی 
ترمز وســیله ی نقلیه ی خــود را بدانید و لوازم 
زیر را همراه خود در جلســه ی آزمون داشــته 

باشید: 

ابزاری برای اعمال ترمزهای سرویس.  	

ابزاری برای اندازه گیری پیشروی میله ی فشار  	
در حالتی که ترمزها اعمال شده اند.

ابزاری برای عالمت گذاری میله ی فشــار، اگر از  	
این روش استفاده می کنید.

جدول محدوده های تنظیمات )برای مشاهده ی  	
جدول به این بخش مراجعه کنید(

بازرسی تنظیمات ترمز 

	  )psi 90( kPa 621 فشــار هــوا حتمــًا باالتــر از
باشد. 

نمــــودار تصــویری مــدار 

الکتریکی سیستم تأمین هوا 

الکتریـکـی  1-12: نمــودار تصویــری مــدار  تصویــر 
سیستم تأمین هوا 

)آبی: مدار الکتریکی تأمین؛ ســبز: مدار الکتریکی 
اولیــه؛ قرمــز: مــدار الکتریـکـی ثانویــه؛ زرد: مدار 

الکتریکی تأمین تریلر و ترمز فنری( 

1. کمپرسور هوا

2. گارورنر یا کنترل کننده 

3. خشک کن هوا 

4. مخزن تأمین )مخزن مرطوب( 

5. شیر ایمنی 

6. شیرهای تخلیه ی مخزن هوا 

7. شیرهای یک طرفه 

8. مخازن )خشک( اولیه و ثانویه 

oروش یک: فاصله از محفظه ی ترمز یا از 
نقطه ی ثابت تا عالمت روی میله ی فشار را 

اندازه گیری کنید. 
oروش دو: موقعیت میله ی فشار را در حالتی 

که ترمزها اعمال شده اند اندازه گیری کنید. 
فاصله ی بین نقطه ی انتخابی قبلی روی میله ی 

فشار تا نقطه ی ثابت انتخابی در محفظه ی 
ترمز را دوباره اندازه گیری و یادداشت کنید. 

این اندازه ی شماره ی 2 است. اندازه ی شماره ی 
1 را از اندازه ی شماره ی 2 کسر کنید تا اندازه ی 

پیشروی میله ی فشار در حالتی که ترمزها اعمال 
شده اند به دست آید. 

انــدازه ی محفظــه ی ترمــز را شناســایی کنید.  	
)مثاًل 16، 20، 24، 30( 

نوع محفظه ی ترمز را شناســایی کنید. به طور  	
مثال، از نوع پیشروی استاندارد یا بلند است.  

محــدوده ی تنظیمــات برای محفظــه ی ترمز را  	
مشخص کنید. در این مرحله می توانید به جدول 
اندازه رجوع کنید. )برای مشاهده ی جدول به این 

بخش مراجعه کنید.(

مراحل فوق را در هر چرخ تکرار کنید.  	

اگر پیشروی میله ی فشار هر کدام از ترمزها 
فراتر از محدوده ی تنظیمات باشــد، وسیله ی 

نقلیه دچار نقص شده و خراب است. 
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نمـــودار تصـویــری مــدار 

الکتـــریکی سیستـم ترمــز 

اتوبوس یا اتوبوس مسافرتی 

 

تصویــر 2-12: نمــودار تصویــری مــدار الکتریـکـی 
سیستم ترمز اتوبوس یا اتوبوس مسافرتی

)آبی: مدار الکتریکی تأمین؛ ســبز: مدار الکتریکی 
اولیــه؛ قرمــز: مــدار الکتریـکـی ثانویــه؛ زرد: مدار 

الکتریکی تأمین ترمز فنری( 

1. محفظه های ترمز سرویس

2. شیر محدودکننده ی چرخ جلو  

3. پدال ترمز 

4. شیر کنترل ترمز فنری  

5. محفظه های ترمز فنری 

تذکر
ایــن تصویــر فقط مثالــی از نمــودار تصویری 
مدار الکتریکی است. قطعات و موقعیت های 
آن ها ممکن اســت در وسیله ی نقلیه ی شما 

متفاوت باشد. 

نمودار تصویری مدار الکتریکی 

سیستم ترمز وسیله ی نقلیه ی 

یدک کش )واحـد کشنــده( 

 

تصویــر 3-12: نمــودار تصویــری مــدار الکتریـکـی 
سیســتم ترمز وســیله ی نقلیه ی یدک کش )واحد 

کشنده(

)آبی: مدار الکتریکی تأمین؛ ســبز: مدار الکتریکی 
اولیــه؛ قرمــز: مــدار الکتریـکـی ثانویــه؛ زرد: مدار 

الکتریکی تأمین تریلر و ترمز فنری( 

1. محفظه های ترمز سرویس

2. شیر محدودکننده ی چرخ جلو  

3. پدال ترمز 

4. شیر کنترل ترمز فنری  

5. محفظه های ترمز فنری 

6. شیر دستی 

7. شیر تأمین تریلر 

8. شیر محافظ واحد کشنده

تذکر
 ایــن تصویــر فقط مثالی از نمــودار تصویری 
مدار الکتریکی است. قطعات و موقعیت های 
آن ها ممکن اســت در وسیله ی نقلیه ی شما 

متفاوت باشد. 
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نمـودار تصـویـری مـــدار 

الکتریکی سیستم ترمز تریلر

 

تصویــر 4-12: نمــودار تصویــری مــدار الکتریـکـی 
سیستم ترمز تریلر

)ســبز: مدار الکتریکی ســرویس تریلــر؛ زرد: مدار 
الکتریکی تأمین تریلر و ترمز فنری( 

1. رابط ها، اتصال دهنده های تریلر 

2. محفظه های ترمز فنری 

3. مخازن هوا  

تذکر
 ایــن تصویــر فقط مثالی از نمــودار تصویری 
مدار الکتریکی است. قطعات و موقعیت های 
آن ها ممکن اســت در وسیله ی نقلیه ی شما 

متفاوت باشد. 

جدول محدوده ی تنظیمات ترمز 

محفظه های نوع گیره ای 

حداکثر افت فشار مجازنوع وسیله ی نقلیهعالمتاندازه

 کامیون، واحد کشنده یابدون عالمت6
 در دقیقه )kPa )3 psi 21اتوبوس

1/4 – 1 اینچ )32 میلی متر(1/2 – 4 اینچ )115 میلی متر(بدون عالمت 6

3/8 – 1 اینچ )35 میلی متر(1/4 – 5 اینچ )133 میلی متر(بدون عالمت9

3/8 – 1 اینچ )35 میلی متر(11/16 – 5 اینچ )144 میلی متر(بدون عالمت12

3/4 – 1 اینچ )45 میلی متر(3/8 – 6 اینچ )162 میلی متر(بدون عالمت16

L 16
حرف L در روی پوشش محفظه 
درج شده است، برچسب مربوط 

به پیشروی میله ی فشار 
2 اینچ )51 میلی متر(3/8 – 6 اینچ )162 میلی متر(

3/4 – 1 اینچ )45 میلی متر(25/32 – 6 اینچ )172 میلی متر(بدون عالمت20

L 20
حرف L روی پوشش محفظه درج 

شده است، برچسب مربوط به 
پیشروی میله ی فشار

2 اینچ )51 میلی متر(25/32 – 6 اینچ )172 میلی متر(

3/4 – 1 اینچ )45 میلی متر(7/32 – 7 اینچ )183 میلی متر(بدون عالمت24

L 24
حرف L روی پوشش محفظه درج 

شده است، برچسب مربوط به 
پیشروی میله ی فشار

2 اینچ )51 میلی متر(7/32 – 7 اینچ )183 میلی متر(

LS 24 درگاه های مربع شکل، برچسب و
1/2 – 2 اینچ )64 میلی متر(7/32 – 7 اینچ )183 میلی متر(عالمت روی پوشش محفظه

2 اینچ )51 میلی متر(3/32 – 8 اینچ )205 میلی متر(بدون عالمت30

DD3 )اتوبوس/ اتوبوس 30
1/4 – 2 اینچ )57 میلی متر(1/8 – 8 اینچ )206 میلی متر(مسافرتی(

LS 30 درگاه های مربع شکل، برچسب و
1/2 – 2 اینچ )64 میلی متر(3/32 – 8 اینچ )205 میلی متر(عالمت روی پوشش محفظه

1/4 – 2 اینچ )57 میلی متر(9 اینچ )228 میلی متر(بدون عالمت36

تذکر: حرف L نشان می دهد این نوع محفظه دارای میله ی فشار با پیشروی بلند است. 

تذکر: حروف LS نشان می دهند این نوع محفظه دارای میله ی فشار با پیشروی بلند و درگاه های مربع شکل یا 
چهارگوش است.
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جداول تبدیل واحد 

)psi به kPa( کیلو پاسکال به پوند بر اینچ مربع

)kPa( کیلو پاسکال)psi( پوند بر اینچ مربع)kPa( کیلو پاسکال)psi( پوند بر اینچ مربع

53/430043

101 - 1/235051

15 2 – 1/440058

20345065

253 - 1/250072

304 - 1/455080

35560087

405 - 3/465094

456 - 1/2700101

507 - 1/4750109

608 - 3/4 800116

70 10850123

8011 - 1/2900130

9013 950 138

10014 - 1/21000145

150221050152

200291100159

دردسترس نیستدردسترس نیست25036

)kPa به psi( پوند بر اینچ مربع به کیلو پاسکال

پوند بر اینچ مربع 
)psi(

)kPa( کیلو پاسکال)psi( پوند بر اینچ مربع)kPa( کیلو پاسکال

1760414

21465449

32170483

42875518

53580552

64185587

74890621

85595655

962100 690

1069105725

15103110 759

20138115794

25173120828

30207125863

35242130897

40276135932

45311140965

503451451000

553801501035
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تبدیل واحد اندازه گیری بریتانیا به واحد اندازه گیری متریک

ضریب به از 

2/54سانتیمتر اینچ 

1/61 کیلومتر مایل 

0/31 متر فوت 

0/46 کیلوگرم پوند 

1/61 کیلومتر بر ساعتمایل بر ساعت 

تبدیل واحد اندازه گیری متریک به واحد اندازه گیری بریتانیا 

ضریب به از 

0/39 اینچ سانتیمتر 

0/62 مایل کیلومتر 

3/28 فوت متر 

2/21 پوند کیلوگرم 

0/61 مایل بر ساعت کیلومتر بر ساعت
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