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 طرق تحذیریة لتغییر فحم المکابح للمستهلکین: 3إهتمّ مصمموا نظام المکابح من 

عن طریق السلک التحذیری الذی ما إن وصل إلی الحد المسموح لتغییر فحم المکابح،یستطیع أن یظهر رسالة  .1

 خاصة علی صفحة خلف مقود السیارة.

إن وصلت ضخمة فحم المکابح إلی الحد  عن طریق أجهزة إستشعاریة التی قد صنعت من معدن ناعم و ما .2

المسموح،مع إصطدام بإسطوانة المکابح رنّ صوت و یخبر السائق بالضرورة لتغییر فحم المکابح.یجب أن نضح 

 أن هذا المعدن لنعموته الکثیرة ال یضر شیئاً.

ابح.هذه المواد قد % آخر المواد اإلستهالکیة لفحم المک22یستعمل بعض المنتجین المواد األولیة الخاصة فی  .3

%  عمر فحم المکابح و یخبر السائق من هذا 22صممت و أنتجت حیث رنت رنیناً خفیفاً حین الکبح فی ختام

 الطریق عن مدة تغییر فحوم الکابح. 

 

إذن یمکن الصوت الحادث عن نظام المکابح أن یدل علی 

زمن تغییر فحم المکابح.و لکن إذا إنتفی هذا المحتمل مع 

تالیة؛یجب أن تحدد سبب إنتاج الصوت فی نظام دراسات 

 المکابح.

یکون السبب األول لصوت المکابح هو إنشاء 

اإلرتعاش.تستطیع اإلرتعاشات أن تنشأ فی الفحوم 

اإلسطوانیة بین فحم المکابح و اإلسطوانة،فحم المکابح و العیار أو العیار و اإلتصاالت المنصوبة علیها.تستطیع 

شأ بین الحذاء و حدقة العجلة.کما یستطیع اإلرتعاش فی قسم واحد یسبب اإلثارة و إنشاء اإلرتعاش فی اإلرتعاشات أن تن

األقسام األخری.خاصة أن القطع التزال علی وشک الخفة و اإلنخفاض و هکذا یکون اإلرتعاش أسهل.و األمر الهام هو أن 

ن یدل علی وجود النقص أو الجرح فی نظام المکابح. هذا الصوت ال یدل فقط إلی وجود النقص فی فحم المکابح و یمک

 تکون مراعاة النکت التی سبقت لحذف رنین المزعج  لألذن أمراً هاماً و یتمتع من أهمیة کثیرة:

 دون  فی البدایة علینا أن نعالج فحم المکابح لکون شدها فی موضعه؛حیث لم ینتقل مع األیدی و لم یفضفض(

 فی العیار حین الکبح یکون سبب إلنتاج الصوت..إستقرار خطأ لفحوم فضفاض(
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  یسبب ثناء اإلسطوانة إحتکاک غیر المنظمة إلسطوانة و فحم المکابح،التنازع غیر المناسب إلسطوانة مع فحم

المکابح و کما یسبب علی ضعف فی الکبح.ستنتهی اإلرتعاشات الناتجة من تنازع و إصطدام غیر مناسب 

 إلی إنتاج الصوت.لإلسطوانة مع فحم المکابح 

إذا إرتفعت حرارة فحم المکابح و اإلسطوانات بشدة فی الطرق الوعرة و أو الطرق التی فیها بحاجة شدیدة إلی  اإلنتباه:

فی نفس الحاالت؛قد أصبحت  الکبح؛لم تبردوها أبداً فجأة.علی سبیل المثال إجتنبوا جذآً من غسل العجالت بالماء.

صورتها و تحولت إلی حالة زجاجیة و کما یمکن اإلسطوانات تفقد صورتها الطبیعیة لتغییر  الفحوم باردة فجأة،و تغیرت

 العاجل لحرارة و تثنی أو تصدع.

إن وجود الخطوط و الشفرة لإلسطوانات أیضاً فی أغلب المواقع ناتجة إلی مدة الزمن العالی للعمل و أو عدم التغییر فی 

 هامة جداً فی إنتاج الصوت المزعج فی نظام المکابح. الزمن المحدد،و کل هذه العوامل تکون

یجب مستوی إسطوان الکابح األعنف و المثنی أن یعالج  و یصقل علی أیدی خراط حاذق و بناء علی مقدار مسموح 

لضخمة إسطوانة المکابح مع تحدد السرعة و الخطوة المناسبة لجهاز التخریط من جدید.یجب أن تکون إسطوانات 

ی الظروف العالیة و أن تکون صافیة و مسطحة بشکل کامل.إذن إذا کان مستوی إسطوانة أعنف أو لم یدفع المکابح ف

جیداً،یجب علیهم أن تستعدوا صنعها فی المستوی.کلما کانت الدفعات أعنف،تنتج اإلرتعاش و الصوت الکثیر فی زمن 

 الکبح.

 طریق الفت النظر لمعالجة مستوی إسطوان مکابح:

أسمائکم علی مستوی إسطوان المکابح بالنافورة.إن خلص الحبر فی السطر الممتد،یکون مستواه صافیاً بحد أکتبوا 

کاف.و لکن إذا إنکسر الحبر ببقع،یکون المستوی أعنف جداً )أو قد غطی بالزیت(.فی هذه الظروف یجب أن نتغیروا 

 اإلسطوانات أو خرطوا و دفعوا من جدید.

  نقط.یمکن التغییرات فی ضخمة اإلسطوانات تنتج إلی الحرکة  4علی حد األدنی فی عالجوا ضخمة اإلسطوان

 غیر المناسبة للفحم و إنشاء الصوت المزعج.

  ینتج صوت المکابح الخلفیة فی کثیر من األحیان لتزحم عفرة فحم المکابح بین فحم المکابح و حدقة

فحم المکابح من فوق األحذیة و داخل حدقة المکابح  العجلة.لحل هذه المشکلة،نظفوا عفرة و الغبار الناتج من

حول المکابح اإلسطوانیة أیضاً علیکم أن تعالجوا العیار. کثیراً ما لم یکن العیار من البعد  و األجزاء الخاصة.
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الخارجی و لکن یکون داخله مملوء من الرواسب التی تسبب إلی إنشاء قوة النفایة الناتجة عن الرواسب خلف 

لعیار و اإلستهالک السریع للفحم.علیکم أن تفتحوا العیار لحل هذه المشکلة و نظفوه مع متعلقاته بشکل مکبس ا

 کامل.

  إهتموا فی نظام تصمیم عدد من فحوم المکابح إلی اآللیات المیکانیکیة کمثل المشبک،الزمبلک،الدبوس، و

ناسب و المنع من إنشاء إرتعاشات فحم صفحة کاتم الصوت التی تساعد علی حفظ فحم المکابح فی المکان الم

المکابح.إذا کانت تزال هذه اآللیات أو تنکسر أو تثنی،یبدو معلوماً لم یعد یستطیعون أن یفعلوا مهمتهم فی نظام 

المکابح بشکل صحیح.و من الضرورة أن تتبدلوا مع نوع جدید.إذا کان حافظ المشبک عاطالً و أو إنکسرت فی 

ذیة أو تغیرت صورتها،یقترب فحم المکابح و أو األحذیة أکثر بأکثر إلی اإلسطوان و نوع قدحی لزمبلک األح

(هم یظنون أن هذه القطع 1الحدقة و یتنازع معه.مع األسف کثیر من الفنیین لم یلتفتوا إلی هذا األمر للسببین:

حتمل أن هؤالء (یکون تغییره ذات مشاکل کثیرة للمصلح.فی هذه الظروف ی2لیست من القطع الضروریة و 

 الفنیین عندهم الزبائن العائدین الکثیرین الذین یشکون من صوت فحمهم.

  یساعد تنظیف العیار و تزییت متعلقاته علی إزالة اإلرتعاشات و تحسین مسار الکبح.یمکن إنشاء اإلرتعاشات

 بسبب العاطل أو فضفاض و إسترخاء القطع و العناصر الخاصة.

 خر هو اإلستفادة من دهن المکابح التی تستفید فی خلف فحم المکابح.لهذه الدهون یکون اإلنتخاب الجید اآل

عمر طویل و ال یحرقن و ال یغسلن کمثل زیت المکابح.حینما تستفیدون من الدهن المناسب لخلف فحم 

 المکابح،إلتفتوا أن ال تمزج إلی قسم قدامی فحم المکابح أو إسطوان المکابح.

 د قطعة حکیة فی نظام المکابح و القسم األمن،یجب أن تعالجوا فی الفواصل الزمنیة بما أن فحم المکابح تع

المنظمة.یجب أن یکون تغییر فحم المکابح علی أیدی أشخاص ذات الحذقة و الحنکة الخاصة فی هذا 

فقد  المجال.یمکن طریق غیر الصحیحة لتغییر أو نصب فحم المکابح تنتج إلی النقص الفنی فی نظالم الکابح و

 الکبح فی الظروف األزمیة.

  إذا کان العیار مندرساً جداً و تغیر صورته لتغییر أبعاده و یفضفض و یسترخی،تکون تصلیحه أو تغییره هی الطریق

 الوحیدة

 

 




