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موسسھ استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران
موسسھ استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران تنھا سازماني است در ایران كھ بر طبق قانون میتواند استاندارد رسمي فرآوردھ ھا را

تعیین و تدوین و اجراي آنھا را با كسب موافقت شورایعالي استاندارد اجباري اعالم نماید. وظایف و ھدفھاي موسسھ عبارتست از:
(تعیین، تدوین و نشر استانداردھاي ملي – انجام تحقیقات بمنظور تدوین استاندارد باال بردن كیفیت كاالھاي داخلي، كمك بھ بھبود
روشھاي تولید و افزایش كارائي صنایع در جھت خودكفائي كشور - ترویج استانداردھاي ملي – نظارت بر اجراي استانداردھاي

اجباري – كنترل كیفي كاالھاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري و جلوگیري از صدور كاالھاي نامرغوب بمنظور فراھم نمودن
امكانات رقابت با كاالھاي مشابھ خارجي و حفظ بازارھاي بین المللي كنترل كیفي كاالھاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري

بمنظور حمایت از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان داخلي و جلوگیري از ورود كاالھاي نامرغوب خارجي راھنمائي علمي و فني
تولیدكنندگان، توزیع كنندگان و مصرف كنندگان – مطالعھ و تحقیق درباره روشھاي تولید، نگھداري، بستھ بندي و ترابري كاالھاي

مختلف – ترویج سیستم متریك و كالیبراسیون وسایل سنجش – آزمایش و تطبیق نمونھ كاالھا با استانداردھاي مربوط، اعالم
مشخصات و اظھارنظر مقایسھ اي و صدور گواھینامھ ھاي الزم).

موسسھ استاندارد از اعضاء سازمان بین المللي استاندارد میباشد و لذا در اجراي وظایف خود ھم از آخرین پیشرفتھاي علمي و فني
و صنعتي جھان استفاده مینماید و ھم شرایط كلي و نیازمندیھاي خاص كشور را مورد توجھ قرار میدھد.

اجراي استانداردھاي ملي ایران بنفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزایش صادرات و فروش داخلي و تأمین ایمني و
بھداشت مصرف كنندگان و صرفھ جوئي در وقت و ھزینھ ھا و در نتیجھ موجب افزایش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاھش قیمتھا

میشود.

 
كمیسیون استاندارد تعیین روش اندازه گیري

تاثیرات حرارت برروي شكل و ابعاد لنت ترمزھاي دیسك انواع خودروھا
 

رئیس
شركت خودروسازانفوق لیسانس مدیریت صنعتيزند یزداني - سیروس

 
اعضاء

شركت تولیدي لنت دیسكي ایران ( تلدا )لیسانس مھندسي مكانیكرزاقي - مجید
شركت پارس لنتلیسانس مھندسي برقروي - روبین

شركت پارس خودرولیسانس مھندسي مكانیكسلیماني - شھرام
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شركت سایپالیسانس مھندسي مكانیكحسني مرند - مجید
شركت سایپالیسانس مھندسي طراحي مكانیكمسعودنیا - محمد علي

شركت لنت سازلیسانس زبان آلماني و فوق دیپلم ماشین سازيھنربخش - فرامرز
 

دبیر
مؤسسھ استاندارد و تحقیقات صنعتي ایرانلیسانس مھندسي مكانیكآصفي - سعیده

فھرست مطالب
 

روش اندازھ گیري تأثیر حرارت بر روي شكل و ابعاد لنت ترمزھاي دیسكي انواع خودروھا
روش آزمون

مقدمھ
ھدف و دامنھ كاربرد

نمادھا
روش آزمون

اعالم نتایج آزمون
گزارش آزمون

جدول نتایج آزمون
پیوست الف

 
بسمھ تعالي
پیشگفتار

 استاندارد تعیین روش اندازھ گیري تأثیر حرارت بر روي شكل و ابعاد لنت ترمزھاي دیسكي انواع خودروھا ( روش آزمون ) كھ
بوسیلھ كمیسیون فني لنت ترمز تھیھ و تدوین شده و در چھل و ششمین كمیتھ ملي استاندارد مكانیك و فلزشناسي مورخ 1369/7/4

مورد تأیید قرار گرفتھ , اینك باستناد ماده یك  قانون مواد الحاقي بھ قانون تأسیس مؤسسھ استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران
مصوب آذر ماه 1349 بھ عنوان استاندارد رسمي ایران منتشر می گردد .
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 براي حفظ ھمگامي و ھماھنگي با پیشرفتھاي ملي و جھاني در زمینھ صنایع و علوم , استاندارھاي ایران در مواقع لزوم مورد
تجدید نظر قرار خواھند گرفت و ھر گونھ پیشنھادي كھ براي اصالح یا تكمیل این استاندارھا برسد در ھنگام تجدید نظر در

كمیسیون فني مربوطھ مورد توجھ واقع خواھد شد .
 بنابراین براي مراجعھ بھ استاندارھاي ایران باید ھمواره از آخرین چاپ و تجدید نظر آنھا استفاده نمود .

 در تھیھ و تدوین این استاندارد سعي شده است كھ ضمن توجھ بھ شرایط موجود و نیازھاي جامعھ حتي المقدور این استاندارد و
استاندارد كشورھاي صنعتي و پیشرفتھ ھماھنگي ایجاد شود .

 لذا با بررسي امكانات و مھارتھاي موجود و اجراي آزمایشھاي الزم این استاندارد با استفاده از منابع زیر تھیھ گردیده است :
ISO – 6313 – 1980 brake linings effects of heat on dimensions and form of disc brake pads test
procedure

 
 

  روش اندازھ گیري تأثیر حرارت بر روي شكل و ابعاد لنت ترمزھاي دیسكي انواع خودروھا
  روش آزمون

  0- مقدمھ
 این استاندارد روش اندازھ گیري تغییر ابعاد لنت ترمزھاي دیسكي را كھ تحت تأثیر حرارت قرار گرفتھ اند شرح می دھد . این روش
ھمچنین نشان دھنده قابلیت انتقال حرارت لنت در راستاي اعمال فشار می باشد . سطح اصطكاك لنت بر روي صفحھ اي كھ با برنامھ

زماني و حرارتي مشخص گرم گردیده فشرده شده سپس تغییر ابعاد نسبت بھ دما در ناحیھ تحت نیرو بر روي لنت دیسكي
اندازھ گیري می شود .

 استاندارد مشابھي بطور جداگانھ براي لنت ترمز كفشكي ھاللي متعاقبأ تدوین خواھد شد .
  1- ھدف و دامنھ كاربرد

 ھدف از تدوین این استاندارد تعیین روش اندازھ گیري ابعاد لنت ترمز دیسكي جھت مشخص نمودن مقدار تغییرات آن در رابطھ با
تغییر دما و انتقال حرارت می باشد .

 ابعاد مورد نظر در این استاندارد ضخامت و در برخي از لنتھاي خاص ابعاد محیطي لنت كھ تغییر آنھا ممكن است تأثیر سوئي در
عملكرد لنت ایجاد نماید می باشد .

 این استاندارد شامل لنتھاي دیسكي از نوع قالب ریزي شده و چسبانده شده بر روش كفشك براي وسائط نقلیھ اي جادھ اي می باشد .
  2- نمادھا

dm = میانگین ضخامت نمونھ - قبل از آزمون ( بند 3-1) بھ میلیمتر
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dAi = ابعاد مھمي از محیط لنت كھ در برخي از لنتھاي خاص ممكن است تأثیر سوئي در عملكرد لنت ایجاد نماید - قبل از آزمون
بند (1-3)

dBi = ابعاد مھمي از محیط لنت كھ در برخي از لنتھاي خاص ممكن است تأثیر سوئي در عملكرد لنت ایجاد نماید - بعد از آزمون
در دماي متعارف ( آزمایشگاه ) ( بند 3-3)

diΔ = تغییر ابعاد محیط لنت ( بند 6)
  3- روش آزمون

 3-1- آماده سازي نمونھ
 نمونھ ھا باید از انبار برداشتھ شود .

 قبل از قرار دادن لنت در دستگاه آزمایش دو طرف سطح آن را با كاغذ سمباده با دانھ بندي 120 ساییده تا الیھ رنگ از روي
كفشك برداشتھ شده و ھمچنین سطح لنت یكنواخت و نسبتأ صاف و ھموار باشد .

 مواد لنت را كھ در داخل سوراخھاي پشت كفشك قرار دارد تا عمقي كھ انبساط لنت تأثیري در نتیجھ آزمون نداشتھ باشد خارج
نمایید .

 در صورتي كھ لنت مجھز بھ نوار نازك و قابل ارتجاعي بر روي كفشك جھت جلوگیري از ایجاد صدا باشد , این نوار را نظیر
سطح لنت بھ گونھ اي آماده سازي نمایید تا تماس كامل ایجاد گردد .

 دو نقطھ اندازھ گیري A و B را طبق شكل شماره 1- الف بر روي لنت ترمز تعیین نموده سپس ضخامت لنت را با دقت 0/01
میلیمتر در این نقاط اندازھ گیري كنید .

 میانگین این دو مقدار dm می باشد .
 عالوه بر نقاط فوق ابعاد مھمي از محیط لنت كھ در برخي از لنتھاي خاص ممكن است تأثیر سوئي در عملكرد لنت ایجاد نماید را

طبق شكل شماره 1- ب اندازھ گیري نموده این مقادیر dAi 1 می باشد .
 بر روي لبھ لنت بھ طرف یكي از نقاط اندازھ گیري , در فاصلھ 5 میلیمتري از سطح اصطكاك و بھ موازات این سطح سوراخي بھ

قطر 2 میلیمتر تا عمقي كھ بھ نقطھ اندازھ گیري برسد جھت قرار دادن ترموكوپل روكش دار ایجاد نمایید ( شكل شماره 1.)
 سوراخ دیگري براي منظور مشابھ بھ قطر 2 میلیمتر بر روي كفشك بھ موازات و ھم فاصلھ با سوراخ اول ایجاد نمایید ( شكل

شماره 1) در صورتي كھ مجھز بھ نوار صداگیر باشد این سوراخ حذف می گردد .
 لنتھایي كھ ابعاد آنھا از حد 20*80*120 میلیمتر تجاوز نمایند باید بھ ابعاد مورد نظر بریده شوند .
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 3-2- دستگاه آزمون

 3-2-1- دستگاه آزمون شامل صفحھ اي فوالدي با سیستم گرم كننده برقي بھ عرض 80 میلیمتر , طول 170 میلیمتر و ضخامت
40 میلیمتر مجھز بھ وسایلي جھت قرار دادن لنت و ادوات اندازھ گیري بر روي آن می باشد .

 ضمنأ قطعھ نگھدارنده لنت باید داراي سیستمي باشد كھ نیرویي بین 20 تا 200 نیوتن را ایجاد نماید .
 شكل شماره 2 شماي دستگاھي كھ مطابق مشخصات فوق می باشد را نشان می دھد كھ شامل اجزاء زیر است :

 1- قطعھ نگھدارنده كھ در آن پیستوني بھ قطر 48 میلیمتر بھ راحتي حركت می نماید .
 2- فنر جھت ایجاد نیرو در پشت پیستون

 3- پیچ و مھره جھت تنظیم فشار فنر
 4- میكرومتر عقربھ اي جھت اندازھ گیري تغییرات ضخامت كھ از مركز سیستم ایجاد كننده نیروي فشاري می گذرد .

 5- صفحھ گرم كننده
 6- پایھ نگھدارنده میكرومتر

 7- پایھ دستگاه
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 3-2-2- توان حرارتي صفحھ گرم كننده :
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 سیستم تولید حرارت باید توانایي ایجاد حرارت 400 درجھ سلسیوس را در 0/05 ± 10 دقیقھ داشتھ باشد . در شرایطي كھ لنت
مورد آزمایش باید در انواع خاصي از وسائط نقلیھ نظیر ماشینھاي مسابقھ اي مورد استفاده قرار گیرد ممكن است دمایي باالتر از

400 درجھ سلسیوس در زماني كمتر از 10 دقیقھ مورد نیاز باشد .
 3-2-3- وسایل اندازھ گیري :

 الف ) ترموكوپل :
 دما در مركز صفحھ گرم كننده با استفاده از ترموكوپل روكش دار اندازھ گیري می شود . این ترموكوپل در سوراخي كھ در فاصلھ

5 میلیمتري محل تماس صفحھ گرم كننده با لنت و بھ موازات این صفحھ تعبیھ گردیده قرار دارد ( شكل شماره 2- الف .)
 در مواردي كھ نوار صداگیر در پشت لنت مورد استفاده قرار گرفتھ براي اندازھ گیري حرارت منتقل شده , یك صفحھ انتقال

حرارت بھ ضخامت 4 میلیمتر و اندازه 100*80 میلیمتر لنت و گیره نگھدارنده باید قرار داده شود ( شكل شماره 2- ب .)
 دماي لنت مورد آزمایش بوسیلھ ترموكوپلي كھ در سوراخي بھ قطر 2 میلیمتر و در فاصلھ 5 میلیمتري از سطح اصطكاك و بھ

موازات این سطح تعبیھ گردیده اندازھ گیري می شود .
 ب ) میكرومتر عقربھ اي :

 میكرومتر عقربھ اي با دقت 0/01 میلیمتر جھت اندازھ گیري تغییر ضخامت لنت ترمز كھ از مركز سیستم ایجاد كننده نیروي
فشاري می گذرد .

 3-3- روش آزمون
 - نمونھ لنت مورد آزمون را كھ قبال طبق مفاد بند 3-1 آماده گردیده بین صفحھ گرم كننده و قطعھ نگھدارنده بھ گونھ اي قرار دھید

كھ سطح اصطكاك بھ طرف صفحھ گرم كننده بوده و فشاري برابر 20 كیلو پاسكال ( N/mm2 0/02) را بر پشت لنت اعمال نماید
.

 یادآوري - محور اندازھ گیري ضخامت لنت و مركز سطح اصطكاك لنت و مركز صفحھ گرم كننده باید در یك راستا قرار گیرند .
 - در مواردي كھ لنت مجھز بھ نوار صداگیر می باشد یك صفحھ میاني بین لنت و پیستون قرار دھید .

 - وسیلھ اندازھ گیري ضخامت را صفر نمایید .
 - سیستم حرارتي را روشن نموده و آن را بھ گونھ اي تنظیم نمایید كھ در مدت 0/5 ± 10 دقیقھ دماي 400 درجھ سلسیوس را ایجاد

نماید ( بند 2-4.)
 - سپس تغییر ضخامت لنت , دماي صفحھ گرم كنند , دماي لنت , دماي كفشك و یا صفحھ میاني را در زمان گرم كردن

اندازھ گیري نمایید .
 - این مقادیر باید از دماي 50 درجھ سلسیوس با فاصلھ 25 درجھ تا حصول بھ دماي نھایي اندازھ گیري و ثبت گردد .

 - پس از اتمام دوره حرارتي و حصول بھ دماي مورد نظر , سیستم گرم كننده را خاموش نموده و اجازه دھید دستگاه بطور طبیعي
بدون استفاده از وسایل كمكي خنك شود .
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 - زماني كھ دما بھ 50 درجھ سلسیوس رسید سیستم گرم كننده را مجددا روشن نموده و طبق شرایط فوق آزمایش را تكرار نمایید .
 - شرایط آزمایش در ھر دو مرحلھ آزمون باید كامال یكسان باشد .

 - بعد از اتمام آزمون و رسیدن دماي لنت بھ دماي آزمایشگاه (20 تا 22 درجھ سلسیوس ) نمونھ را از دستگاه خارج نموده سپس
نقاط مھم در محیط لنت ( بند 2) را اندازھ گیري نمایید این مقادیر dBi می باشند .

  4- اعالم نتایج آزمون
 4-1- مقادیر مورد نظر را كھ از روي دستگاه خوانده می شود ابتدا در جدول مشابھ نمونھ پیوست الف تنظیم می گردد سپس منحني

دماي لنت , دماي كفشك یا صفحھ میاني و تغییر ضخامت لنت نسبت بھ دماي صفحھ گرم كننده را بر روي كاغذ میلیمتري رسم
نمایید .

 4-2- چنانچھ دستگاه ثبات مورد استفاده قرار گیرد منحني تغییرات ضخامت , دماي صفحھ گرم كننده , دماي لنت , دماي كفشك یا
صفحھ میاني باید بھ صورت واضح مشخص گردد .

 اگر پالتر y3, y2, y1, x  2 مورد استفاده قرار می گیرد سھ پارامتر ذكر شده (y3, y2, y1) ھر یك تابعي از دماي صفحھ گرم
كننده (x) باشند .

 در نھایت اگر نیازي بھ محاسبھ تغییرات ابعاد نقاط مھم و محیط لنت باشد فرمول زیر باید مورد استفاده قرار گیرد .
di = dBi - dAiΔ

 
  5- گزارش آزمون

 نتایج آزمون در جدولي طبق پیوست الف تنظیم می گردد كھ شامل موارد زیر می باشد :
 الف ) میانگین ضخامت dm قبل از آزمون

 ب ) میزان تغییرات ضخامت لنت در دماي مربوطھ با قید مرحلھ آزمون
 ج ) میزان تغییرات ضخامت و ابعاد نقاط مھم در محیط لنت پس از رسیدن دماي نمونھ ھا بھ دماي آزمایشگاه .

 پس از انجام آزمون , لنت باید فاقد ترك , طبلھ یا برآمدگي و پوستھ و یا ورقھ شدگي در سطح آن باشد و ضمنأ نباید ھیچگونھ
جدایي لنت از كفشك نیز مشاھده گردد .

  جدول نتایج آزمون
  پیوست الف
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i -1 اندیس 1, 2, 3, تا بینھایت می باشد
Plotter -2
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