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 (:Introductionمقدمة )

وقد اثبت هذا  عام،من مئة  أكثرامل الحديث الموجود على المركبات استخدم منذ من المعروف ان نظام الفر

 النظام فاعليته وإنه يمكن االعتماد عليه.

لما يقوم به هذا النظام من وظائف اساسية في  المركبة،يعتبر نظام الفرامل من االنظمة االساسية الرئيسية في 

او ابقاء المركبة متوقفة في  الحاجة،وتستخدم الفرامل في المركبة لتقليل سرعة المركبة او إيقافها حسب  المركبة،

 حالة السكون حفاظاً على سالمة المركبة والركاب.

واحدة قادرة على ايقاف المركبة في اقل مسافة يجب ان تزود كل مركبة بفرملتين مستقلتين عن بعضهما وكل 

وتكون الفرامل ذات كفاءة جيدة اذا تم  الطريق،وسطح  اإلطاروهو يعتمد على االحتكاك االستاتيكي بين  ممكنة،

 في الدوران لمسافة محددة بدون انزالق. باالستمرارتشغيلها بحيث ال تتوقف العجالت في الحال وانما تسمح لها 

وبمرور الزمن فإن العجلتين تفقد  الفرملة،والطريق اقل من قوة  اإلطاربين  نزالقياالاالحتكاك  وتكون قوة

الحركة دون دوران( وألجل ذلك فقد  باتجاهبالطريق فتميل السيارة الى التزحلق )الزحف  لتصاقاالقدرتها على 

 زودت جميع المركبات بفرملة لكل عجلة من عجالتها.
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 -هي: رامل سية للفرئيك ثالث وظائف اوهن

 سرعة السيارة وايقافها. تقليل-1

 على سرعة السيارة ثابتة عند نزول المنحدرات. تحافظ-2

 السيارة عند وقوفها على طريق مائل. تثبيت-3

 

 :مبدأ عمل نظام الفرامل الهيدروليكي

يعمل على دفع والذي  الرئيسية،ينتقل الضغط الى مكبس المضخة  (Pedal)عند الضغط على دواسة القدم 

من خالل مجموعة من االنابيب التي تصل الى االسطوانات الفرعية  (Hydraulic fluid)السائل الهيدروليكي 

وب بفإن عملية دفع السائل في ان لالنضغاط،وبما ان السوائل غير قابلة  (،1) عجلة، شكلالموجودة على كل 

سائل عند انضغاطه على نقل الحركة والضغط الذي حيث يعمل ال انبوب،التوصيل هي شبيهة بدفع قضيب داخل 

 بدأ به حسب قاعدة باسكال.

ألن الهواء قابل  الهواء،يجب ان يكون نقياً وخالياً من فقاعات ولكي يقوم سائل الفرامل بالدور المطلوب منه 

وإذا دخل  فرملة،الوهذا يؤدي الى حصول ما يسمى بـ )الدواسة االسفنجية( مما يقلل من كفاءة عملية  لالنضغاط

 الهواء الى النظام فيجب اخراجه عن طريق صمام مثبت على اسطوانة العجلة خصيصاً لهذا الغرض.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النموذجي : نظام الفرامل1شكل 

 

 : نظام الفرملة1شكل 
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 تقسيم الفرامل:

 -هي: انواع رئيسية  المستخدمة في المركبات الى أربعة تقسم الفرامل

 .(Mechanical Brakes) لميكانيكيةا الفرامل-1

 .Hydraulic Brakes)) الهيدروليكية الفرامل-2

 .(Pneumatic Brakes) الهوائية الفرامل-3

 .Electrical Brakes)) الكهربائية الفرامل-4

أو تقسم تبعاً لطريقة عملها فمنها القابض )أي  خلفية،كما وتقسم حسب تأثيرها الى فرامل عجالت أمامية أو 

)تتحرك من الداخل الى الخارج( كما في  والنفراجيه القرصي،يتحرك من الخارج الى الداخل( كما في الموقف 

 (.2)الموقف الطبلي. شكل 

 

 

 

 

 

 

  

 : الموقف الطبلي والموقف القرصي2شكل 

 (:Mechanical Brakesالميكانيكية ) الفرامل-1 

 تثبت جيداً بالعجلة وحذائي فرملة (Drum)الطبلة  الفرملةهي فرامل من النوع االنفراجي حيث تتكون من دائرة 

(Brake Shoes) الثانير تثبيت في حين يتالمس طرفها تحتضنها الدائرة ويرتكز كل من طرفيها على مسما 

وتدفع بطانتها المكونة من نسيج الخيوط والنحاس  مع كامة الفرملة بحيث يتباعد الحذاءان عند تشغيل الكامة

عند  بعيداً عن الدائرة حذاءينالسطح الداخلي للدائرة )الطبلة(. ويعمل النابضان على سحب  مقابل المضغوط في

 (.3شكل ) رجوع الكامة الى وضعها الطبيعي.

من الحذاء اآلخر مما  أكبرالدوران يدفع في مقابلة الدائرة بقوة  باتجاهومن سلبيات هذا النوع بأن الحذاء المركب 

 .حذاءينالتآكل في  انتظامعل الفرملي وعدم يتسبب في تقليل الف

لذلك يجب تسريب الحرارة الى الخارج ولهذا تزود  حرارة،وتتم عملية الفرملة نتيجة االحتكاك مما يولد بدوره 

الدوائر في اسطحها الخارجية بزعانف تبريد لتسريب الحرارة وتحسين االتزان للدوائر ومقدرتها على االحتفاظ 

ي تتأثر بضغط التالمس. ويجب ان تتميز بطائن االحتكاك للفرامل بقدرة حك كافية ومعامل احتكاك الت باستدارتها

االحذية  تربط بطائن. وفي معظم الحاالت باالحتكاككبير وتكون مقاومة للحرارة وذات مقاومة كبيرة للتآكل 
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حي والغاطس تحت البطانة ويجب ان تكون مسامير البرشام من نوع السط باللصق،بواسطة مسامير برشام أو 

 ويقل الفعل الفرملي. (Drums)تحتك مع سطح الدوائر لكي ال

يتم نقل الضغط من دواسة القدم الى عمودي الفرملة المستعرضين والى كامة الفرامل بواسطة االذرع 

او بواسطة كبالت الشد وتضبط عن طريق صواميل تثبيت موجودة في المسمار الكبير الخاص  والوصالت

لذلك  منخفضة،باإلضافة الى انها ذات كفاءة  باستمرارعمود الفرملة المستعرض. وهي تتطلب مراقبة ومراجعة ب

وهي ال تؤثر على عمود صندوق التروس المدار  (،Hand Brakes)تستخدم في نطاق واسع كفرامل يدوية 

  وتنقل الفعل الفرملي الى العجالت الخلفية.

 

 

 يكية: الفرامل الميكان3شكل 

 

 (:Hydraulic Brakes)الهيدروليكية  الفرامل-2

الفرامل الهيدروليكية هي النظام االساسي المستخدم في السيارات والشاحنات الخفيفة والمتوسطة الحمولة وبعض 

ولكي يعمل هذا النظام  القدم،يستخدم الزيت الموجود في االنابيب لنقل ضغط دواسة  ثالمركبات، حيأنواع 

 ية يجب استنزاف كافة الهواء من االنابيب واالسطوانات.بكفاءة عال

والمحكم ضد التسرب ويتم العمل بأن ضغط دواسة القدم ينقل الى المكبس الموجود في االسطوانة الرئيسية 

 الميكانيكية بأسطوانةالكامة في الفرملة  استبدلتبواسطة الحشوات ثم ينقل الضغط الى السائل في االنابيب وقد 

العجلة والتي يوجد بداخلها مكبسان يؤثران على حذائي الفرملة ويدفعانهما الى الخارج في مقابلة السطح فرملة 

 (.Drumالداخلي للدائرة )الطبلة 

 وتتكون الفرامل الهيدروليكية من االجزاء التالية: 

 .(Pedal)القدم  دواسة-1

 .(Brake Assist System) ةاو المؤازر ةالمساعد نظام-2

 (Master Cylinder) الرئيسية طوانةاالس-3

 .(Pipes & Lines) وخطوط توصيل ضغط سائل الفرامل أنابيب-4

 .(Wheels Cylinders)العجالت )اسطوانات التشغيل(  اسطوانات-5
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 (.Mechanical joints)الميكانيكية  الوصالت-6

 . Brake Drums or Brake disk)الفرملة )أو اقراص  طبالت-7

 .(Shoes or Pads)الوسادات  او االحذية-8

 .(Linings)االحتكاك  بطانات-9

 (.Setting Means)الضبط  وسائل-10

 

بمكبس داخل اسطوانة  وفي جميع منظومات الفرامل الهيدروليكية تنتقل قوة تشغيل دواسة القدم الى ذراع متصل

الً يعرف بسائل الفرامل )زيت الرئيسية، وهذه القوة تحرك المكبس الذي بدورة يزيح سائ باألسطوانةتسمى 

الفرامل( الى الخطوط الهيدروليكية واالنابيب المتصلة بأسطوانات العجالت، فيعمل ضغط السائل على المكبس 

الموجود في اسطوانة العجلة والذي بدورة يعمل على ضغط احذية الفرامل على الطبالت وبالتالي الحصول على 

ن ضغط ط على دواسة القدم يزداد ضغط السائل في النظام والذي يزيد م، ومع زيادة الضغباالحتكاكالفرملة 

 (.4. شكل )(Drums)االحذية على طبالت الفرامل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : أجزاء منظومة الفرملة الهيدروليكية4شكل 
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 ذلك،اة ويجب مراع الفرامل،كان هناك فقاعات هواء في انابيب او اسطوانات  إذايقل الفعل الفرملي او ينعدم 

 -التالي: حيث يتم اخراج او استنزاف الهواء من المنظومة على النحو 

خزان الرئيسي اوال ثم يرخى مسمار التثبيت المركب قطرياً في المستوى السائل الفرملي في  استكمال-1

 اسطوانة فرملة العجلة لتوصيل انبوبة االستنزاف.

 زجاجي مملوء الى نصفه بسائل الفرامل. الطرف الثاني ألنبوبة االستنزاف في دورق يغمر-2

 االفراد او المساعدين دواسة الفرملة بخفضها بسرعة وإطالقها ببطيء أحدفك مسمار االستنزاف يشغل  بعد-3

وتكرر هذه العملية حتى ينعدم ظهور فقاعات مراقبة مستوى سائل الفرامل في الخزان الرئيسي.  ضرورةمع 

 .الوعاء الزجاجيلسائل الموجود في الهواء في ا

نفس العملية  وتكرر الفرامل،ذلك تخفف دواسة الفرملة ويربط مسمار االستنزاف ثم يعاد مستوى خزان  بعد-4

 (.5لباقي اسطوانات فرامل العجالت. شكل )

وال يوضع في المنظومة  ذلك،مالحظة/ عند تنظيف اجزاء المنظومة الهيدروليكية يجب استخدام الكحول لعمل 

 يت الخاص بالفرامل )زيت الفرامل(.إال الز

 

 

 

 

 

 

 

 : طريقة استنزاف الهواء من منظومة الفرملة الهيدروليكية5شكل                                            

 

 

 انواع الفرامل الهيدروليكية:

 .                   (Drum Brake اإلنفراجية )الطبلية الفرامل-2(.                       Disk Brakes)القرصية  الفرامل-1
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 (:Disk Brakesالقرصية ) الفرامل-1

عند الضغط على دواسة الفرامل يأتي ضغط السائل الهيدروليكي من االسطوانة الرئيسية الى فك الفرملة 

(Caliper) يقوم بالضغط على مكبس مما يؤدي الى دفع وسادات الفرملة  يالذ(Brake pads) القرص  باتجاه

 مما يؤدي الى تخفيف سرعة العجلة أو ايقافها تماماً. للعجلة،الحامل  (Disk) الدوار

وهو يستخدم في المركبات  الموجودة،هو من أفضل انظمة الفرملة  (Disk brake)ان نظام الفرملة القرصية 

توقف عند جميع  أفضلويعطي  ذاتياً،بالماء ويتم ضبطه ذاتياً وينظف  تأثراألنه اقل  النفاثة،الطائرات  وحتى

 (.6ظروف الفرملة. الشكل )

  

 

 

 

 

 

 

 

 : الفرامل القرصية6شكل 

 

 :(Disk Brake Componentsمكونات نظام الفرامل القرصية )

 Brake Pads))الفرملة  وسادات-1

 (Disk brake)الدوار  القرص-2

 (Pipes and lines) وانابيب الزيت خطوط-3

 (Caliper) وحامله الفك-4

 (Brake Fluid)الفرامل  سائل-5

 

 :(Brake Padsالفرملة ) وسادات-1

وهي عبارة عن قطعة معدنية ملصق بها مادة  (Caliper)يثبت في العادة وسادتين من وسادات الفرملة لكل فك 

وكانت تصنع المادة  (.7. شكل )(Disk) ويثبت في الكليبر وسادة من كل جانب من القرص الدوار احتكاكية،

الحرارة  المتصاصلما تتمتع به هذه المادة من خواص  االسبستوس،الحتكاكية لهذه االغراض من مادة ا

لذلك فقد تم استخدام مواد بديلة عنها  االنسان،ولكن يوجد لها مخاطر صحية على  والسلس، الهادئوالتشغيل 

 لتصنيع البطانة االحتكاكية.
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وهذه الجودة يحددها مدى تحمل  المختلفة،ية الموجودة ذات الجودة وهناك عدة انواع من هذه البطانات االحتكاك 

 .هذه البطانات لظروف التشغيل وطول عمرها في الخدمة

 -هي: بطانة االحتكاك  الواجب توفرها في من الخواصو 

 ما يمكن. أكبريكون معامل االحتكاك  ان-1

 تتحمل درجات الحرارة العالية. ان-2

 خلص من الحرارة.تكون قادرة على الت ان-3

 تقاوم التآكل وان يكون عمرها اطول ما يمكن. ان-4

 ال يتأثر معامل احتكاكها بالحرارة. ان-5

بعض انواع وسادات الفرملة يركب بها وصلة كهربائية وهي عبارة عن مجس تحذير يضيء حال تلف او 

وت ضوضاء عند رفع القدم عن وفي بعض االحيان يسمع ص االحتكاكية،اهتراء الحد المسموح من البطانة 

وعند سماع هذا الصوت يجب فحص الفرامل  الفرامل،الدواسة ويختفي هذا الصوت عند الضغط على دواسة 

 مباشرة.

 

 

 

 

 

 (Brake Pads: وسادات الفرملة )7شكل 

 

 (:Disk Brakeالدوار )قرص الموقف  القرص-2

 ً الجزء الذي يقابل وسادات الفرملة االحتكاكية  هو عبارة عن قرص مصنوع من المعدن بدقة عالية وخصوصا

((Pads،  البطانة االحتكاكية مع مرور الزمن وحصول اخاديد او خدوش بها فإن هذا التأثير  واهتراءومع تآكل

كما هو موجود  دائرية،ويحصل به أخاديد ايضاً على شكل مجاري ( Disk Brake)يصل الى القرص الدوار 

ذلك يجب تغيير وسادات الفرملة وتنعيم السطح الخشن للقرص الدوار حتى يسمح  عند الفرملة،على وسادة 

 (.8شكل ) االحتكاك المطلوب اثناء عملية الفرملة.لوسادات الفرملة الجديدة من االتصال الجيد وحصول 

 

 

 : قرص الموقف 8شكل     
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 (:Master Cylinderالرئيسية ) األسطوانة-3

وهي في الحقيقة عبارة عن  السائق،غرفة المحرك مباشرة امام مقعد رئيسية في مقدمة تثبت االسطوانة ال

وكل مضخة تعمل لعجلتين من  (،9كما في الشكل ) واحد،مضختين رئيسيتين منفصلتين مثبتة في غالف 

ة ما فشلت احدى المضخات في اداء عملها فيمكن ايقاف المركبة من خالل المضخ إذاحتى  المركبة،عجالت 

مؤشر )مصباح داللة( يظهر على لوحة البيان امام السائق لينبه بوجود  حصل اي خلل فإن وإذا االخرى، العاملة

 خلل في االسطوانة الرئيسية.

مشاكل هذه االسطوانة هو التسريب الداخلي الذي يسبب بطء حركة الدواسة عندما يكون الضغط على  أكثرومن 

 .عن الدواسة والضغط مباشرة مرة اخرى تعود دواسة الفرامل للعملوترفع القدم  منتظماً،الدواسة 

 

 

 

 

 

 

 رئيسية: االسطوانة ال9شكل 

 

 (:Brake fluid)الفرامل  سائل-4

ويصنع زيت الفرامل من عدة  محددة،وهو عبارة عن زيت خاص وله خواص  الفرامل،ويسمى ايضاً بزيت 

وقد صنع ليتحمل درجات الحرارة العالية  ترولي،بمواد كيميائية ذات أساس نباتي وليست ذات أساس 

. فإذا حصل غليان لسائل الفرامل فإن هذا يتسبب في تكون فقاعات خواصهوالمنخفضة بدون اي تغير يذكر في 

ويجب ان غازية من بخار الزيت، ويتسبب في حصول خلل في استجابة الدواسة وصعوبة في ايقاف المركبة، 

الزيت الهيدروليكي  يال يحتوويجب ان ، بها لزيت الفرامل الموصياصفات القياسية يتوافق هذا الزيت مع المو

درجة مئوية وفي الظروف الطبيعية تصل درجة حرارة الزيت الى اكثر من  100الن الماء يغلي عند  على الماء

 ألجزاءكذلك يجب ان ال يتفاعل مع او درجة مئوية مما يؤدي الى تبخر الماء وفشل عمل الفرامل، 100

لة القدرة على ويجب ان تكون ، الى صدأ االجزاء المعدنية يال يؤدويجب ان  المطاطية الموجودة في المنظومة،

الرئيسية خزان للزيت وفي اغلب االحيان يكون الزيت مرئياً بحيث يمكن  األسطوانةويوجد في أعلى ، التزييت

زيت الفرامل مع زيادة تآكل البطانات  رؤية مستوى الزيت بدون فتح غطاء الخزان. وينخفض مستوى

ملحوظ في مستوى السائل الى ثلث  انخفاضحصل  إذااما  الطبيعي،وهذا هو الوضع  للفرامل،االحتكاكية 

نظام الفرامل ووصالته بالسرعة الممكنة. ومع مرور الزمن تذوب كمية من بخار عندها يجب فحص  الخزان،

 لذا يلزم استبدال زيت الفرامل كل سنتين. ل،الفرامالماء الموجود في الجو في زيت 
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 :Brake Lines)الفرامل ) خطوط-5

الرئيسية الى اسطوانات  األسطوانةمن توصل ضغط سائل الفرامل  عن انابيب معدنية ووصالت مرنةعبارة   

ي تتحرك العجالت. الوصالت المرنة تستخدم في االماكن التي يتطلب فيها مرونة مثل العجالت االمامية الت

 معدنية.)انابيب(  أما بقية الوصالت فهي وصالت واالسفل،لألعلى 

 

 

 

 

                                                                                            

 الت: االنابيب والوص10شكل                                  - (:Caliper & Supportsوحاملة ) الفك-6

 -هي: هناك نوعان من الفكوك )الكليبرات( 

 عائم )متحرك(. فك-1

 ثابت. فك-2

 ا إال ان هذه االنواع هي االكثر استخداماً.هوهناك انواع اخرى من

 

 Single piston floating caliper):) أو المتحرك العائم الفك-1

ً االنو أكثرالمفرد المكبس هو من  (Floating Caliper) الفك العائم واقل تكلفة بالنسبة للمصنعين  اع استخداما

فوق القرص وهو يتحرك في مجرى في الجزء المثبت به ويعمل على ضبط نفسه  اقل،تاج الى خدمة ويح

مما يجبر المكبس على  باتجاهين،وعند الضغط على دواسة الفرامل فإن ضغط السائل الهيدروليكي يدفع  الدوار،

والتي تلتصق بالقرص الدوار مما يولد االحتكاك المطلوب لعملية  Pads))وسادات الفرملة  باتجاهالحركة 

 (.11. وهناك تصميم آخر يستخدم فيه مكبسين موضوعين في نفس االتجاه. شكل )الفرملة

 

 

 

 

 

 

 

 : كليبر ذو المكبس الواحد + كليبر ذو مكبسين11شكل 
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 (:Four piston fixed caliper)الكليبر( الثابت بأربع مكابس ) الفك-2

 

وتعمل هذه المكابس  جانب،ويركب مكبسين في كل  للحركة،وتثبت هذه المكابس بشكل اساسي وهي غير قابلة 

اثناء عملية  أفضلفاعلية وتعطي شعور  أكثروهي تعتبر  الدوار،على ضغط وسادات الفرملة على القرص 

وهذا النوع يستخدم في المركبات االكثر ترفاً تكلفة من حيث االنتاج وكذلك الصيانة.  أكثرولكنها  الفرملة،

 (.12والمركبات ذات االداء العالي. شكل ) ثمناً،واالغلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : كليبر ذو اربعة مكابس12شكل 

 

 (:Drum Brakesنفراجية )الطبلية اإل الفرامل-2

ففي بداية عهد السيارات كانت  السيارات،في السيارات الى بداية تصنيع نفراجية يرجع استخدام نظام الفرامل اإل

عملية توصيل قوة الفرملة من دواسة القدم الى العجالت تتم عن طريق وصالت ميكانيكية من االسالك واالعمدة 

وكانت الفرامل تستخدم للعجالت الخلفية فقط. وظل الحال على ذلك لفترة من الزمن حتى تم تصميم  والروافع،

 لعجالت االمامية التي تقوم بمهمة التوجيه.وصالت ميكانيكية معقدة لفرملة ا

حتى بدأ ظهور الفرامل القرصية والتي لها  طويلة،وقد ظل استخدام الفرامل االنفراجية باألربع عجالت لفترة 

 باستخداممع االستمرار  فقط،والتي تم استخدامها في العجالت االمامية  االنفراجية،ميزات عدة عن الفرامل 

ية للعجالت الخلفية لسهولة استخدامها كفرامل يدوية للسيارة. ومع االنتشار التدريجي ألستخدام الفرامل االنفراج

االمامية االنفراجية في معظم السيارات بالفرامل القرصية.  لالفرامالفرامل القرصية بالسيارات تم استبدال 

مايزال استخدام الفرامل االنفراجية ولكن  عجالت،وتستخدم بعض السيارات الحديثة الفرامل القرصية في االربع 

لما لها من مميزات على الفرامل القرصية ككفاءة  المستخدمة،بالعجالت الخلفية قائم لحد اآلن لمعظم السيارات 

 استخدامها كفرامل يدوية وقلة الضوضاء عند العمل.

 

يسية الى االنابيب ثم الى عند الضغط عل دواسة الفرامل يأتي ضغط السائل الهيدروليكي من االسطوانة الرئ

اسطوانات الفرامل )االسطوانات الفرعية( مما يؤدي الى دفع احذية الفرملة الى الخارج ليحصل االحتكاك بينها 
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ً  العجلة،المثبتة على  Drum)) وبين طبلة الفرملة . وفي مما يخفف من سرعة العجلة او يعمل على ايقافها تماما

مما  حرارة،اتج عن اقراص او احذية الفرملة يحول الطاقة الحركية للمركبة الى كال الحالتين فإن االحتكاك الن

 عندها يجب استبدالها. الفرملة،احذية واقراص  واهتراءيسبب مع مرور الزمن تآكل 

ومع استمرار  البرشام،تتكون احذية الفرملة من حذاء معدني مثبت عليه مادة احتكاكية عن طريق اللصق او 

 (13الشكل ) ة فإن هذه البطانة المثبتة على االحذية تتآكل لذا يجب استبدالها.عملية الفرمل

 

 

 

 

 نفراجية: احذية الفرامل اال13شكل                     

 

 

 

 

 مكونات نظام الفرامل االنفراجية )الطبلية(:

  Brake Shoes))الفرملة  احذية-1

 (Brake Drums)الفرملة  طبالت-2

 (Wheel Cylinder)العجلة  اسطوانة-3

 (Return Springs)االرجاع  نوابض-4

 (Pipes and lines)وانابيب الزيت  خطوط-5

 (Backing plate)الحامل  القرص-6

 (Brake Fluid)الفرامل  سائل-7
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 نظام الفرامل االنفراجية: مكونات 14شكل 

 

 

 

 نظرية عمل الفرامل االنفراجية:

يجبر زيت الفرامل تحت الضغط على التحرك عبر االنابيب والوصالت  (Pedal)ى دواسة القدم عند الضغط عل

والتي تحتوي  (Wheel Cylinderعلى العجلة )اسطوانة العجلة  المثبتةاالسطوانة الهيدروليكية الفرعية  باتجاه

( Brake Drum)بلة الفرملة السطح الداخلي لط باتجاهبداخلها على مكبس يعمل بدوره على دفع احذية الفرملة 

على احذية الفرملة مما يؤدي  المثبتةمما يؤدي الى توليد قوة احتكاك بين السطح الداخلي للطبلة وبطانة االحتكاك 

الى تقليل سرعة المركبة ومن ثم ايقافها، وعند رفع القدم عن دواسة الفرامل فإن نوابض االرجاع تعمل على 

 (.14كنها. شكل )إعادة احذية الفرملة الى أما
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 (:Brake Shoesالفرملة ) أحذية-1

التي  Friction Lining))هي الجزء الذي تثبت عليه بطانة االحتكاك  (،15المبينة بالشكل ) أحذية الفرملة

من ألواح الصلب أو االلمنيوم المصبوب على  االحذية وتصنع ،(Drum)تالمس السطح الداخلي لطبلة الفرملة 

دائرة لتتطابق مع السطح الداخلي لطبلة الفرملة. الجزء الخارجي لألحذية يسمى الحافة تثبت عليها  شكل نصف

ويعمل الجزء الداخلي للحذاء )العصب( الملحوم متعامداً مع  اللصق،بطانة االحتكاك اما عن طريق البرشمة او 

ض االرجاع وتوصيالت الفرملة اليدوية كما ويفر مكان ارتكاز للحذاء وتركيب نواب الحافة،تدعيم الحافة على 

 وتركيبة الضبط الذاتي.

 

 

 

 

 

 

 : احذية الفرملة15شكل 

 

 

 :(Drum Brakesالفرامل ) طبالت-2

بداخلها احذية الفرملة التي تعمل عند االنفراج على مالمسة السطح الداخلي  تضمهي عبارة عن دوائر معدنية 

 ف المركبة.للطبلة لتوليد االحتكاك المطلوب إليقا

وبعد تآكل  جيد،تصنع طبلة الفرملة من المعدن ويتم جراخة السطح الداخلي المالمس ألحذية الفرملة بشكل 

لذا فإنه  الداخلي،فإنها تحدث اخاديد بسطح الطبلة  الفرملة،الفرملة واستمرار عملية  البطانة االحتكاكية ألحذية

ل تركيب االحذية الجديدة يجب جراخة السطح الداخلي لطبلة وقب جديدة،احذية الفرملة بأخرى  استبداليجب 

ويجب ان ال تتجاوز الجراخة سمك الطبلة  الفرملة،الفرملة للحصول على االحتكاك المطلوب أثناء عملية 

 (.16. شكل )استبدالهاألنها ستصبح رقيقة مما يستوجب  بهالمسموح 

 

 

                                      

 

 

 

 )طبلة الموقف( : طبلة الفرملة16 شكل
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 (:Packing Plateالحامل ) القرص-3

ويشكل  كاملة،هو عبارة عن قرص معدني مثبت على نهاية المحور ويعمل على حمل وتثبيت مجموعة الفرملة 

 (.17شكل ) الربط. وأذرعجزء ثابت وقاعدة لتثبيت االسطوانة الفرعية )اسطوانة العجلة( واحذية الفرامل 

 

 

 

 

 

 

 

 : القرص الحامل17شكل 

 

 (:Wheel Cylinderالعجلة ) اسطوانة-4

ولكل مكبس يوجد حافظة  جانب،بواقع مكبس واحد في كل هي عبارة عن اسطوانة تحتوي بداخلها مكبسان 

وعند الضغط على دواسة الفرامل فإن المكابس تجبر بواسطة  الفرملة،مطاطية وعمود لوصل المكبس بحذاء 

حصل اي  وإذا رملة،الفت على الحركة الى الخارج فتدفع احذية الفرملة لتالمس السطح الداخلي لطبلة ضغط الزي

 .(18تسريب منها فيجب صيانتها او استبدالها. شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : اسطوانة العجلة )االسطوانة الثانوية(18شكل 
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 (:Return Springsاالرجاع ) نوابض-5

الضغط الهيدروليكي في  انخفاض وإرجاع احذية الفرامل الى مكانها االصلي بعدتقوم هذه النوابض بسحب 

وال تعيد كانت النوابض ضعيفة او متآكلة  وإذا حلزونية،وغالباً ما تكون عبارة عن نوابض  العجلة،طوانة اس

مرونة  لذلك يجب فحص واالحذية،مستمر بين الطبلة  اتصالاحذية الفرملة الى اماكنها فهذا يسبب وجود 

 (.19شكل ) إذا تبين أنها ضعيفة او متآكلة او محترقة بسبب الحرارة. واستبدالهاالنوابض 

 

 

 

 

   

 

 

 : نوابض االرجاع19شكل 

 

 

 :(Brake Assist Systemالفرملة ) مؤازرة اومساعدة  منظا

ي الفاصل بين مقصورة لمؤازرة بين دواسة القدم واالسطوانة الرئيسية ويثبت على الجدار المعدنيثبت نظام ا

ويتصل به ذراع دفع دواسة القدم من ناحية )الجهة الخلفية( وتثبت عليه االسطوانة  المحرك،السيارة وحيز 

ووظيفته هي مضاعفة مقدار قوة الضغط المسلطة من قبل سائق  (،الرئيسية من الناحية االخرى )االمامية

 .أفضلليل الجهد المبذول من قبل السائق للحصول على فرملة وتق خفيفة،حتى لو كانت المركبة على دواسة القدم 

 يوجد نوعان من أنظمة مساعدة الفرملة هما:

 اقل تلفاً. ألنه: وهو االكثر انتشاراً Vacuum Brake Booster)) الفرملة التخلخلي مؤازر-1

 .يالكهرو هيدروليك المؤازر-2
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  (:Vacuum Brake Boosterالفرملة التخلخلي )مؤازر 

هو عبارة عن وحدة خلخلة مفرغة تحتوي بداخلها على حيز يقسم الى غرفتان بواسطة غشاء مطاطي )حجاب 

 لذلك فإن محررة،الغشاء صمام يبقى مفتوحاً مادامت دواسة الفرامل  ويوجد بهذا (،Diaphragmحاجز 

 (.20شكل ) هما.ئالخلخلة تدخل الى الغرفتين فتمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤازر الفرملة التخلخلي: 20ل شك

 

 -األجزاء: 

 واالسطوانة الرئيسية من جهة أخرى. جهةيتصل بدواسة القدم من  Diaphragm))الحاجز  الحجاب-1

واحد من المؤازر الى مجاري السحب في  باتجاهيسمح بمرور الهواء  (Check valve)عدم رجوع  صمام-2

 لمحرك.ويمنع فقدان الخلخلة عند توقف ا المحرك،

 غرفة الخلخلة للمؤازر بمجاري السحب في المحرك صالإليمرنة  وصلة-3

 الهواء الجوي غرفة-4

 + صمام المكبس مكبس-5

 نابض-6
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 طريقة العمل:

 )عدم ضغط دواسة الفرامل(: التوازن حالة-1

ء الجوي الى غرفة المبين في الشكل )أ( مغلق مانعاً دخول الهوا )صمام الضغط الجوي( يكون صمام الهواء

بينما يكون صمام الخلخلة مفتوح فتؤثر الخلخلة على جانبي الحجاب الحاجز فيكون في حالة  الجوي،الهواء 

 توازن دون اي تأثير تخلخلي على جانبيه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 حالة التوازن لمؤازر الفرملة شكل )أ(:                                  

 دواسة الفرامل(:الفعل الفرملي )ضغط  حالة-2

عند الضغط على دواسة القدم يفتح صمام الضغط الجوي المبين في الشكل )ب( ليسمح للهواء الجوي بالدخول 

ويتقدم الصمام ليغلق فتحة التخلخل فاصالً الحيز االيسر  )غرفة الهواء الجوي( للحجاب الحاجزالى الحيز االيمن 

الغرفة اليمنى بالهواء الجوي، بينما الغرفة اليسرى  فتمتلئلحاجز، عن الحيز االيمن )غرفتي المؤازر( للحجاب ا

تكون بها خلخلة نتيجة تفريغ الهواء منها عن طريق الوصلة المتصلة بمجاري السحب للمحرك، ونتيجة لذلك 

الزيت يندفع الحجاب الحاجز جهة اليسار دافعاً ذراع دفع االسطوانة الرئيسية للفرامل والذي يدفع بدورة مكابس 

 العجالت(. أسطواناتداخل االسطوانة لتضغط زيت الفرامل الى االسطوانات الفرعية )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شكل )ب(: حالة الفعل الفرملي لمؤازر الفرملة
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 (:Parking Brakeنظام الفرملة اليدوية )فر ملة التوقف 

وعة من الوصالت والكابالت لعجالت الخلفية او االمامية احياناً من خالل مجمعبارة عن وسيلة توقف لوهو 

وهو عبارة عن نظام ميكانيكي كامل  قدم،والتي تكون مربوطة مع ذراع يدوي يشغل باليد او دواسة  المعدنية،

يمكن المركبة من التوقف الطويل بأمان أو إيقاف المركبة في حال فشل الفرملة الهيدروليكية. يعمل نظام فرملة 

ويقوم هذا الكابل بسحب الذراع المثبت على العجلة والذي يكون  معدني،التوقف عن طريق ذراع متصل بكابل 

 باتجاهوعند سحبه فإنه يؤثر مباشرة على المكبس الذي يدفع احذية الفرملة  الفرملة،متصل مباشرة مع احذية 

 (.21. شكل )مما يؤدي الى إيقاف المركبة (Drum)طبلة الفرملة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Hand Brakeلة اليدوية ): نظام الفرم21شكل 
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 :Air Brakes)الهوائية ) الفرامل-3

 -تشمل: وهي  االجزاء،تستعمل الهواء المضغوط لتشغيل 

ضاغط الهواء موصل بالمحرك ويستمد حركته منه عن طريق  يكون-:  Compressor(Air)هواء  ضاغط-1

خزان صغير يحفظ بالضغط فيه فع الى ثم يد مرشح هوائيويسحب الهواء خالل  V)سير على شكل حرف )

بسرعة التباطؤ كلما وصل الضغط في ( ضغط جوي بواسطة منظم يشغل الضاغط أوتوماتيكياً 5-8بحدود )

 الخزان الى اقصى حد له.

وحجم الخزان  ،الرئيسيخزان الهواء يصل ما بين الخزان الصغير وبين  صمام تنفيسوهناك مجرى هوائي ذو 

 ً أما الغرض من وجود هذين الخزانين هو  (،واحدمن حجم الخزان الرئيسي )حوالي لتر  الصغير اقل دائما

الالزم لعمليات الفرملة المتواصلة وحتى ال يضطر االمر الى تشغيل الحصول على الكميات الكافية من الهواء 

ويتم مليء  المضغوط،بعد فترات التوقف الكبيرة لمليء الخزان الرئيسي بالهواء  المحرك بدون حمل لمدة طويلة

 الخزان الصغير بسرعة.

ويعمل صمام الفرملة عندما تنخفض الدواسة ليسمح بمرور الهواء المضغوط من الخزان الرئيسي الى 

( بواقع اسطوانة لكل عجلة. وبعد دخول الهواء الشاصيالتي تركب في هيكل المركبة ) اسطوانات الفرامل

حذاءيها عن طريق ساعده. ولتقليل زمن استجابة الفرملة الى اقل حد المضغوط الى االسطوانة يحرك مكبسها و

اما  االنابيب،االنحناءات في تجنب  (. ويجبmm 15-10ممكن فإن القطر الداخلي لألنابيب يكون ضيق بحدود )

اريد فرملة المقطورة االضافية عن طريق فرملة القاطرة فيجب تزويد المركبة بصمام فرملة آخر يعمل  إذا

يكانيكياً عن طريق الصمام الرئيسي. وعلى العكس من صمام المركبة يظل صمام القاطرة معرض بصفة م

من مستديمة للهواء المضغوط عندما تنفصل المقطورة عن المركبة القاطرة وذلك حتى يتمكن الهواء المضغوط 

 ن القاطرة.اوتوماتيكياً اذا انفصلت فجأة م ةالمقطوريقاف االتسرب من اسطوانات الفرامل و

 

 العوامل المؤثرة على الفعل الفرملي:

 .السرعة-2.                     الحمل-1

أما السرعة فتحتاج الى اربعة امثال الفعل  المركبة، إليقافإذا تضاعف الحمل فتحتاج الى ضعف الفعل الفرملي 

 الفرملي إليقاف المركبة.

 

 ل الهيدروليكية:منظومة الفرام الرئيسية فيوظائف االسطوانة 

 زيت الفرامل لتشغيل الفرامل. إزاحة-1

 ودرجات الحرارة. الظروفعلى حجم السائل الصحيح في المنظومة تحت كل  تحافظ-2

 تلقائياً السائل المفقود نتيجة الرشح. تعوض-3

 السائل الى المنظومة اثناء فترة رجوع دواسة القدم بعد كل استخدام للفرملة. تضيف-4
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 الفرامل:ال الرئيسية لمنظومة االعط

 العالج االسباب نوع العطل

دواسة القدم  -1
(Pedal تصل الى )

 اللوحة االرضية

 وجود هواء في المنظومة -1

ومكبس خلوص كبير بين ساق الدواسة  -2

 االسطوانة الرئيسية

الرئيسية ضعيف  لألسطوانةالصمام الالرجوعي  -3

 جداً 

 دةاالسطوانة الرئيسية مسدو -4

 

 بطانة الفرملة متآكلة -5

 خلوص زائد بين البطانة والدائرة -6

 الكابالت مرتخية -7

 العمود العرضي غير صحيح الضبط  -8

 استنزاف الهواء -1

 اعادة ضبط الخلوص  -2

 

 اصالح الصمام او استبداله -3

 

الكشف عن االسطوانة  -4

 وتنظيفها

 استبدال البطانات المتآكلة -5

 الخلوصاعادة ضبط  -6

 اعادة ضبط شد الكابالت  -7

 اعادة ضبط العمود العرضي -8

دواسة القدم  -2
 اسفنجية

خلوص صغير عند نهاية  احذية الفرملة تترك -1

 كعب الحذاء

 سائل الفرامل من النوع الرديء -2

 وجود هواء في المنظومة -3

الرئيسية مسدودة مما  باألسطوانةفتحة الدخول  -4

 في االسطوانةيعيق تدفق الزيت 

رقيقة وبذلك تتمدد تحت  Drums)الطبالت ) -5

 الضغط

 ارتخاء الكابالت -6

العمود العرضي ينحني تحت تأثير الفعل  -7

 الفرملي

 

 اعادة ضبط الخلوص -1

 

 استبدال سائل الفرامل  -2

 استنزاف الهواء  -3

تنظيف وصيانة االسطوانة  -4

 الرئيسية

 استبدال الطبالت -5

 

 ضبط الكابالتاعادة  -6

 استبدال العمود العرضي التالف -7

 فرامل خاطئة -3
 

 

 

احذية الفرملة غير متوافقة مع قطر الطبلة  -1

(Drum) 

 ضعف وعدم تساوي نوابض الشد واالرجاع -2

 االحذية غير صحيحة الوضع داخل الفلنجة -3

االقراص الساندة سائبة وبذلك تتحرك عند  -4

 استخدام الفرامل

 (Drumsاستدارة الطبالت )عدم  -5

 الطبلة متآكلة  -6

 تلف بطانة االحتكاك -7

 وجود هواء في المنظومة -8

 لألسطوانةرجوعي عيب في الصمام الال -9

 الرئيسية

 وجود شحم على بطانة االحتكاك -10

 

 

 

 

 

 استبدال االحذية او الطبلة -1

 

 استبدال النوابض التالفة -2

 اعادة ضبط االحذية -3

 ن شد مسامير االقراصالتأكد م -4

 

 استبدال الطبالت التالفة -5

 كلةآاستبدال الطبالت المت -6

 ةالبطانة التالفاستبدال  -7

 استنزاف الهواء -8

صيانة واصالح االسطوانة  -9

 والصمام

تنظيف او استبدال بطانة  -10

 االحتكاك
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 العالج االسباب نوع العطل

الفرامل ال  -4

 توقف المركبة

رامل غير متوافقة على الدوائر بطانة الف -1

 )الطبالت(

 حذاء الفرملة غير متمركز مع الدائرة )الطبلة( -2

وجود شحم على بطانة االحتكاك او البطانة  -3

 سقالً زائداً  ولةمصق

التصاق اسطوانات العجالت او االسطوانة  -4

 الرئيسية  

 استبدال البطانة او الطبالت -1

 

 اعادة ضبط تمركز االحذية -2

 تنظيف او استبدال البطانة -3

 

تنظيف وصيانة االسطوانات  -4

 الملتصقة

 وجود شحم على بطانة االحتكاك -1 تالشي الفرامل  -5

 الدوائر )الطبالت( رقيقة جداً  -2

 وجود خلوص كبير بين البطانة والدوائر -3

 تنظيف بطانة االحتكاك  -1

 استبدال الطبالت  -2

 اعادة ضبط الخلوص -3

 

 

 

  


