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 چکیده

برای ساخت لنت ترمز بررسی شد. در این پژوهش  ویژگی های مواد اصطکاکی بدون مس و آزبست، با استفاده از پسماند سلولزی 

درصد پسماند سلولزی)پوسته شالی و پسماند کاغذ(  برای ساخت لنت ترمز به روش صنعتی استفاده شد  20مواد اصطکاکی شامل 

و ویژگی های نمونه های لنت ساخته شده طبق استانداردهای مربوطه مورد آزمون قرار گرفت. این ویژگی ها عبارت بود از مقاومت 

)نرخ سایش و ضریب اصطکاک(. نتایج نشان داد میانگین مقاومت برشی لنت ترمزهای ساخته شده با  شی و ویژگی های سایشیبر

درصد بیشتر از لنت ترمزهای ساخته شده با سلولز کاغذ است.  24درصد و پس از حرارت دادن  35پوسته شالی در حالت نرمال 

درصد  35ته شده با پوسته شالی در مراحل حرارتی آزمون سایش و اصطکاک همچنین میانگین ضریب اصطکاک  لنت های ساخ

درصد  67بیشتر از لنت ترمزهای ساخته شده با سلولز کاغذ است و میانگین نرخ سایش لنت های ساخته شده با پوسته شالی 

شده با پوسته شالی در حدود  کمتر از لنت های ساخته شده با سلولز کاغذ است همچنین کلیه ویژگی های لنت ترمزهای ساخته

مجاز استاندارد است. به این ترتیب می توان گفت  که با استفاده از پوسته شالی بدون استفاده از مس و آزبست می توان به ویژگی 

 های مطلوب لنت ترمز دست یافت و به این ترتیب می توان از این فرموالسیون در تولید لنت ترمز خودرو استفاده نمود.

 ان کلیدی: پسماند سلولزی، لنت ترمز، مواد اصطکاکی، ویژگی های سایشیواژگ
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 مقدمه -1-1

لنت ترمز وسیله ای است که با ایجاد نیروی اصطکاک باعث متوقف ساختن و یا کاهش سرعت دوران چرخها در وسایط 

نیروی اصطکاک به انرژی حرارتی تبدیل  لنت ترمز انرژی را توسط (.586استاندارد ملی ایران شماره شود ) نقلیه می

شود. ترکیبات لنت ترمز باید به گونه ای باشند که خصوصیات ویژه کند و گرمای حاصل در محیط اطراف منتشر میمی

ای مانند مقاومت به سایش، وزن کم، عمر طوالنی، صدای کم، ضریب اصطکاک پایدار، نرخ سایش کم و قیمت قابل 

به منظور ایجاد این ویژگی های مخصوص و مختلف باید از مواد با د مناسب آن را تأمین کنند.پذیرش در قبال کارکر

ویژگی های گوناگون استفاده کرد.این مواد عبارتند از ذرات ساینده، اصالح کننده ی اصطکاک، پرکننده و تقویت کننده 

 (.Blau.2001) و رزین

الیاف  1920سال پیش مورد استفاده قرار گرفته است .در سال  100فرمولی که در ساخت لنت ترمز به کار می رود از 

آزبست به عنوان ماده ی اصطکاکی برای ساخت لنت تمام انواع خودرو انتخاب شد .این ماده اثرات زیان باری بر محیط 

شده است که زیست و سالمت بشر دارد. بنابراین امروزه استفاده از مواد آلی بدون آزبست در ساخت لنت ترمز مرسوم 

به منظور حذف آزبست و رسیدن به ویژگی های مطلوب ترمزگیری  ترکیبی از چند مولفه در یک زمینه ی پلیمری است.

و  Shinde]یکی از گزینه هایی که اغلب در ترکیب لنت ترمز استفاده می شود انواع فلزات به ویژه مس می باشد

اده در لنت ترمز وسایل نقلیه، شامل مقدار زیادی فلزات سنگین مانند امروزه مواد اصطکاکی مورد استف. [ 2017همکاران.

مس، کروم، کادمیم، سرب، روی، آنتیموان و ... می باشند. مقدار کمی غبار فلزات سنگین در هر بار ترمزگیری از وسیله 

صطکاک رایج در تولید نقلیه وارد محیط شده و تجمع می یابد که بسیار مضر می باشد. مس یکی از اصالح کننده های ا

لنت ترمز می باشد که در ترکیب لنت ترمز به منظور کاهش یا از بین بردن افت حرارتی ضریب اصطکاک در ترمزگیری و 

درصد آلودگی  30نیز بهبود هدایت حرارتی به کار می رود اما به لحاظ بیولوژیکی مضر است. تحقیقات نشان داده که 

 [. 2020و همکاران. Weiزهای مورد مصرف در وسایط نقلیه تولید می شود]مس در محیط زیست توسط لنت ترم

که متشکل از متخصصین در زمینه صنعت لنت ترمز و محیط زیست ایجاد شده اخیراً در سطح بین المللی کارگروهی 

که کاربرد  مسائل زیست محیطی مرتبط با صنعت ترمز را مورد توجه قرار می دهد. این گارگروه اعالم کرده است که 
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درصد افزایش یافته که اثرات زیانباری بر محیط زیست دارد. زیرا  40مس در مواد اصطکاکی لنت ترمز در سالهای اخیر 

شود. مس موجود در غبار ذرات غبار ناشی از ترمزگیری که وارد خیابان ها و هوا می شود نهایتاً وارد مسیرهای آبی می

بزی سمی است و هم از طریق این موجودات وارد چرخه غذایی شده و بر کل لنت ترمز هم برای موجودات زنده آ

گذارد. به همین دلیل امروزه تالش های زیادی در کشورهای مختلف اروپایی و ایاالت متحده در اکوسیستم اثر منفی می

رنیا الیحه ای در کالیف به عنوان مثالراستای کاهش یا حذف مس از ترکیب مواد اصطکاکی لنت ترمز شده  است. 

درصد و تا سال  5به کمتر از  2021تصویب شده که مقدار مصرف مس در ترکیب مواد اصطکاکی لنت ترمز را تا سال 

درصد محدود نموده است. بنابراین تولیدکنندگان قطعات خودرو باید به این امر توجه داشته باشند و  5/0کمتر از  2025

طکاکی ایمن تر، موثر تر و سازگارتر با محیط زیست را برای جایگزینی فلزات به شرط حفظ کیفیت لنت ترمز، مواد اص

. اما آنچه در این امر حائز اهمیت است مناسب بودن قیمت تمام شده [Zhang. 2011] سنگین مانند مس پیدا کنند

دارد. ویژگی های محصول و کیفیت مطلوب و عملکرد بهینه لنت ترمز می باشد که از لحاظ ایمنی سطح بسیار باالیی 

مهم برای لنت ترمز، ضریب اصطکاک نسبتا باال و پایدار، نرخ سایش و هدایت حرارتی مناسب، مقاومت برشی و سختی 

 Bijweو  Aranganathanدر این راستا مطلوب می باشد و اینکه در عمل، در زمان ترمزگیری فاقد صدا و دود باشد. 

موالسیون بدون مس و مقایسه آن با فرمول دارای مس نمودند. در ترکیب به بررسی ویژگی های یک فر 2016در سال 

این فرمول از پشم سنگ تیمار شده و ترموگرافیت استفاده شد. نتایج نشان داد برخی ویژگی های فرمول بدون مس بهتر 

سال  در Filipو  Lee[. Aranganathan .2016و  Bijweو برخی دیگر ضعیف تر از لنت های دارای مس بود]

به بررسی ویژگی های لنت ترمز ساخته شده از یک فرمول محتوی مس و قلع و فرم اصالح شده و فاقد مس و  2013

قلع همان فرمول پرداختند. نتایج نشان داد ضریب اصطکاک لنت های ساخته شده با فرمول اصالح شده در مرحله 

ه نشان دهنده میزان خوردگی لنت ترمز است افزایش یافته حرارتی باالتر رفته و عملکرد لنت بهتر شده اما نرخ سایش ک

[. Filip .2011و  Leeاست. در این تحقیق از الیاف کوالر مصنوعی و تری سولفید آنتیموان  استفاده شده است]

Zhang  در قالب اختراعی به بررسی ویژگی های لنت ترمز ساخته شده با فرمول فاقد مس پرداخت. وی  2011در سال

[. تیتانات، Zhang .2011کیب فرموالسیون خود از الیاف آرامید، برن نیترید و کشیو )فریکشن( و ... استفاده نمود]در تر

فریکشن داست، الیاف کربن، الیاف کوالر، پشم سنگ اصالح شده و... که در فرموالسیون های مورد بررسی استفاده شده 
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هیچ کدام در ایران قابل تهیه نیست و با توجه به شرایط تحریم امکان وارد نمودن این مواد نیز یا فراهم نیست یا بسیار 

پسماندهای سلولزی به عنوان مواد دشوار و پرهزینه می باشد و سبب افزایش شدید قیمت تمام شده محصول می شود. 

ست محیطی پتانسیل الزم برای استفاده در ترکیب لنت ترمز را دارند جدید، ارزان قیمت، در دسترس و مقبول از نظر زی

به عنوان مثال پوسته شالی با د اشتن درصد باالیی از سیلیس که موجب بهبود ویژگی های سایشی در لنت ترمز می 

در مقاله ای  1392معزی پور و همکاران،  [.Mutlu .2009] شود قابلیت استفاده در فرموالسیون مواد اصطکاکی را دارد

از پوسته شالی در ترکیب فرموالسیون مواد اصطکاکی دارای مس استفاده نمود و نتایج نشان داد که استفاده از پوسته 

و Moezzipour]شالی در لنت ترمز سبب  بهبود ویژگی های لنت ترمز به ویژه کاهش نرخ سایش آن می شود 

پوسته شالی در فرموالسیون لنت ترمز بدون آزبست و مس از طریق  در این تحقیق امکان استفاده از[. 2014همکاران. 

 اندازه گیری سختی، مقاومت برشی و ویژگی های سایشی)ضریب اصطکاک و نرخ سایش( بررسی شد.

 و هدف فرضیه -1-2

بدون آزبست و بدون توانند به عنوان الیاف در ساخت لنت ترمز می پسماند سلولزیفرضیه ی این تحقیق این است که 

 استفاده شوند.مس 

 اهداف 

 می باشد. استفاده از پسماند سلولزی در ساخت لنت ترمز بدون آزبست و بدون مسهدف از این تحقیق، بررسی امکان 

  کلیات -1-3

 تعریف لنت ترمز-1-3-1 

 شود که سبب کاهش سرعت و یا توقف کامل خودرو می گردد. لنت ترمز به قطعه ای ازخودرو اطالق می

 به همین دلیل قطعه ی فوق برای ایمنی خودرو از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد .
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با چسبی قوی یا شود تشکیل می گردد. فیبر ترمز لنت ترمز از قطعه فیبری ترمز و آهن که اصطالحاً کفشک نامیده می

 پرچ به کفشک اتصال می یابد که هرکدام از قسمتهای یاد شده دارای شرایط استاندارد ویژه مربوط به خود می باشد.

 تاریخچه ي لنت ترمز-1-3-2

اکثر کسانی که با کار وسیله نقلیه آشنا هستند و یا برای مدتی رانندگی کرده اند بر این اعتقاد هستند که متوقف کردن 

شود ممکن است باعث عصبانیت راننده اش شود ومبیل از به حرکت در آوردن آن مهمتر است. اتومبیلی که روشن نمیات

تواند یک تله ولی هیچ خطری برای راننده، عابرین و خود اتومبیل ندارد در حالیکه اگر ترمز اتومبیل درست کار نکند می

 رعت اتومبیل و یا بازداشتن آن از حرکت. ی مرگ باشد، ترمز جزء مکانیکی است برای کاستن س

کارل بنز برای نخستین بار از لنتهای چوبی و دیسکها و تسمه هایی برای توقف اتومبیل خود استفاده کرد.  1885در سال 

 کارل بنز این ایده را دقیقاً از روی قطارها کپی کرده بود. چند سال بعد ترمزهای دایملر که برای مهار خودرو از کابل

فوالدی بهره می جست استفاده شد. این سیستم به این روش عمل می کرد که کابل فوالدی به دور یک صفحه فلزی در 

قسمت درونی پیچیده شده بود و در زمانی که این کابل کشیده می شد پس از مدتی وسیله ی نقلیه متوقف می شد. در 

را برای متوقف کردن اتومبیل به کار برد ساختار این ترمز به فردریک النکتر انگلیسی نوعی ترمز کالچ مانند  1895سال 

این شکل بود که یک کالچ مخروطی شکل که دارای یک صفحه سایشی در عقب بود، وظیفه ی برقراری ارتباط بین 

ی گیربکس و موتور را بر عهده داشت زمانیکه این کالچ به عقب کشیده می شد ارتباط موتور و جعبه دنده با هم قطع م

شد و هنگامی که بیشتر به سمت عقب کشیده می شد، از طریق صفحه سایشی خود با دیسک، اتومبیل را به حالت 

ایست کامل در می آورد و می توان گفت که ترمزگیری در آن خودروها از طریق انتقال قدرت صورت می گرفت و این 

نتقال قدرت ترمز به شیوه ی هیدرولیکی ابتدا در شروعی برای سیستم ترمزهای دیسکی بود. به کارگیری سیستم های ا

، سیستم های هیدرولیکی را برای وسیله ی نقلیه چهارچرخ ساخته و مورد 1897دوچرخه کاربرد داشت ولی در سال 

استفاده قرار دادند. در این سیستم فعالیت ترمزها با استفاده از نیروی فنر و عقب نشینی آنها به طریق هیدرولیک انجام 

هربرت فرود فعالیت های خود را بیشتر بر روی مواد تشکیل دهنده آنچه که امروزه لنت ترمز  1897ی گرفت، در سال م

مورد بهینه سازی قرار  1921شود، متمرکز کرد. این نوع لنت ها با الیاف آزبست ساخته شدند و تا سال مقاوم نامیده می
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در آن سالها به حساب می آمد، چرا که تا پیشتر از این تنها از فلز  گرفتند. شاید ساخت لنتهای ترمز از آزبست تحولی

با استفاده از مو یا کتان شکل  1878-1897مقابل فلز استفاده می شد. اولین فرموالسیون مواد اصطکاکی در سالهای 

 سال از این نوع فرموالسیون در ساخت لنت ترمز استفاده می شد.  100گرفت به عبارتی به مدت 

الیاف آزبست  به عنوان یک ماده اصطکاکی برای انواع اتومبیل، کامیون و تمام انواع وسایل نقلیه  1920اوایل دهه ی در 

استفاده شد. اما به علت مشکالتی که در اثر استفاده از آزبست در سالمت موجودات زنده به وجود می آید طراحان 

 ی آزبست تحقیق می کنند.فرموالسیون لنت ترمز به دنبال جایگزین مناسبی برا

استفاده از الیاف شیشه، مواد معدنی، فلزات و کربن و الیاف مصنوعی در ترکیب با فلزات پودری و دیگر پرکننده ها که با 

رزین فنولی به هم متصل می شوند به عنوان فرموالسیون لنت ترمز های نیمه فلزی مرسوم شده است. که این 

 (.Blau .2001شود)ار برده میبه ک 1970فرموالسیون از دهه 

 انواع لنت ترمز -1-3-3

 لنت ترمز کاسه اي  -1-3-3-1

 1903موفق به ساخت نوعی ترمز کاسه ای مجهز به لنتهای داخلی شد، این ترمزها در سال  "می باخ " 1901در سال 

اسب بخار قدرت بودند نصب شدند. ساخت ترمزهای کاسه ای به شیوه ی متداول  40بر روی مرسدس هایی که دارای 

نو موفق به ساخت سیستم ترمز کاسه ای تقریباً به شیوه باز می گردد. چرا که در این سال لوییز ر 1902امروزی به سال 

ی امروزی آن شد. در این روش استفاده از دو لنت نیم دایره ای و یک کاسه ترمز متداول بود. لنت ها به کاسه فشرده 

 کم کم نصب ترمز بر روی چرخ جلو رواج یافت. تا چند سال پس از آن 1920می شد و خودرو ترمز می کرد. در سال 

اتومبیل هایی که دارای سیستم ترمز بر روی هر چهار چرخ بودند برای هشدار به خودروهای پشت سری که در عقب 

حرکت می کردند یک مثلث قرمز رنگ را در پشت خودروی خود قرار می دادند. این به آن معنا بود که چون خودرو 

ه خود را با آن حفظ کنند. یکی از مشکالت بزرگ در دارای سیستم ترمز قوی تری شده بود خودروهای پشتی، باید فاصل

سیستم ترمز قدیمی، بلوکه کردن یا قفل کردن چرخ عقب بود ولی کمپانی رولزرویس با کمک سیستم تقویت کننده 
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مکانیکی موفق به ساخت بهترین و فعالترین سیستم ترمز کاسه ای روز شد و از مشکالت این سیستم این بود که همواره 

لنت ها به صورت فعال ترمزگیری می کرد و لنت دیگر همیشه آزاد بود. در همین زمان دو مهندس موفق به  یکی از

ساخت سیستمی شدند که در آن پس از ترمزگیری، لنت فعال کمی در کاسه چرخ به چرخش در می آمد با وارد کردن 

گیری می کرد. ترمز های هیدرولیکی سیستم های ترمز فشار به لنت آزاد جزء نیم دایره ای را نیز وادار به فعالیت و ترمز 

هر چه کاملتر می شدند راه دور و درازتری پیش رو داشتند. ایده ی ساختن ترمزهای هیدرولیکی با فشار روغن نیز عده 

ا ویت سیستم ترمزی را طراحی و ساخته بود که تقریباً مشابه ترمزهای امروزی ب 1908ای را به فکر واداشت. در سال 

کمپانی  1922استفاده از نیروی فشار روغن و بکارگیری سیلندر و پیستون عمل ترمز گیری را انجام می داد. در سال 

استرالیایی واکسهال نمونه ای از ترمز را که با فشار هوا کار می کرد بر روی یکی از اتومبیلهای آزمایشی خود امتحان کرد 

وچک چندان مورد توجه قرار نگرفت و بعد ها بیشتر برای کامیونها و کالً ولی این نوع ترمز ها برای اتومبیلهای ک

از  50خودروهای سنگین مورد استفاده قرار گرفت. بسیاری از کمپانی ها از جمله ولکس واگن )فا.و( همچنان تا دهه 

رویس از  ترمزهای مکانیکی برای متوقف کردن خودروها استفاده می کردند و بعضی دیگر نظیر روور و رولز

ترمزهیدرومکانیکی برای چرخ های جلو و به کارگیری سیستم مکانیکی برای چرخ های عقب بهره می جستند. نخستین 

خودروسازی که استفاده از سیستم ترمزهای هیدرولیکی را یه صورت استاندارد برای هر چهارچرخ به کاربرد شرکت 

 کراسیلر آمریکا بود. 

  لنت ترمزهاي دیسکی -1-3-3-2

شرکت کراسیلر دست  به ساخت نوعی ترمزهای دیسکی زد. طرز کار این سیستم  به این صورت بود که  1949در سال 

تمامی قسمت های ترمز که درون سیستم کاسه ای بسته قرار داشتند در هنگام ترمز گیری دو دیسک ترمز که دارای 

شرکت  1956تماس پیدا می کردند در سال  پوشش های سایشی بودند از یکدیگر دور شده و به طرف کاسه ترمز

 سیتروئن مدل خود را  با سیستم ترمز های دیسکی و با تقویت کننده هیدرولیکی وارد بازار کرد. 
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 تأسیس لنت ترمز در ایران  -1-4

 1341ال ساله ایران نسبتاً از سابقه قابل مالحظه ای برخوردار است و در س 70-80تولید لنت ترمز در مقایسه با مصرف 

با  1347اولین واحد لنت ترمز کشور تحت لیسانس کمپانی تکستار آلمان غربی در غرب تهران، تأسیس شد و در سال 

تن انواع لنت ترمز کفشکی، مقارن با آغاز فعالیت کارخانجات مونتاژ خودرو، به بهره برداری  300ظرفیت تولید ساالنه 

قالب اسالمی به عنوان تنها تولید کننده لنت ترمز کشور مشغول فعالیت بوده و رسید. این واحد تا سالها پس از پیروزی ان

 (.Blau .2001سایر تولید کنندگان عمدتاً پس از انقالب وطی چند سال اخیر تأسیس شده اند)

 مواد تشکیل دهنده ي لنت ترمز -1-5

یا غلظت های متفاوت از یک ماده ی  افزودنی های کفشک و لقمه ی لنت ترمز کاربردهای وسیعی دارند. حتی درصد و

 (.Blau .2001تواند روی عملکرد لنت ترمز اثر بگذارد. بنابراین کنترل ترکیب لنت ترمز بسیار مهم است )افزودنی می

امروزه اکثر اتومبیل ها برای اسب بخارهای بیشتر طراحی می شوند که برای رسیدن به سرعتهای باالتر مناسب هستند 

و  Yafeiیقات برای رسیدن به فرموالسیون مناسب برای لنت ترمز با عملکرد مطلوب بسیار ضروری است )در نتیجه تحق

سال اخیر به طول عمر لنت توجه خاصی نشان می دهند و متأسفانه اغلب  30مصرف کنندگان در . (2001همکاران. 

از آنجایی که لنت ترمز اتومبیل شامل  (.Blau .2001مدلهای بعدی به سرعت ساییده می شوند و عمر کوتاهی دارند )

چندین مولفه است که در خصوصیات فیزیکی و شیمیایی متفاوت هستند یکی از پیچیده ترین مواد چند سازه است. لنت 

ترمز شامل مولفه های زیادی است مانند پلیمرها، سرامیکها و فلزات. به این دلیل که لنت ترمز باید ویژگیهای مطلوب 

د مقاومت به سایش، پایداری اصطکاک در دمای باال، بدون صدا و لرزش در شرایط بسیار مختلف ترمزگیری مختلفی مانن

 (.2003و همکاران.  Jin Kimداشته باشد )

 اساس کار ترمز تبدیل انرژی جنبشی به انرژی حرارتی است که تنها در صورت وجود اصطکاک مناسب اتفاق می افتد.

 کانیسم تبعیت می نماید:اصطکاک بطور کلی از دو م 

 ( سایش )گسستگی(1



10 

 

 ( مقاومت مولکولی )پیوستگی(2

بنابراین می توان به این نتیجه رسید که ضریب اصطکاک لنت ترمز خودرو و پایداری آن تا چه میزان اهمیت دارد. اساساً 

مواد با ضریب اصطکاک  عمل ترمز و لنت به صورت مستقیم به ضریب اصطکاک آن وابسته است، بنابراین استفاده از

(. با توجه به ویژگی 2001و همکاران.  Yafeiمناسب در ترکیب لنت ترمز از اهمیت قابل مالحظه ای برخوردار است. )

های مورد نیاز لنت ترمز استفاده از مواد جدید جهت ایجاد این خصوصیات ضروری است. در این صورت با طراحی 

های مرغوبی ساخت که عالوه بر بی صدا بودن و عمر مفید مناسب ضریب  فرموالسیون مناسب می توان لنت ترمز

به منظور  (.2001و همکاران.  Yafeiاست ) 35/0-45/0اصطکاک مورد نیاز را ایجاد کنند. میانگین ضریب اصطکاک 

ید هزینه همچنین باطراحی بهتر فرمول لنت ترمز باید به ترکیب مواد مورد استفاده و درصد هر یک از آنها توجه نمود 

گیرند به ( اغلب فرمولهایی که مورد استفاده قرار می2001و همکاران.  Yafeiتولید و مواد اولیه در نظر گرفته شود. )

های تست که تجهیزات با یک متغیر در های پیشین و دستگاهوسیله آزمایش طراحی می شوند و خطای حاصل از تجربه

ها (. به منظور تجزیه و تحلیل نقش افزودنی2001و همکاران.  Yafiشود )گیری میدازهشوند اننامیده می 1زمان اوات

توانند روی رفتار ی ذرات میدرکنترل سایش و اصطکاک، دانستن ترکیب آنها کافی نیست چون شکل، پراکندگی و اندازه

چندگانه ی لنت ترمز دشوار و  های داخلی مولفه هایسایش و اصطکاک اثر بگذارند. تجزیه و تحلیل اثرات واکنش

روشهای مورد استفاده برای تنظیم فرموالسیون عبارتند از روشهای توأم، آنالیز رگرسیون  (.Blau .2001پیچیده است )

این روشها به اطالعات زیادی به منظور محاسبه برای بحث با  .Taguchiچند متغیره، سنجش شیمی و طراحی تاگوچی 

و  Yafeiشود )بررسی می FASTنهایت فرموالسیون تجاری لنت ترمز با دستگاه تست اصطکاک  اطمینان نیاز دارند.در

 (. 2001همکاران، 

 موادی که در لنت ترمز استفاده می شوند به ترتیب کاربردشان عبارتند از :

 الیاف

 فلزات)ماده ی ساینده(

                                                           
1 . OVAT 
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 مواد معدنی )پر کننده و تقویت کننده(

 مواد اتصال دهنده

 اصالح کننده ی اصطکاک 

. Blauالبته بعضی از مواد به طور همزمان چند کاربرد دارند و طبقه بندی انحصاری آنها به این صورت درست نیست. )

2001) 

 الیاف -1-5-1

 الیاف آزبست-1-5-1-1

برای اولین بار آزبست برای تهیه ی لنت مورد استفاده قرار گرفت در این نوع لنت ها از آزبست به صورت  1908در سال 

الیاف آغشته به رزین استفاده می شد. مطالعات علمی از گذشته ی دور نشان دادند که خطرات جدی کار با این ماده 

ماس با مقدار زیاد غبار آزبست هستند. آزبستو )بیماری ناشی از کند که به مدت طوالنی در تکارگرانی را تهدید می

استنشاق مداوم پرزهای آزبست، پنبه و ...(، سرطان ریه از تماس مداوم و مستقیم با این ماده حاصل می شوند و حدوداً 

، این ماده ده سال برای آشکار شدن این بیماری زمان الزم است. اکنون سالهاست با تحقیقاتی که بر روی آزبست

های همگانی و تحقیقات بحث 60خطرناک انجام شده سرطان زایی آن برای عموم  به اثبات رسیده است. از اواسط دهه 

جامعی درباره مشکالت سالمتی که مردم و به خصوص کارگرانی که مستقیماً در معرض  استنشاق مداوم پرزهای الیاف 

 کند، افزایش یافته است. دید میآزبست و غبار موجود در هوا می باشند را ته

آزبست شکل الیاف ویژه ای دارد که دارای طول متغیر از الیاف بسیار کوتاه تا الیاف بسیار بلند می باشد و در مجموع در 

تواند به دلیل انعطاف پذیری خوب، تغییر شکل داده های مختلف وجود دارد و میها با  شاخهیک توده آزبستی انواع لیفه

ها برساند و در آنجا تا پایان عمر انسان باقی بماند. پس از سیستم تنفسی انسان عبور نماید و خود را به داخل نایژه و از

کند که هر دو بسیار ها یک فیبروز یا بیماری دیگر به نام مزوتلومیا ایجاد مینفوذ الیاف آزبست معموالً در داخل نایژه
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ر و مستندات علمی که در خصوص سرطان زایی آزبست موجود است کماکان در خطرناک و کشنده هستند. با این تفاسی

اغلب کشورهای حوزه خلیج فارس و به خصوص کشور ایران مورد استفاده قرار می گیرد و حتی طی صورت جلسه ای در 

صنایع، که در نهاد ریاست جمهوری و با حضور نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست، نماینده وزارت  3/6/1378

معادن و فلزات و نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شد و در دستور کار این کمیته ضرورت حذف 

آزبست از تولیدات کارخانجات جدید و حذف تدریجی استفاده در کارخانجات موجود، ذکر شد مصرف آزبست به علت 

کنندگان لنت ترمز بوده و می باشد و علی رغم به پایان رسیدن ارزانی و راحت بودن استفاده بسیار مورد توجه تولید 

 شود. مهلت استفاده از آن هم چنان در خطوط تولید مصرف می

 لنت ترمز بدون آزبست و اهمیت آن 

شود، مهمترین الیاف جهت در لنت ترمز بدن آزبست معموالً از یک یا چند نوع الیاف جهت جایگزینی استفاده می

شود. امروزه از الیاف سنگ، به امروز الیاف پلی آراماید است که با نام تجاری کوالر یا تاواران عرضه میجایگزینی تا 

شود و در هر صورت یک جزء غیر قابل انعطاف در این صنعت، الیاف فلزی است شیشه، سرامیک و کربن نیز استفاده می

های غیر آزبستی که منشا ارگانیک شود. لنتاستفاده می های تولیدی امروزه از چند نوع الیاف در کنار همکه در لنت

دارند بهترین نوع لنت ترمزهای غیر آزبستی هستند. لنت ترمزهای غیر آزبستی که منشا الیاف معدنی بازپروری دارند، 

خت لنت در سا توانندبدترین نوع لنت ترمزهای غیرآزبستی هستند. مواد لیگنوسلولزی از گروه مواد آلی هستند که می

 ترمز استفاده شوند.

 الیاف پلی مري طبیعی -1-5-1-2

الیاف پلیمری طبیعی کاربرد گسترده ای در همه ی زمینه های زندگی بشر دارند. این برای تولید انواع مختلفی از 

این الیاف به طور مکرر با الیاف  .منسوجات از لباس گرفته تا وسایل واثاثیه ی منزل، کیسه وطناب استفاده می شود

شوند تا بتوان الیافی باخواص مناسب بدست آورد. بسیاری از الیاف طبیعی مورد فرآیند عمل آوری مصنوعی ترکیب می

 استفاده نمی شوند. شود. البته در تنشهای باالها استفاده میقرار می گیرند و سپس از آنها برای ساخت کامپوزیت
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ی ریلی وجاده ای پیدا کرده اند. یکی از دالیل استفاده ها و وسایل نقلیهطبیعی کاربردهایی در اتومبیل بسیاری از الیاف

از آنها این است که مسئله ی تخریب آنها در طبیعت مهم است. این تخریب باعث کاهش مسائل زیست محیطی می 

 کنند.کربن را تشدید نمی گردد. الیاف طبیعی منابعی تجدیدپذیرند ومشکل انتشار گاز دی اکسید

این الیاف نه تنها طبیعی هستند بلکه دوست دار طبیعت هستند. این الیاف همچنین دارای خواص مکانیکی نسبتاً خوبی 

هستند. مثال مقاومت به ضربه ی آنها حتی در وزنهای پایین نیز مناسب است. محصوالت کشاورزی مواد جدیدو ارزان 

مواد اصطکاکی به کار می روند با دسترس پذیری تجاری و قابل قبول از نظر زیست قیمتی هستند که در گسترش 

های لیگنوسلولزی کاندیدای مناسبی به منظور استفاده به عنوان پرکننده در محیطی.در میان این نوع از مواد، پرکننده

ه با پالستیکهای تقویت شده با پلیمرهای ترموپالستیک هستند. در این روش کامپوزیتهایی با ویژگیهای کامالَ مشاب

پرکننده های موجود و با ویژگیهای مطلوب اضافی نظیر قیمت کم، دانسیته ی کم ،بازیافت انرژی باال و تجزیه پذیری به 

 (. Mutlu .2009کند )دست می آید.هر چند حساسیت به رطوبت باالی این مواد کاربرد این مواد را محدود می

 ي شالیپوسته

یعات کشاورزی که استعداد استفاده به عنوان پرکننده در مواد پلیمری را دارد پوسته شالی است برنج عمده یکی از ضا

 شود. میلیون در هر سال کشت می 540ترین ماده غذایی جهان است که تقریباً حدود 

 شود. مع میشود.بعد از این پروسه خاکستر سفید آن جپوسته شالی جمع آوری و در دمای پایین سوزانده می

 15درصد آب و  10درصد همی سلولز ولیگنین و حدود 20درصد سلولز،  30درصد سیلیکا،  80این خاکستر حاوی 

درصد سیلیکا )سیلیکات های غیر قابل انحالل  95درصد خاکستر مواد معدنی است. خاکستر مواد معدنی حاوی 

است مقدار  g/kg 130 و سیلیکای کاه برنج  g/kg 230 آلومینیم، آهن، منیزیم و کلسیم( است. سیلیکای پوسته شالی

 است. g/kg 52 و لیگنین کاه برنج  g/kg 160 لیگنین پوسته شالی
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شوند. زمانی که لیگنین به ی شالی و کاه برنج امروزه به عنوان موادی با لیگنین کم و سیلیکای زیاد شناخته میپوسته

شود. مقدار سیلیکا و شود موجب بهبود مقاومت برشی چسب میمیکننده در چسب اپوکسی استفاده عنوان سخت

 (.Mutlu .2009ی شالی )لیگنین در کاه برنج و پوسته

 

 

 درصد لیگنین و سیلیس در پوسته ي شالی و کاه برنج1-1جدول

  کاه برنج ی شالیپوسته

230 130 2(g/Kg) Sio 

 (g/Kg)لیگنین 70-30 160

 

 فلزيفلزات و اکسیدهاي -1-5-2

های فلزی هستند که به منظور بخشی از مواد اصطکاکی که برای سیستم های ترمز به کار می رود به طور معمول مولفه

بهبود مقاومت سایشی، انتشار گرما و مقاومت به کار می روند. فلزات مختلف نظیر مس، استیل، آهن، برنج، برنز و 

تواند های فلزی مینوع، مورفولوژی و سختی مولفه استفاده می شوند.در ترکیب لنت  آلومینیوم به شکل الیاف یا پودر

 .(Kurt ،2007و  Boz؛ 2004و همکاران.  Jangروی اصطکاک و سایش مواد اصطکاکی تأثیر بگذارد )

شود و معموالً از چدن خاکستری ساخته می گیردروتورهای ترمز دیسکی که امروزه به طور وسیعی مورد استفاده قرار می

ای مواد اصطکاکی باید به گونه های فلزی برای بهبود مقاومت سایشی، انتشار حرارتی و استحکام هستند.حاوی مولفه

ی سوم پایدار( در سطح داخلی اصطکاک بتوانند با چدن ی بدنهفرموله شوند که با ایجاد یک فیلم اصطکاکی )الیه

اک با افزایش میزان ذرات فلزی در لنت اصطکاکی ضریب اصطک .(Kurt ،2007و  Bozخاکستری سازگار شوند )
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شود و با ایجاد موازنه بین این ذرات افزایش می یابد. به نظر می رسد ذرات کنده شده منجربه سایش الیه اصطکاکی می

تواند به مقدار زیادی در سطح الیه اصطکاک تغییر کند و و ذرات پخش شده در لنت، ضریب اصطکاک ناحیه ای می

الیاف استیل اغلب در  (.Dorch ،2001و Servin) دنطقه و تمرکز ذرات در این پروسه بر هم تأثیر می گذارندمای م

کند و شود، این الیاف مقاومت سایشی دارد و اثر اصطکاکی را در دماهای باال حفظ میصنعت مواد  اصطکاکی استفاده می

تواند منجر به کند. البته این الیاف می)افت ضریب اصطکاک لنت ترمز در دماهای باال( مقاومت می 2در برابر پدیده ی فید

شود. تجمع الیاف استیل روی روتور ترمز سایش دیسک و تغییرات زیاد ضخامت دیسک شود که باعث لرزش ترمز می

لزات اغلب برای هدایت حرارتی شود. فمنجر به سختی باالی آن و چسبندگی بین استیل و آهن دیسک چدنی می

موجود در الیاف  تواند در دماهای باال به کار برده شود اکسیدهای آهنمناسب هستن. به طور کلی الیاف استیل می

 (.2001و همکاران.  Yafiتوانند به عنوان ساینده عمل کنند )دهند و میاصطکاک در حالت سرد را افزایش میاستیل 

مواد اصطکاکی حاوی فلزات به ترتیب در ترکیب با الیاف استیل، مس و در انتها در الیاف  بیشترین مقدار سایش در

درصد روی است به منظور بهبود  38درصد مس و  62(برنج که ترکیب 2004و همکاران.  Jangشود. )آلومینیم دیده می

 (.Blau .2001شود )اصطکاک در حالت مرطوب استفاده می

دارد. مس موجب ثابت نگه ر سطح داخلی اصطکاک سطح ضریب اصطکاک را ثابت نگه میمس با تولید اکسید مس د

شود و بهترین مقاومت به ی ایجاد اکسیدهای مس در سطح داخلی اصطکاک میداشتن سطح ضریب اصطکاک به وسیله

FADE طکاک افزوده در مواد اصطکاکی حاوی مس دیده شد، بنابراین مس یا آلیاژهای مس به منظور کنترل سطح اص

(. مس: به شکل 2004و همکاران.  Jangشوند در حالیکه از تمرکز ذرات روی سطح مقابل جلوگیری می کنند )می

مس هم چنین (. Blau،2001دهد )شود اما سایش دیسک چدنی را افزایش میپودری به منظور کنترل گرما استفاده می

و همکاران. Jangسطح داخلی مواد اصطکاکی افزوده می شوند ) یا آلیاژهای مس به منظور بهبود انتشار حرارتی در

2004.) 

 

                                                           
2 . FADE 
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 مواد معدنی-1-5-3

کنند و در عین حال سایش های معدنی مولیت، کیانیت در ترکیب لنت ترمز به کنترل رفتار اصطکاکی کمک میپرکننده

از حد استفاده شوند منجر به سایش سطح کنند، این مواد ضریب اصطکاک نسبتاً باالیی دارند. اگر بیش را نیز کنترل می

کنند. سیلیکات آلومینیم با اکسید آهن یا تیتانیم کوارتز و سیلیکا در لنت ترمز به عنوان ساینده عمل می شوند.مقابل می

شود هم چنین گرد و غبار روتور را که از خانواده ی سرامیکها هستند باعث کاهش سایش روتور و کنترل اصطکاک می

ها ها که جامدات غیر فلزی راکدی هستند و فلزات ترکیب شده با سرامیکسرامیک (.Blau .2001کند )یجذب م

کرد، در های باالی تولید کاربرد آنها را محدود میشدند. اگرچه هزینهها برای اهداف تریبولوژی استفاده میمدت

هایی که نیاز یط محیطی با فرسایش شدید و در موقعیتشدند. مثالً در دماهای باال یا شراای مصرف میکاربردهای ویژه

ها تحت توانند استفاده شوند. سرامیکای میباشد. به خاطر تردی ذاتی و سایش ورقهبه مقاومت باال در برابر سایش می

از تماس توانند به صورت ارتجاعی تغییر شکل دهند که این تغییر شکل به میزان فشار ناشی فشارهای هیدرواستاتیک می

و  Bozها بسیار کم است )سطح بستگی دارد، اما تغییر شکل پالستیکی در مقایسه با فلزات و پلیمرها در سرامیک

Kurt .2007.) 

 مواد اتصال دهنده -1-5-4

شود. گاهی از انواع به طور معمول در ساخت لنت ترمز از رزین فنولی به عنوان زمینه و اتصال دهنده استفاده می

و الستیک  به منظور بهبود مقاومت در برابر حرارت و اتصال   PVBاصالح شده مثل کرزول، اپوکسی، کاشیو، رزینهای

معموالً با افزودن یک نوع الستیک به اتصال دهنده ای که مولفه ها را به هم  (Blau، 2001شود. )تر استفاده میمناسب

 (acobson ،2000و  Erikssonتشکیل داد.)می چسباند می توان یک زمینه مقاوم در برابر حرارت را 

 اصالح کننده ي اصطکاک -1-5-5

های درونی کمک این مواد موجب روان کردن و افزایش اصطکاک می شوند و در واکنش دوباره با اکسیژن به کنترل فیلم

 (Jacobson ،2000و  Erikssonکنند )می
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 شود. فزایش پایداری اصطکاک استفاده میتری سولفات آمونیوم روان ساز جامدی است که به منظور ا

شود به شود ضمن اینکه به عنوان روان ساز استفاده میکربن)گرافیت( ماده ای ارزان است و به مقدار زیادی استفاده می

 (Blau 2001دهد. )های ساینده است سطح اصطکاک را تحت تأثیر قرار میعلت اینکه حاوی مولفه

اشیو می باشد و پایه ی الستیکی دارد. این ماده  برای لنت ترمزهای نیمه فلزی استفاده حاوی رزین ک 3فریکشن داست

 شود.شودبرای کاهش احتمال احتراق در ترکیب لنت و کمک به پراکنش مواد استفاده میمی

حالیکه آید در کاشیو که حاوی فریکشن داست است قابلیت جذب گرمایی را دارد که در نتیجه ی اصطکاک به وجود می

های فنولی ی کشور هند است. امتیاز کاشیو در مقایسه با رزینین محصول از صادرات عمدهشود. ااثر ترمزگیری حفظ می

شود این حالت در کند که موجب بهبود سایش در زمانی که ترمز نسبتاً سرد است میاین است که مواد را نرم تر می

ی مغز ی گرانول است که از پلیمریزاسیون مایع پوسته. فریکشن داست مادهافتدهای با سرعت پایین اتفاق میاتومبیل

 (.Blau .2001آید. این ماده  ضد آب است و در دماهای پایین قابلیت ارتجاع دارد ) بادام به دست می

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 . FRICTION DUST 
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 تحقیقسابقه ي   -6-1

 شود.بعضی از آن ها اشاره میتحقیقات زیادی در زمینه ترکیبات لنت ترمز انجام شده است که در زیر به 

Aldrich (1978 ،استفاده از ترکیب مواد آلی بدون آزبست را در ساخت لنت ترمز خودرو بررسی کرد و از الیاف رایون )

معدنی، شیشه، استیل و سلولز در ترکیب با رزین ترموست و ذرات کائوچو و اصالح کننده االستومر استفاده نمود. نتایج 

 داری ضریب اصطکاک لنت ترمز می باشد.نشان دهنده پای

Moraw  و Gunther(1983 امکان جایگزینی آزبست با چند نوع پرکننده را در ساخت لنت ترمز خودرو بررسی )

 کردند. این مواد عبارتند از الیاف آلی، شیشه، سرامیک و الیاف معدنی.

Kaufman  (1984 ترکیب مواد اصطکاکی بدون آزبست با استفاده از ) ترکیب مواد فیبری شامل فیبرهای آرامید، الیاف

 سلولز و یک نوع پرکننده با چسب فنولی یا چسب فنولی اصالح شده را برای ساخت کالچ خودرو بررسی کرد.

Schlosser  وFolster (1995 پروسه ای را انجام دادند که در آن به بررسی استفاده از الیاف طبیعی کتان تقویت )

 پرداختند.به منظور کاربرد در لنت ترمز خودرو شده با پالستیک 

Bijwe (1996 به بررسی امکان جایگزینی آزبست با سایر پرکننده ها پرداخت. نتایج نشان داد که ترکیب الیاف آرامید )

 و کربن و سلولز در ساخت لنت ترمز اتومبیل موجب بهبود خاصیت مقاومت به سایش می شود.

Lam (2000 استفاده از ترکیب بدون آزبست و بدون فلز را در ساخت لنت ترمز خودرو بررسی کرد. در این مطالعه از )

فیبرها آرامید، ذرات کربن، الیاف کتان و الیاف کربن در ترکیب با چسب فنولی و رزین سیلیکونی استفاده شد. نتایج 

 اال رفتن مقاومت به حرارت و ثابت ماندن ضریب اصطکاک می شود.نشان داد که استفاده از الیاف آرامید و کربن باعث ب
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Manufacturing brake lining friction material by using of 

agricultural waste 

Bita Moezzipour, Aida Moezzipour 

Abstract 

In this study, the properties of free copper and free asbestos friction materials by using of 

cellulosic waste were investigated to make brake linings. Friction materials, including 20% 

cellulose waste (rice husk and paper waste), were used to make industrial brake linings, and the 

properties of the lining samples were tested according to relevant standards. These properties 

were shear strength and tribological properties (wear rate and coefficient of friction). The results 

showed that the average shear strength of brake linings made of rice husk in normal condition is 

35% and after heating is 24% higher than brake linings made of paper waste. Also, the average 

friction coefficient of linings made of rice husk in the thermal stages of wear and friction test is 

35% higher than brake linings made of paper waste and the average wear rate of linings made of 

rice husk is 67% less than linings made of paper waste. Also, all the properties of brake linings 

made of rice husk were in the standard allowable limits. Thus, it can be said that by using of rice 

husk without copper and asbestos, the desirable properties of the brake pads can be achieved, and 

thus this formulation can be used in the production of car brake linings. 

Keywords: Cellulosic waste, Brake pads, Friction materials, Tribological properties 
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