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Tóm tắt: 
 

Các nhân tố ảnh hưởng tại bề mặt tiếp xúc giữa má phanh và đĩa phanh được đánh giá dựa vào 

phân tích nhiệt động học khi phanh bánh xe. Tại các điểm trên bề mặt đĩa phanh được tăng cường 

tốc độ truyền và thoát nhiệt trong suốt quá trình hoạt động khi phanh sau thời gian bánh xe lăn 

bánh. Hơn nữa, hầu hết các đĩa phanh là nơi làm việc với tần suất cao, khả năng hao mòn và biến 

dạng do nhiệt phát ra là một khó khăn để duy trì tuổi thọ của phanh. Kết quả cho thấy vị trí, góc 

xoắn và khoảng cách tại các bề mặt thoát nhiệt dựa vào nhiệt độ và số Nusselt được mô phỏng. Bài 

báo đã trình bày sự truyền nhiệt cục bộ thông qua dòng chảy của không khí để làm mát tại rãnh bề 

mặt của đĩa phanh. Ngoài ra, với hơn 10 chu kỳ phanh của đĩa phanh, kết quả thí nghiệm cũng cho 

thấy rằng giá trị tối đa cũng như tối thiểu khi truyền nhiệt cục bộ được đánh giá là tăng cường thoát 

nhiệt cho đĩa phanh để nâng cao tuổi thọ sử dụng.                           

           Từ khóa: Đĩa phanh; Nhiệt động học; Truyền nhiệt cục bộ; Số Nusselt; Rãnh làm mát.         

Abstract: 

The paper evaluates factors influencing the contact surface between brake pads and brake discs on 

the basis of analyses of thermodynamics during wheel braking. Heat transfer and heat loss are 

enhanced at brake disc surface positions throughout the braking process after the rolling time. 

Furthermore, due to high-frequency work at most brake discs, one obstacle to maintaining brakes’ 

longevity is brake abrasion and thermal deformation. This paper presents local heat transfer 

through air flows to cool brake disc surface flutes. Results show the positions, torsion angles and 

distances at heat loss surfaces based on temperatures and Nusselt numbers. Moreover, in 10 cycles 

of braking, the experiment also indicates that maximum and minimum values of local heat transfer 

are assessed as enhancing heat loss for brake discs to increase their longevity.                   
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