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نگاهی به تغییرات پیش روي صنعت تایر در دنیا

ake a look at the changes ahead in the tire industry around the world

واژه های کلیدی: تایر سبز، تایر غیربادی )تایر مفهومی(، خودروهای الکتریکی، خودروهای خودران و تایرهای آن ها، 
اختالط مواد اولیه در فاز مایع، استفاده از مواد تایر در تایر، دستورالعمل های استاندارد در رابطه با صدای تایر، 

چسبندگی تایر به جاده خیس، مقاومت غلطشی، برچسب تایر.

چکیده:

این مقاله نگاهی است به تحوالت جدید در صنعت تایر دنیا و اقداماتی که صنایع تایرسازی در این زمینه انجام داده اند. 
این تحوالت به دو بخش عمده مواد اولیه و مشخصات کیفی محصول تقسیم می گردد. در بخش محصول تایر مواردی 
مانند خودروهای الکتریکی، خودروهای خودران، تایر سبز و تایر غیر بادی و همچنین خواص تایرهای مورد نیاز آن ها 
مورد بررسی قرار گرفته است. بخش مواد اولیه نیز در خصوص روش های نوین اختالط مواد اولیه تایر، استفاده از 
مواد بازیافتی، پایدار، تجدیدپذیر در تایر بحث می کند و تغییرات استانداردهای SWR و برچسب تایر )Labeling( را 
مطرح می نماید. در قسمت پایانی نیز آنچه که از نظر صنایع تایرسازی دنیا به عنوان الزمه این تحوالت می باشد، آورده 

شده است.
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مقدمه: 
صنایع تایرسازی دنیا بیش از هر 
زمان دیگری در حال تغییرات سریع 
هستند. تغییر منابع انرژی از انرژی های 
فسیلی به منابع انرژی الکتریکی، استفاده 
از منابع و مواد اولیه پایدار و تجدیدپذیر، 
کاهش مصرف منابع، فرایند جمع آوری 

و تجزیه و تحلیل داده ها، خودروهای 
خودران، خودروهای الکتریکی، تجزیه و 
تحلیل و جمع آوری اطالعات از تایر 
خودرو، مالکیت اشتراکی خودرو،.... از 
جمله موضوع هاي مورد بحث و حائز 
اهمیت هستند که با توجه به اهمیت آن ها 
 تولید تایر سبز، تولید تایرهای غیربادی
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)Non-Pneumatic( و تولید تایرهای مناسب برای خودروهای 

الکتریکی و خودران و موارد فنی )Technical Issues( مرتبط 
با تایر از قبیل:

مقاومت غلطشی، مقاومت سایشی، صدای غلطشی،   -
چسبندگی تایر به جاده خیس، کشانش تایر.

نیاز به گشتاور باال، توانایی حمل بار زیاد، تردهای   -
نازک تر، فن آوری جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها.

استفاده از مواد اولیه بازیافتی، پایدار و تجدید پذیر در   -
تایر.

قابلیت حرکت تایر با پنچری و .... .  -
در دستور کار قرار می گیرند.

 بررسی اجمالی خودروهای الکتریکی، خودروهای خودران و 

ویژگی تایرهای مورد نیاز آن ها، تایر سبز و تایر غیربادی 

)Non-Pneumatic(

الف( خودروهای الکتریکی و ویژگی تایرهای مورد نیاز آن ها 

)Electrical Vehicle Technology Impact(

دارای  باید  الکتریکی  خودروهای  نیاز  مورد  تایرهای 
مشخصه های زیر باشد:

.)≥65 db( طرح رویه تایر با صدای کم  )1
ظرفیت تحمل بار زیاد )+XL( و ناهمگون. خودروهای   )2
الکتریکی حدود 20 تا 30 درصد وزن بیشتری در 
مقایسه با خودروهای معمولی دارند و توزیع وزن نیز 

به دلیل وجود باطری های خودرو نامتقارن تر است.
.)A+( مقاومت غلطشی فوق العاده کم  )3

مقاومت سایشی بسیار باال )به خاطر گشتاور زیاد   )4
موتور(.

وزن کم )وزن خودرو با توجه به وزن مجموعه باطری   )5
که حدود 650 کیلوگرم است، به تقریب زیاد است(.

چسبندگی فوق العاده به جاده )ممانعت از تصادف   )6

خودرو(.
.)Run Flat( توانایی و قابلیت حرکت با پنجری  )7

کشانش مناسب )Traction( به خاطر گشتاور زیاد   )8
موتور خودرو( در خودروهای معمولی حدود %20 کل 
مصرف انرژی به تایر بر می گردد. در حالی که در 

خودروهای EV این مقدار حدود 30% است.
تایر رویه  بیشتر  پارگی  مقابل  در  مقاومت   )9 

)Tire Tread Tear Resistance(

ب( خودروهای خودران و تایرهای آن ها 

)Autonomous Vehicle & Tire(

در این خودروها موارد زیر حائز اهمیت است:
اطالع از شرایط تایر: درجه حرارت، فشار، مقدار   )1

کاهش فشار، شرایط سایش
:)Road Tire Interaction(مواجهه جاده و خودرو  )2

درجه حرارت و شرایط آب و هوا در زمان حرکت –   )3
25 کیلومتر جلوتر 500 متر جلوتر – 

500 متر  چسبندگی تایر به جاده در زمان حرکت –   )4
25 کیلومتر جلوتر جلوتر – 

برجستگی ها و دست اندازها و چاله چوله ها  )5
قابلیت پنچرروی تایر  )6

:)Green Tire( تایر سبز )ج

در حال حاضر مشکالت بسیاری در جهان وجود دارد که 
بی توجهی به آنان نتایج فاجعه باری را در آینده به همراه 
خواهد داشت. کمبود منابع جهانی غذا، زمین، آب و نفت 
همراه با رشد باالی انتشار گازهای آالینده به خصوص گاز 

CO2 از جمله این مشکالت هستند.

  18% انتشار گاز CO2 مربوط به حرکت وسایل نقلیه عمومی 
است و 24% انتشار CO2 در خودرو مربوط به تایر است. 

managementمدیریت
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20 تا 30 درصد مصرف سوخت خودرو مربوط به تایر و 
مقاومت غلطشی آن ).R.R( است. بنابراین، نقش خودرو و 
اهمیت تایر سبز در کاهش مقدار سوخت خودرو و تأثیرات 
زیست محیطی قابل توجه آن مشخص می شود. به نحوی که 
کاهش مقاومت غلطشی به مقدار 30% باعث کاهش مصرف 
سوخت معادل lit/100 Km 0/5 و کاهش مقدار انتشار گاز 
CO2 معادل Kg/100 Km 1/2 می شود. در یک نگاه کلی تایر 

سبز تایری است که مصرف منابع را در خالل فرایند تولید 
و استفاده به حداقل رسانده و دارای سطح باالی عملکردی 
و ایمنی بوده و در آن از مواد اولیه زیستي سبز حداکثر 
استفاده شده است. این مفاهیم تعاریفی است که برای جامه 
عمل پوشاندن آن ها به فرایندها و فن آوری های پیچیده ای نیاز 
است. یعنی به طور قطع نمی توان یک دستورالعمل مشخص، 
منحصر بفرد و استاندارد برای تولید تایرسبز در شرکت های 

معتبر تولیدکننده تایر در دنیا پیدا کرد.
کشورها، شرکت های تولیدکننده تایر، رسانه ها، انجمن ها و 
تشکل های مرتبط با تایر و افراد آگاه، در مورد مفهوم تایر 
سبز )Green Tire( بحث و تبادل نظر کرده اند. به طور مثال 
شرکت )LT )Lehigh Technologies، که توسط شرکت تایرسازی 
میشلین خریداری شده است، انستیتو تکنولوژی درسدن آلمان، 
 شرکت TATC )مرکز آزمون خودرو چین(، Sumitomo، دانشگاه

Loughborough، Michelin، شرکت DIK )انستیتو آلمان برای 

فناوری الستیک(، شرکت Lanxess، از تولیدکنندگان بنام مواد 
اولیه صنعت تایر و ...( تعاریف هایي را در این زمینه به 
صورت مجزا و در بخش های متفاوت از Mixing مواد تا 
تولید فراورده ارائه و برای تولید تایر سبز گام های موثری 
برداشته اند؛ ولی دست یابی به یک تعریف روشن، مشخص و 
استانداردی که همگان بر  آن اتفاق نظر داشته باشند، هنوز 
در دست بررسی است. از این میان، فقط کشور چین برای 
نخستین بار مشخصات استانداردی برای فن آوری تولید تایر سبز 

 China Rubber Industry( توسط انجمن صنایع الستیک چین
 Association( تحت عنوان مشخصات فناوری تولید تایر سبز  

)Green Tire Technology Specification( تدوین و در سال 2014 

در کشور چین به مرحله اجرا درآمد. در این مجموعه 
استاندارد، مواد اولیه، فرایند تولید و فراورده تولیدی باید از 

استانداردهای مشخص شده پیروی کنند.

:)Concept Tire- Non- Pneumatic Tires ( تایرهای غیربادی )د

تایرهای مفهومی به تدریج در حال شکل گرفتن و حرکت 
به سمت تولید تجاری در آینده هستند. خالصه وضعیت 

تولید این تایرها به شرح جدول زیر است:

بسیاری از شرکت ها در رابطه با تولید تایرهای مفهومی 
یا غیربادی پیشرفت تدریجی را تجربه کرده اند و در مورد 
تایرهای مورد نیاز ماشین های گلف، ماشین های چمن زنی و 
بعضی لودرها تولیدات به نسبت تجاری نیز داشته اند؛ ولی 
در خصوص این تایرها هنوز نکته هاي عمده ي مورد بحثي 
وجود دارد که مي توان به مواردي از آن ها به شرح زیر 

اشاره کرد:
1-Noise

2-Cornering/ lateral Handling

3-Rolling Resistance

پیشرفت در زمینه تولید این نوع تایرها بستگی به نوع 
مواد اولیه و فرایند تولید دارد.

 

 

دنیا در تایر صنعت در رو پیش تغییرات به نگاهی 3  

 :Non- pneumatic tires (Concept Tire)تایرهای غیربادی  -1-1-4

به تدریج در حال شکل گرفتن و حرکت به سمت تولید تجاری در آینده هستند. خالصه  Conceptتایرهای مفهومی یا     
 وضعیت تولید این تایرها به شرح زیر است:

رکتنام ش ردیف  زمان ارائه طرح تایر 
1 Goodyear oxygen concept Geneva motor show 2018 

2 Bridgestone air free concept Apr. 2017 for bicycle 

3 Toyo no air concept Sep. 2017 

4 Sumitomo gyroblade concept first seen 2017 

5 Michelin visionary concept 
launch 

2017 

6 Hankook I – Flex Jull 2017 

و در مورد  اندکردهبادی پیشرفت تدریجی را تجربه مفهومی یا غیر concept در رابطه با تولید تایرهای هاشرکتبسیاری از 
ولی هنوز موارد  اندداشتهتجاری نیز نسبت بهزنی و بعضی لودرها تولیدات چمن هایماشینگلف،  هایماشینتایرهای مورد نیاز 

 از: اندعبارتمورد بحث  عمده

Noise 

Cornering/ lateral handling 

Rolling resistance 

 یند تولید دارد.اولی پیشرفت در زمینه تولید این نوع تایرها بستگی به نوع مواد اولیه و فر
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 روش های نوین اختالط مواد اولیه تایر، استفاده از مواد 

بازیافتی، پایدار، تجدیدپذیر در تایر، تغییرات SWR و برچسب 

)Labeling( تایر

:)Liquid  Phase mixing( اختالط مواد اولیه تایر در فاز مایع )الف

 ،)HF - Harbourg Fredenburg( در سال 2016 شرکت
100 سالگی تولید بنبوری را جشن گرفت. از نکته هاي حائز 
اهمیت و قابل طرح در این 100 سال مي توان به موارد 

زیر اشاره کرد: 
توسعه و نوآوری مداوم و بی وقفه در خالل این مدت   )1

برای ارتقاء اختالط مواد اولیه تایر مانند: 
-2Wings;4Wings etc. New Profiles

-Tangential / Intermeshing

-Chemical Reactor

-Tandem Mixing

ولی باوجود پیشرفت های یاد شده در باال هنوز در اختالط 
مواد به توزیع و پخش )Dispersion( ایده آل نرسیده اند.

فقط در صنایع تایرسازی از این نوع سیستم اختالط   )2
)Conventional Mixing( استفاده مي شود.

در نوع اختالط Conventional، دستگاه هاي سنگین،   )3
که ابعاد و اندازه کارخانه را بزرگ تر می کند استفاده 
مي شود. چند مرحله اي و طوالني بودن زمان اختالط  و 
همچنین توزیع و پخش ناکافي از مشکالت این سیستم 

مدیریت: نگاهی به تغییرات پیش رو در صنعت ...
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است.
برای دستیابي به توزیع، پخش  و فن آوری اختالط   )4

مطلوب، فاز مایع مد نظر قرار گرفته است.
اختالط در فاز مایع: بررسی امکان اختالط در کارخانه هاي 
تولید کننده الستیک های مصنوعی و طبیعی )کارخانه هاي تولید 

کننده SBR و Latex( از سال 1980 آغاز شده است.
ویژگي هاي اختالط در فاز مایع توسط تولیدکنندگان 
الستیک های مصنوعی )Synthetic Rubber( به شرح زیر است:
از دستگاه ها و تجهیزات به نسبت ساده و سبك   -1

استفاده مي شود.
نوع فن آوری آن ها باعث رسیدن به توزیع و پخش   -2

ایده آل می شود.
درك مطلوبي از واکنش بین مواد وجود دارد.  -3
اختالط در فاز مایع در میلی ثانیه اتفاق می افتد.  -4

منافع کلیدی و اساسی در اختالط در فاز مایع به شرح 
زیر بیان کرد:

استرس کمتر در آمیزه تولید شده  -1
تشکیل باندهای مؤثر بین رابر و فیلر  -2

پخش یکنواخت عالی  -3
اختالط در میلی ثانیه  -4

در دسترس بودن مواد ورودی )Latex( با کیفیت باال  -5
بهبود مقاومت غلطشی تایر تا حدود %20  -6

 )Tear Resistance( بهبود مقاوت رویه تایر در مقابل پارگی  -7
تا حدود %35

موادي مانند شیره الستیک )Latex Rubber( ، رزین، اسید 
استئاریک، واکس محافظت کننده، سیالن Silane، روغن 
فرایند، آنتی اکسیدانت، بعضی از شتابدهنده ها، ... می توانند 
به صورت مایع وارد سیستم اختالط در فاز مایع شوند. 
توضیح این که  بعضی مواد شیمیایی در دو حالت مایع و 
جامد وجود دارند و بعضی از مواد جامد نقطه ذوب آن ها 
زیر 80 درجه سانتی گراد است؛ ولی عمده مواد شیمیایی به 

حالت پودری هستند.

 

 

دنیا در تایر صنعت در رو پیش تغییرات به نگاهی 5  

درجه سانتی گراد دارند ولی عمده مواد شیمیایی در حالت پودری  82حالت مایع و جامد موجود هستند و بعضی نقطه ذوب زیر 
 هستند.

 
NR latex – Carbon black: 

و مسنک و  Cabotمیشلین و تویو و  هایشرکتط در اختال الزم برای شرایط فعلی تجهیزاتساده بوده و در  نسبتبهاین فرایند 
EVE  .یند در میان تولیدکنندگان دیگر تایر رایج و معمول خواهد شد. این ابه سرعت این روش فر به طور احتمالوجود دارد

( Latexو به احتمال قوی قیمت شیره کائوچوی طبیعی ) شودمییند تولید قالب تایر افراگیری باعث تغییرات اساسی در فر
 افزایش خواهد یافت.

SSBR )Solution SBR( - silica: 

در محلولی که  SSBRاست و زمان اختالط نیز بیشتر است.   Carbon black –NR Latexتر از اختالط این فرایند بسیار سخت
 – Reباید از  . پس،بازیافت حالل و کاتالیست با حضور سیلیکا مشکل است .شودمی ، بسپارشاست Hexaneطور عموم به

Agglomeration  درک و فهم مناسبی از فرایند اختالط به طور کلی و  بهیند نیاز ابرای انجام این فر شود.ذرات سیلیکا ممانعت
میشلین، مسنک و  هایشرکت .است هاآنیند اختالط او فر( Synthetic Rubberیندهای تولید سیلیکا و الستیک مصنوعی )افر

EVE آوریفنوری اختالط هستند. میشلین در میان بزرگان این صنعت از مزیت بیشتری برخوردار است و از این آفن دارای این 
 Small Scaleاساس کارخانجاتی با ی جدید در کارخانجات تایرسازی برتجار هایمدل. کندمیاستفاده  TBRبرای تولید رویه تایر 

شدن مقیاس  ترکوچک خواهد یافت. یافزایش چشمگیر SSBRد نیاز به با فراگیر شدن این فرایندر حال شکل گرفتن است که 
و انجام اختالط مواد اولیه تایر در فاز مایع در کارخانجات دیگر  SSBR – silicaهای master batchکارخانجات تایر سازی با تولید 

ود دارد که کارخانجات تایرسازی در آینده فقط تولید الیه و رویه در کارخانجات دیگر این امکان وج یندهایاتفرانجام  ،و همچنین
 باشد. (Building – curingساخت و پخت ) هایقسمتشامل 

 T 2 T material use استفاده از مواد بازیافتی، پایدار و تجدید پذیر در تایر -2-2

 )Tire to Tire material use( استفاده از مواد تایر در تایر 

 LT)Lehighاستفاده از مواد بازیافتی پایدار و تجدیدپذیر به سرعت در حال گسترش است. شرکت و  استفاده از مواد تایر در تایر

Technologies( توسط شرکت میشلین خریداری شد.  2217در سال  ،که در زمینه بازیافت مواد اولیه تایر سابقه درخشانی دارد
منابع اولیه پایدار و تجدیدپذیر تخصص بسیار باالیی دارد و  این شرکت در زمینه استفاده از مواد تایر برای تایر، استفاده از

managementمدیریت



11

:)NR latex – Carbon Black( اختالط التکس کائوچوي طبیعي با دوده

این فرایند ساده بوده و در حال حاضر تجهیزات الزم 
برای اختالط در شرکت های میشلین و تویو و Cabot و 
مسنک و EVE وجود دارد. به طور احتمال به سرعت این 
روش فرایند در میان تولیدکنندگان دیگر تایر رایج و معمول 
خواهد شد. این فراگیری باعث تغییرات اساسی در فرایند 
تولید قالب تایر می شود و به احتمال قوی قیمت شیره 

کائوچوی طبیعی )Latex( افزایش خواهد یافت.

:) Solution SBR - Silica( با سیلیکا SSBR  اختالط

این فرایند بسیار سخت تر از اختالط التکس کائوچوي 
 SSBR .طبیعي با دوده بوده و زمان اختالط آن بیشتر است
در محلولی که به طور عموم Hexane است، بسپارش می شود. 
بازیافت حالل و کاتالیست با حضور سیلیکا مشکل است. 
پس، باید از Re – Agglomeration ذرات سیلیکا ممانعت شود. 
برای انجام این فرایند نیاز به درک و فهم مناسبی از فرایند 
اختالط به طور کلی و فرایندهای اختالط سیلیکا و الستیک 
مصنوعی به طور خاص است. شرکت های میشلین، مسنک 
و EVE دارای این فناوری اختالط هستند. میشلین در میان 
بزرگان این صنعت از مزیت بیشتری برخوردار است و از این 

فناوری برای تولید رویه تایر TBR استفاده می کند. مدل های 
تجاری جدید در کارخانه هاي تایرسازی براساس کارخانه هاي 
کوچك در حال شکل گرفتن است که با فراگیر شدن این 
فرایند نیاز به SSBR افزایش چشم گیری خواهد یافت. کوچک تر 
 شدن اندازه کارخانه هاي تایر سازی با تولید مستربچ هاي
)SSBR – Silica ) Master Batch و انجام اختالط مواد اولیه تایر 
در فاز مایع در کارخانه هاي دیگر و همچنین، انجام فرایندهای 
تولید الیه و رویه در کارخانه هاي دیگر این امکان وجود دارد 
که کارخانه هاي تایرسازی در آینده فقط شامل قسمت های 

ساخت و پخت )Building – Curing( باشد.

ب(  استفاده از مواد بازیافتی، پایدار و تجدید پذیر در 

،)T 2 T Material Use( تایر

)Tire To Tire Material Use( استفاده از مواد تایر در تایر

استفاده از مواد تایر در تایر و استفاده از مواد بازیافتی 
پایدار و تجدیدپذیر به سرعت در حال گسترش است. 
شرکت )LT )Lehigh Technologies که در زمینه بازیافت مواد 
اولیه تایر سابقه درخشانی دارد، در سال 2017 توسط 
شرکت میشلین خریداری شد. این شرکت در زمینه استفاده 
از مواد تایر برای تایر، استفاده از منابع اولیه پایدار و 

مدیریت: نگاهی به تغییرات پیش رو در صنعت ...

 

 

دنیا در تایر صنعت در رو پیش تغییرات به نگاهی 6  

و  2248مواد اولیه بازیافتی و پایدار و تجدیدپذیر تا سال  %82تولید تایر با استفاده از که رسیدن به اهداف خود  برایمیشلین را 
 MRP پودر الستیک میکرونیزه از جدول زیر استفادهرساند. است، یاری می آوری و بازیافت صد درصد تایرهای تولیدیجمع

(Micronized Rubber Powder )–  بازیافتیالستیک Reclaim-  دوده بازیافتیRecovered carbon  در مقطع فعلی و استفاده از
 و بیوایزوپرن در آینده را که مواد بازیافتی، Guayuleو  dandelionالستیک طبیعی تهیه شده از  –سیلیکای تولید شده از برنج 

 .دهدمینشان  ،پایدار و تجدید پذیر هستند را

 
 های مقاومت غلطشی، صدای غلطشی تایر،تغییرات اساسی در مقادیر و ویژگی برایپیشنهاد   -2-3

 نوع تایر: تأییدبرای  Emarkچسبندگی تایر به جاده خیس برای اخذ 

 :R117تصویب الحاقیه برای استاندارد  -2-3-1

( مربوط به اتحادیه اروپا تحت Working Groupبه دنبال بحث و بررسی و مذاکرات طوالنی توسط گروه کاری )این پیشنهاد 
 عنوان:

"Proposal for amendments to the 02 series of amendments to regulation R117 
Informal document GRB-66-03" 

 خالصه این پیشنهاد به شرح زیر است: شده کهمطرح  Emarkنوع تایر و اخذ  تأییدبرای 
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تجدیدپذیر تخصص بسیار باالیی دارد و میشلین را برای 
رسیدن به اهداف خود که تولید تایر با استفاده از %80 
مواد اولیه بازیافتی و پایدار و تجدیدپذیر تا سال 2048 
و جمع آوری و بازیافت صد درصد تایرهای تولیدی است، 
یاری می رساند. جدول زیر نشان مي دهد که پودر الستیک 

)Micronized Rubber Powder(، الستیک بازیافتی MRP میکرونیزه 
)Reclaim(، دوده بازیافتی )Recovered Carbon(، سیلیکای تولید 
شده از برنج، الستیک طبیعی تهیه شده از Dandelion و 
Guayule و بیوایزوپرن؛ در آینده از مواد بازیافتني پایدار و 

تجدید پذیر هستند.
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دنیا در تایر صنعت در رو پیش تغییرات به نگاهی 7  

 

 
اخذ  برای ،شده در باال گفتهبرای هر سه پارامتر  (Nov 2020 1) 2222( از اول نوامبر Stage 3) 0زمان اجرا برای مرحله      

 و طبق جدول زیر برای فروش یا ورود تایر به سرویس: استم Emark (Tire Type Approval)نوع تایر  تأییدیه

 
در باال جهت اخذ برای هر سه پارامتر ذکر شده  )Nov 2030 1) 2202 نوامبر اول از (Stage 4) 4زمان اجرا برای مرحله 

یز طبق جدول زیر پیشنهاد شده و برای فروش یا ورود به سرویس ن استم Emark (Tire Type Approval)تایر  نوع تأییدیه
 است:

 
 

این است که ارتقاء هرچه بیشتر سطح عملکرد تایر، سطح ایمنی تایر و حفاظت از  (Working Groupنظر گروه کاری )
محدوده آور و مفید است. نیز بسیار سود (هزینه / فایده) Cost / Benefitکه از نظر  دهدمیمحیط زیست را افزایش 

تایرها با  %52حدود 2210همانطور که در سال  . تکنیکالی قابل دسترس هستند –استانداردهای پیشنهاد شده از نظر فنی 
که  دهدمیمشخصه استاندارد برای آینده، به صنایع تایر فرصت  هایمحدودهمحدوده پیشنهادی استاندارد مطابقت داشت. 

را در زمان مناسب فراهم و تغییرات الزم در طراحی را در  هاییتوسعهو  هاپیشرفتالزم برای چنین  هایزیرساختبتوانند 
 قابل قبول انجام دهند. هایهزینهمورد تایرهای جدید با 

 :(Labeling)بینی تغییرات برای برچسب تایر پیش -2-4
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ج(  پیشنهاد برای تغییرات اساسی در مقادیر و ویژگی های 

مقاومت غلطشی، صدای غلطشی تایر، چسبندگی تایر به جاده 

خیس برای اخذ E-Mark برای تأیید نوع تایر:

:R117 د(  تصویب الحاقیه برای استاندارد

این پیشنهاد به دنبال بحث و بررسی و مذاکرات طوالنی 
توسط گروه کاری )Working Group( مربوط به اتحادیه 

اروپا تحت عنوان:
"Proposal For Amendments To The 02 Series Of Amendments 

To Regulation R117 Informal Document GRB-66-03"

برای تأیید نوع تایر و اخذ E-Mark مطرح شده که خالصه 
این پیشنهاد به شرح زیر است:

زمان اجرا برای مرحله Stage 3( 3( از اول نوامبر 2020 
)1Nov 2020( برای هر سه پارامتر گفته شده در باال، برای 

)Tire Type Approval( تعیین  E-Mark اخذ تأییدیه نوع تایر
شده است. جدول زیر زمان فروش یا ورود تایر به سرویس 

را نشان مي دهد:
 

زمان اجرا برای مرحله Stage 4( 4( از اول نوامبر 2030 
)1Nov 2030( برای هر سه پارامتر گفته شده در باال جهت 

)Tire Type Approval( تعيين شده  E-Mark اخذ تأییدیه نوع تایر
است. جدول بعد زمان فروش یا ورود تایر به سرویس را 

نشان مي دهد:
 

نظر گروه کاری )Working Group( این است که ارتقاء 
هرچه بیشتر سطح عملکرد تایر، سطح ایمنی تایر و 
 حفاظت از محیط زیست را افزایش می دهد که از نظر 
)Cost / Benefit( هزینه / فایده نیز بسیار سودآور و مفید 
است. محدوده استانداردهای پیشنهاد شده از نظر فنی – 
تکنیکالی قابل دسترس هستند. همان طور که در سال 2016 
حدود50% تایرها با محدوده پیشنهادی استاندارد مطابقت 
داشت. محدوده های مشخصه استاندارد برای آینده، به صنایع 
تایر فرصت می دهد که بتوانند زیرساخت های الزم برای 
چنین پیشرفت ها و توسعه هایی را در زمان مناسب فراهم 
و تغییرات الزم در طراحی را در مورد تایرهای جدید با 

هزینه های قابل قبول انجام دهند.

:)Tire  Labeling( پیش بینی تغییرات برای برچسب تایر  )ه

در برچسب پیشنهادی جدید مواردی مانند نام تولید کننده، 
نام تجاری، QR Code مطرح شده و افزون بر آن، اطالعات 
اضافی در مورد وضعیت تایر در زمان رانندگی در برف و 

یخ نیز مدنظر قرار گرفته است.
پارامترهای جدیدی که در آینده در مورد برچسب تایر به 

صورت اجباری مد نظر قرار خواهند گرفت، عبارتند از:
تایرهای روکشی یا Retreaded Tire مشمول این   )1

استاندارد خواهد شد؛
اطالعاتی مربوط به مقدار سایش تایر و برآورد   )2
مسافت پیمایشی قید خواهد شد. در شرایط فعلی در حال 
ارزیابی روش های آزمون برای اندازه گیری و برآورد مقدار 

سایش تایر و مسافت پیمایشی هستند.
مدیر ارشد شرکت فیات کرایسلر در مورد مصرف 
سوخت )مقاومت غلطشی( و پارامترهای دیگر مانندچنگ زني 
در زمین خیس )Wet Grip( و صدای غلطشی می گوید که 
ما از تمام تأمین کنندگان خواهیم خواست که تمام تایرهای 

مدیریت: نگاهی به تغییرات پیش رو در صنعت ...
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که  دهدمیمشخصه استاندارد برای آینده، به صنایع تایر فرصت  هایمحدودهمحدوده پیشنهادی استاندارد مطابقت داشت. 

را در زمان مناسب فراهم و تغییرات الزم در طراحی را در  هاییتوسعهو  هاپیشرفتالزم برای چنین  هایزیرساختبتوانند 
 قابل قبول انجام دهند. هایهزینهمورد تایرهای جدید با 

 :(Labeling)بینی تغییرات برای برچسب تایر پیش -2-4
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 با کالس A از نظر برچسب را به عنوان تایر تجهیزی
)Original Equipment( برای ما ارسال کنند.

 نتیجه گیری

الف( تغییرات انجام شده در صنعت تایر:

تاکید کوتاه مدت و میان مدت برای بهبود مقاومت   -1
غلطشی، چسبندگی تایر به جاده خیس، کاهش صدای 

تایر، بهبود مقاومت سایشی تایر و .... 
تاکید میان مدت بر  مواد اولیه و فرایند تولید تایر  -2
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اطالعات  ،بر آن افزون، مطرح شده و QR codeنام تولید کننده نام تجاری،  انندمدر برچسب پیشنهادی جدید مواردی 
 نیز مدنظر قرار گرفته است. اضافی در مورد وضعیت تایر در زمان رانندگی در برف و یخ

 از: عبارتند ،به صورت اجباری مد نظر قرار خواهند گرفت Tire labeling جدیدی که در آینده در مورد پارامترهای

 مشمول این استاندارد خواهد شد. Retreaded tireایرهای روکشی یا ت (1
سایش تایر و برآورد مسافت پیمایشی قید خواهد شد. در شرایط فعلی در حال ارزیابی  مقداراطالعاتی مربوط به  (2

 سایش تایر و مسافت پیمایشی هستند. مقدارآزمون برای اندازه گیری و برآورد  هایروش

 مانندو پارامترهای دیگر  (یات کرایسلر در مورد مصرف سوخت )مقاومت غلطشیمدیر ارشد شرکت ف
Wet grip  کنندگان خواهیم خواست که تمام تایرهای با کالس تأمینکه ما از تمام  گویدمیو صدای غلطشیA  از نظر

 ( برای ما ارسال کنند.Original Equipmentعنوان تایر تجهیزی )برچسب را به

 
 نتیجه گیری -3

 انجام شده  در صنعت تایر: تغییرات  -3-1
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 . مقاومت سایشی تایر و ....
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Abstract: This articles describes recent developments in the world tire industry and the actions 
taken by the tire industry. These developments are divided into two major parts. In the tire product 
part, we have investigated the issues of electric cars, cars, green tires and non-air tires as well as 
their tire properties. Another part, it is raw material that discusses new methods of mixing tire 
raw materials, the use of recycled, sustainable, renewable tire materials, and discusses changes to 
SWR standards and tire labeling. Finally, what is needed by the world for the tire manufacturing 
industry is the need for their developments, this article is discussed.
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