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وضعيت ساخت دستگاه ها و تجهيزات موردنياز صنعت تايرسازي 
)پرس های پخت – قالب تاير(

tatus of machinery and equipment needed by the tire industry 
(baking presses - tire mold)

واژه های کليدی: پرس هاي پخت، قالب تاير، تجهيزات برش، ماشين برش، خط اختالط. 

چکيده:

رشد و گسترش صنعت ماشين سازی رابطه مستقيم و نزديکی با رشد صنايع تايرسازی دارد. يکی از ابزارهای بسيار مهم 
برای تأمين نياز بازار به تاير خودرو امکان تغيير سريع و کم هزينه اندازه و طرح  آج تاير توليدي است. از اين رو جهت 
افزايش ساخت قالب در کمترين زمان ممکن، به روز شدن تکنولوژي ساخت قالب ضرورت پيدا مي کند. در اين مقاله به 
بررسي وضعيت ساخت قالب، دستگاه ها، و تجهيزات مورد استفاده در صنعت تاير در ايران و جهان پرداخته شده است. 

علمی- فنی

نوع مقاله: مروري

ابراهيم عصمتي

مدير عامل شركت كاراگستر، تهران، ايران
                                                                        

* عهده دار مکاتبات:
esmati@karagostar.com

مقدمه
صنایع  توسعه  و  رشد  موازات  به 

تایرسازی در ایران، فعالیت های ماشین سازی 

نیز در این حوزه با رشد مالیمی آغاز 

شده و درسال های اولیه پس از انقالب با 

انگیزه های خودکفایی داخلی به طور نسبی 

موردحمایت ارگان های دولتی قرارگرفته؛ ولی 

به دلیل نبود برنامه های دقیق توسعه صنعتی 

و چشم اندازهای روشن در این زمینه و 

همچنین، شرایط نامطلوب اقتصادی و عدم 

ارتباط مناسب با بنگاه های صنعتی خارجی، 

با فراز و نشیب های مختلفی مواجه بوده 

است.

در ایران فعالیت های ماشین سازی برای 

صنایع تایرسازی با کپی کاری از نمونه های 

از  آن ها  بر  حاکم  فناوری  که  خارجی 

پیچیدگی کمتری برخوردار بوده و یا مونتاژ 

دستگاه ها و تجهیزاتی که فناوری آن ها از 

منابع خارجی به دست آمده از حدود 30 

سال پیش توسط سازندگان داخلی آغازشده 

است.

از اوایل دهه 60   شرکت "ماشین سازان" 

تحت لیسانس مک نیل فرانسه به مونتاژ و 

ساخت پرس های پخت مکانیکی مشغول شده 
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ولی نهایتاً به دلیل عدم تقاضای مناسب و نیاز صنایع تایرسازی 

داخلی به پرس های پخت هیدرولیک، که شرکت نامبرده از فناوری 

آن بی بهره بوده، و مشکالت اقتصادی احتمالی، فعالیت خود را در 

این زمینه متوقف کرد. به دنبال آن، از اوایل دهه 70 شرکت هایی 

با کپی کردن ماشین های  چون "مکانیکال"،"کیان آرا "و "پاناپارس" 

تایرسازی بایاس و تجهیزات بندسازی و برخی ماشین های ساده تر 

)مانند رپ زنی و یا قیلیپر زنی( شروع به فعالیت کردند. که 

آن ها نیز به دلیل محدودیت تقاضا و مناسب نبودن شرایط 

اقتصادی به فعالیت های خود در این حوزه پایان بخشیده و یا 

جبهه کاری خود را تغییر دادند. شرکت "تحقیقات کنترل صنعتی 

جنوب "نیز از اوایل دهه 70، افزون بر فعالیت های خود درزمینه ي 

ساخت تجهیزات کنترلی صنایع مختلف، بخشی از فعالیت خود را 

برساخت ماشین های آزمون تایر )ماشین یونیفورمیتی، درام تست 

و آزمون مقاومت غلتشی( متمرکز کرده و همچنان به فعالیت خود 

در سطح محدود ادامه داده است.

نیز با دریافت فناوری  از اواخر دهه 70 شرکت "تایر ماشین" 

از شرکت هربرت، تمرکز خود را بر ساخت درام های تایرسازی و 

پرس های پخت تیوب و فالپ قرارداد که به دلیل نبودن تقاضای 

مناسب و تدوام نداشتن درخواست از سوی شرکت های تایرسازی، 

نهایتاً فعالیت خود را متوقف نمود. شرکت دیگری به نام "بهنامان 

نیز در حوزه ساخت و تعمیر درام های تایرسازی فعالیت  صنعت" 

می کرد که همچنان به مقدار کم نسبت به ساخت تجهیزات مورد 

نیاز کارخانه هاي داخلي در حال فعالیت است.

 سازندگان جهانی دستگاه هاي تايرسازي

تجهیزات  و  دستگاه ها  سازندگان  بر  انجام شده  مطالعات 

مورداستفاده در صنایع تایرسازی نشان می دهد که به دلیل 

تنوع فرایندها و سلسله عملیات مختلف برای تولید تایر، گستره 

دستگاه ها و تجهیزات تولیدی از توجه زیادی برخوردار بوده و 
عموماً یک شرکت قادر به تأمین همه دستگاه ها نیست؛ زیرا افزون  

بر حجم سرمایه گذاری باال، برخورداری از دانش فنی برای ساخت 

و تولید دستگاه ها و بهره گیری از نیروهای متخصص و کارآمد 
شرط ضروری است؛ اما بسیاري از سرمایه گزاران صنعتي از 

چنین امکاناتي محروم بوده و محدود بودن بازارهاي هدف نیز در 

اداره و یا گسترش فعالیت آن ها نقش کلیدي داشته است.

غیر از چند شرکت بزرگ که از ادغام شرکت های کوچک تر به 

وجود آمده، با داشتن یك واحد قوي تحقیق و توسعه نوآوري، 

که دانش فني خود را به روز مي کند، قادر به ساخت بسیاری از 

دستگاه ها هستند. سایر شرکت ها بیشتر فعالیت های خود را به 
یک یا چند ماشین پرمصرف )مانند ماشین های تایرسازی، پرس 

پخت و یا تجهیزات برش( معطوف ساخته و در همان محدوده 

فعالیت می کنند، که آن ها را می توان به سازندگان کم محصول و 

پر محصول طبقه بندی کرد:

سازندگان کم محصول: به گروهی از ماشین سازان اطالق 

می شود که حداکثر سه نوع ماشین را تولید می کنند، مانند 

شرکت های زیر:

HERBERT )پرس پخت و تجهیزات پخت(  •
CARTER )تجهیزات خط اختالط(  •

VMI )ماشین تایرسازی، تجهیزات برش(  •
BESTORF )اکسترودر وکلندر(،  •

KONSTRUKTA )اکسترودر و ماشین برش(  •
RODOLFO COMMERIO )کلندر نخی و سیمی(  •

DALIAN )میکسر و میل و بچ آف(  •
سازندگان پرمحصول: به گروهی از ماشین سازان گفته می شود 

که بیشتر )نه همه( تجهیزات تولیدی صنایع تایرسازی را می سازند 

و نیاز شرکت های تایرسازی را تأمین می کنند؛ مانند شرکت های 

زیر:

HF )اغلب دستگاه ها به جز ماشین های برش(  •
MESNAC )اغلب دستگاه ها به جز خط اختالط، خط   •

کلندرینگ و خط اکسترودر(،
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MHI )اغلب دستگاه ها به جز کلندرینگ و اکسترودینگ(  •
در جدول زیر لیست 30 سازنده برتر دستگاه ها صنعت 

تایرسازی را که تاحدی برحسب مقدار فروش ساالنه مرتب 

شده اند، مشاهده می کنید. در این جدول حوزه فعالیت هر یک 

از آن ها درزمینه ساخت دستگاه ها و تجهیزات خطوط تولید 
مشخص شده است.

ساختار شرکت های بزرگ و موفق نشان می دهد که بعضی 

چندملیتی بوده و سهامداران آن ها شرکت ها یا افرادی از کشورهای 

قدرتمند صنعتی هستند؛ این وضعیت باعث شده قدرت نفوذ آن ها 

در بازارهای مختلف افزایش یابد. از طرف دیگر، قوانین و مقررات 

دست و پاگیری برای فروش و صادرات محصول خود نداشته و 

در بسیاری موارد از بسته های تشویقی صادراتی برخوردار هستند 

که در این مورد می توان شرکت های چینی را مثال زد.

مطلب دیگری که باید به آن توجه کرد سیر تکاملی شرکت های 

بزرگ است که ابتدا فعالیت خود را با تولید یک یا چند ماشین 

)نه چندان پیچیده( شروع کرده و سپس، با تثبیت شرایط اقتصادی 

خود و جذب دانش فنی از شرکت های برتر، دانش و مهارت خود 

را به روز کرده و در میدان عمل با موفقیت روبرو شده اند. این 

شرکت ها در مراحل بعدی توانسته اند با تشکیل هلدینگ ها، قدرت 

تولیدی و اقتصادی خود را افزایش داده و درصد بیشتری از 

سهم بازار جهانی را کسب کنند.

شرکت های نامبرده، همراه با کسب موفقیت های اقتصادی از 

سرمایه گذاری درزمینه تحقیق و توسعه غافل نبوده اند و این 

موضوع یکی از رازهای موفقیت این شرکت ها بوده است.

تجربه هاي ماشين سازی در کشور

 کارنامه ماشین سازی در کشور، به ویژه در حوزه صنعت 

تایرسازی، غیر از مواردی که با موفقیت نسبی همراه بوده است 

درپاره ای موارد چندان درخشان نبوده و پیشینه قابل قبولی ندارد.

ماشین سازی در ایران با انگیزه های مختلف )نمایشی، تمکینی، 

رانتی، حمایتی، اورژانسی و کارآفرینی( انجام شده است که توجه 

به هریک از موارد یادشده قابل تأمل است:

در برخی موارد شرکت ها برای حسن شهرت، مطرح شدن   •
و یا تبلیغات به منظور دریافت امتیازات مقطعی دست به 
ساخت نمونه ای از یک ماشین زدند؛ که این عملیات در 
همان سطح نمایشی باقی مانده و از این حد تجاوز نکرده 

است.
گاه بنا به ضرورت و در شرایط تنگنا از سوی مقامات   •
مافوق دستور ساخت دستگاه هاي داده شده که واحدی 
تأسیس شده و نسبت به ساخت اقدام کرده اند هرچند وجه 

اقتصادی آن چندان موردتوجه نبوده است.
در پاره ای موارد افرادی که به مراکز قدرت نزدیک بوده اند   •
با دریافت رانت و تسهیالت ویژه، واحدهایی را برای 
ماشین سازی تأسیس کرده اند، که فعالیت بعض از آن ها، 

از آن جا که روابطي بوده، با اشکال مواجه شده است.
برخی ماشین سازان داخلی، بنا به حمایت های انجام شده   •
از سوی مدیران وقت که خود به محصول موردنظر نیاز 
داشته اند، دست به اقدام زده و واحدی را برای تولید 
محصول موردنظر تأسیس کرده اند که به دلیل عدم تداوم 
این حمایت ها بعد از مدتي با عدم دریافت سفارش مواجه  

و فعالیت آن ها دچار مشکل شده است.
در مقاطعی مانند شرایط جنگی و مانند آن بنا به   •
نیازهای فوری واحدهایی برای تأمین تجهیزات موردنیاز 
تأسیس شده اند که پس از رفع شرایط اضطراري نتوانستند 
به حیات خود ادامه دهند؛ زیرا تولیدات از این دست 
به طور کلي فاقد توجیه اقتصادي بوده و صرفاً براي 
برطرف کردن نیازهاي آني و ضروري پي ریزي مي شوند.

در مواردی نادر، افرادی به نیت کارآفرینی در این راستا   •
سرمایه گذاری کرده و متناسب با نیازهای بازار برای 
تولید دستگاه هاي خاصی برنامه ریزی کرده اند. فعالیت این 
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شرکت های ردیف 30&25,24,23,9,8 پرس های پخت تزریقی تولید می کنند که بیشتر در صنعت قطعه سازی کاربرد دارند و پرس های 
نامبرده می توانند برای تولید بالدرپخت نیز مورداستفاده قرار گیرند

U=UPSTREAM EXIPMENT ,S=SAMALL MIXER
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1 HF GROUP X X X  X X X 

2 VMI HOLLAND BV    X X   

3 MESNAC CO. LTD. U   X X X X 

4 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES X   X X X X 

5 KOBE STEEL CO. X     X X 

6 TROESTER GMBH & CO. KG   X     

7 SAFE-RUN     X X  

8 LWB STEINL GMBH CO.& KG      X  

9 KLOECKNER DESMA ELASTOMERTECHNIC      X  

10 DALIAN R&F MACHINERY CO. LTD. X X      

11 COMERIO ERCOLE  X      

12 YIYANG RUBBER AND PLASTIC X    X X  

13 LARSEN & TURBO LTD. S   X X X  

14 GUILIN RUBBER MACH FACTORY    X X X  

15 DOUBLESTAR MECHANICAL LTD.     X X  

16 QINGDAO DOUBLESTAR R&P MACH CO. LTD.      X  

17 CONTI MACHINERY     X   

18 SINO-RUBBER MACHINERY CO. LTD.      X  

19 TIANGIN SIAXIANG TECHNOLOGY CO. LTD.  X  X X X  

20 KRAUSSMAFFEI BERSTORFF GMBH  X X     

21 NAKATA ENGINEERING CO. LTD.   X     

22 COMERIO ERCOLE SPA.  X      

23 REP INTERNATIONAL      X  

24 MAPLAN      X  

25 ARBURG GMBH + CO. LTD.      X  

26 BEIJING JINGYIE MECHNICAL CO. LTD.    X X   

27 GUILIN RUBBER R&D INST.    X X X  

28 SCUT BESTRY TECHNOLOGY CO. LTD. U  X X    

29 SICHUAN YAXI RUBBER& PLASTICS MACHINERY X       

30 TUNG YU      X  
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شرکت ها به طور نسبی با موفقیت همراه بوده است.
با توجه به مراتب باال نتایج حاصل از تجارب ماشین سازی در 

ایران را می توان به صورت زیر خالصه کرد:

کسب تجربه های فنی اولیه  )1
شناخت محصول موردمطالعه  )2

غیراقتصادی بودن بیشتر فعالیت های انجام شده  )3
عدم گسترش و توسعه واحدهای فنی موجود و   )4

باقی ماندن در مقیاس کوچک تولیدی

وضعيت ماشين سازان جهانی صنعت تاير و رابر

همان طور که پیش تر اشاره شد، رشد و گسترش صنعت 

ماشین سازی رابطه مستقیم و نزدیکی با رشد صنایع تایرسازی 

دارد. طبیعی است که هرچه درخواست های بیشتری از سوی 

مشتریان مطرح شود، شرکت های ماشین ساز نیز نسبت به رفع 

این گونه نیازمندی ها بی تفاوت نخواهند بود؛ آنان برای رفع نیازهای 

برنامه ریزی و اقدام کرده که این امر موجب شکوفایی صنایع 

ماشین سازی می شود. ضعفی که طی دو سال گذشته متوجه 

صنعت تایرسازی بوده است باعث شده که در مجموع فروش 

دستگاه ها این صنعت در سطح جهانی 4/2 درصد کاهش یابد 
و در سال 2016 میالدی به 4/6374 میلیون دالر کاهش یابد. 

چنانچه رشد 5 درصدي صنعت تایرسازي طي سال هاي 2017 

تا 2021 تداوم داشته باشد، انتظار می رود که درآمد حاصل از 

فروش دستگاه هاي تایرسازی در سال 2021 میالدی به 5/634 

میلیون دالر برسد. در مجموع در سال 2016 شرکت های برتر 

ماشین ساز در حوزه صنایع تایرسازی با درآمد کمتری مواجه 

بوده اند. این ماشین سازان که رتبه اول تا دهم جهانی را به خود 

اختصاص داده اند. در سال 2016 از فروش کل جهانی، سهمی 

معادل 44 درصد داشته که نسبت به سال 2015 درآمدشان از 

فروش دستگاه ها به میزان پنج و نیم درصد کاهش یافته است. 

این ده شرکت برتر عبارت اند از:

HF Group )آلمان(  )1
VMI )هلند(  )2

MESNAC )چین(  )3
Mitsubishi Heavy Industries )ژاپن(  )4

KOBELCO )ژاپن(  )5
TROESTER )آلمان(  )6

Safe-Run )چین(  )7
LWB )آلمان(  )8
Desma )آلمان(  )9

10( Dalian Rubber & Plastics Machinery )چین(
 "Industry 4" در آینده ماشین سازان در پالتفرم خود برنامه

را که به انقالب چهارم صنعتی مشهور است، دنبال می کنند که این برنامه 

بر تولید هوشمند دستگاه ها و تجهیزات استوار است. مطابق این 

برنامه، نوآوری های فناورانه، اتوماسیون تجهیزات و هوشمند سازی 

فعالیت ها، گرایش ها اصلی ماشین سازان را در برمی گیرد. همچنین، 

این شرکت ها با به کارگیري فناوري به روز و پیشرفته به تدریج 

بازار مصرف را تصرف می کنند. درسال های اخیر، بسیاری از 

شرکت ها برنامه های تولیدی خود را بر مبنای هوشمندسازی و 

ارتقاء اتوماسیون دستگاه ها پی ریزی کرده اند که این موضوع در 

بسیاری از ماشین های تایرسازی یک مرحله ای که در چند سال 

اخیر ساخته شده اند، قابل مشاهده است.

با مطالعه فعالیت های سازندگان برتر جهانی در حوزه صنعت 

تایر و رابر مشخص می شود که شرکت های مزبور بیشتر با 

حجم سرمایه گذاری باال و متناسب با بازارهای هدف توانسته اند 

در مقیاس تولیدی مناسب در چند حوزه مشخص فعالیت خود 

را متمرکز  کنند. همچنین، از پرداختن به ساخت و تولید 

تجهیزاتی که تقاضای کمتری دارند و از نظر میزان تولید مناسب 

نیستند، پرهیز و تا آنجایي که ممکن است تنوع محصوالت خود 

را محدود ساخته اند. این شرکت ها معموالً به دلیل حجم تقاضا 

از سوی شرکت های تایرسازی بیشتر درزمینه ساخت ماشین های 
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است. این فرایند جایگزینی می تواند یکی از فاکتورهایی 
باشد که تقاضا را برای پرس های هیدرولیک باالبرده است.

نکته ي دیگر که باید به آن توجه کرد این است که شرکت های 

بزرگ ماشین سازی طی فرایند ادغام دامنه فعالیت های خود را 

گسترش بخشیده و قدرت اقتصادی و رقابت پذیری خود را افزایش 

داده اند.این شرکت ها توانسته اند با ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه 

و نوآوری و همچنین، ارتباط با مراکز صنعتی و دانشگاهی نسبت 

به تولید دانش نوین و به سازی دانش موجود خود اقدام و سازمان 

خود را به فناوری های نوین مجهز ساخته و در این زمینه بخشی 

از درآمد خود را صرف فعالیت های پژوهشی کرده اند. از سوی 

دیگر، شرکت های بزرگ با سرمایه گذاری مشترک با شرکت های 

دیگر توان مالی و صنعتی خود را افزایش داده و کارخانه ي جدید 

را در مکان هایي تاسیس کرده اند تا به توانند از تسهیالت و نیروی 

کار ارزان تر استفاده کنند. آنان همواره به بهای تمام شده محصوالت 

خود توجه کافی داشته اند.

وضعيت ماشين سازی براي ساخت پرس پخت تاير در ايران:

در حال حاضر، شرکت مهندسی کاراگستر با همکاری شرکت 

هربرت آلمان تأمین کننده اصلی پرس های پخت تایر بوده است. در 

گستره کوچک تر واحدهای فنی برخی از شرکت های تایرسازی، 

مانند کویرتایر، نسبت به تأمین نیازهای خود ساخت، یا بازسازی 

پرس های پخت خود اقدام مي کنند. 

فناوری در دسترس شرکت مهندسی کاراگستر این فرصت را 

برای شرکت های تایرسازی ایران فراهم کرده که بتوانند در صورت 

رفع مشکالت مالی خود نسبت به تأمین پرس های پخت با فناوری 

روز اقدام نمایند.

بدیهی است در صورت اجرای پروژه های احداث شرکت های 

جدید تایرسازی، فرصت الزم برای توسعه ماشین سازی در کشور 

فراهم شده و نیاز پروژه ها به پرس های پخت با سهولت بیشتری 

تایرسازی، پرس های پخت و بعضی تجهیزات برش برنامه ریزی 

کرده و این محصوالت از محورهای اصلی تولیدهاي آن ها است. 

از طرف دیگر، هریک از این شرکت ها در زمینه های دیگري نیز 

دارای تخصص الزم بوده که نسبت به سایر سازندگان در این 

زمینه متمایز هستند. اینکه چرا توجه شرکت هاي بزرگ بر ساخت 

ماشین هاي تایرسازي و پرس هاي پخت متمرکز شدند مي تواند 

ناشي از دالیل زیر باشد:

در کشورهای در حال توسعه )مانند هند، ایران، پاکستان   •
و ...( که صنعت تایر که رو به رشد است فناوری 
بایاس رو به پایان بوده و فناوری رادیال جایگزین آن 
می شود. برای نوسازی خطوط خود نیاز به تغییر فناوري 
در بخش هاي اختالط، اکسترودینگ و کلندرینگ نداشته و 
بیشتر نیاز به تغییر تجهیزات ساخت و پخت و خطوط 

برش دارند.
در همه کارخانه ها تایرسازی، تعداد ماشین های تایرسازی و   •
پرس های پخت نسبت به سایر دستگاه هاي تولیدی بیشتر 
است. درنتیجه تقاضا برای ماشین های یاد شده نسبت به 

سایر دستگاه هاي افزون تر است.
سرعت تغییر در فناوری ساخت ماشین های تایرسازی   •
)جهت دست یابی به زمان ساخت کمتر و دقت بیشتر در 
مونتاژ اجزاء تایر( نسبت به دستگاه هاي دیگر بیشتر بوده 
و شرکت های تایرسازی معتبر از ماشین هاي قدیمي براي 
سال هاي طوالني استفاده نمي کنند. آنان تالش مي کنند تا 
دستگاه هاي پیشین را با دستگاه هاي جدیدي  که راندمان و 

کیفیت بهتری دارند، جایگزین کنند.
با توجه با تولید تایرهای رادیال، که تولید آن ها بسیار   •
حساس تر و دقیق تر از تایرهای بایاس است، پرس های 
نیازمندی های  مکانیکی نسل پیش چندان جواب گوی 
فناوری های نوین نبوده و گرایش به استفاده از پرس های 
هیدرولیک طی سال های گذشته و اخیر رو به افزایش بوده 
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از منابع داخلي تأمین خواهد شد.

در صورت محقق شدن طرح های توسعه موجود )در   •
حالت خوش بینانه دست کم دو طرح با ظرفیت 50 هزار 
تن( در بهترین حالت تقاضا در مورد پرس های پخت 
می تواند حدود 165 دستگاه ارزیابی شود که با توجه 
به تجارب قبلی، ساخت آن ها با فناوری روز و مطابق 
استانداردهای جهانی مقدور بوده و می تواند به مدت حداقل 
4 سال فعالیت های شرکت سازنده را پوشش دهد. پس 
از آن برای یک مدت طوالنی حداقل 5 ساله، سفارش 
عمده ای از سوی تایرسازان دریافت نخواهد شد و این 
موضوع مي تواند پروژه ي تولید پرس هاي پخت تایر را 
کمتر اقتصادي تلقي کرد؛ چراکه امیدي به تداوم آن وجود 
ندارد. از طرفي با وجود شرایط اقتصادي حاکم بر کشور 
و محدودیت هاي موجود نمي توان به بازارهاي جهاني نیز 
دل بست زیرا بازاریابي چنین محصولي که رقباي شناخته 
شده بسیاري در سطح جهاني دارد کار چندان آساني 

نخواهد بود.

مزايای و معايب ساخت ماشين و قالب در ايران:

مزایا:

منابع انسانی ارزان  •
منابع انرژی ارزان  •
مواد اولیه ارزان  •

معایب:

محدویت های تجاری بین المللی  •
ناهنجاری های سیاسی و اقتصادی  •

رانت های موجود برای مشتریان صاحب رانت  •
مشتریان غیرحرفه ای  •

محدودیت های انتقال فناوری  •
پایین بودن سطح فرهنگ صنعتی در کشور  •

وضعيت قالب سازی تاير در جهان:

با عبور از سوابق تاریخی ساخت قالب تایر در جهان، که با 

فراز و نشیب های فناوری جدی مواجه شده، وضعیت کنونی در 

این رشته صنعتی به اختصار به شرح زیر است:

بیش تر نیاز قالب های تایر در جهان توسط شرکت های   •
قالب سازی کشور چین انجام می پذیرد که در رأس آن 

شرکت های مایل است.
بخش دیگری از نیاز به قالب توسط شرکت های قالب ساز   •
غیرمستقل وابسته به شرکت های بزرگ تایرسازی انجام 
می شوند. )مانند شرکت های گودیر، میشلن، کنتینتال و 

غیره(
گروه دیگری از تأمین کننده های قالب تایر نیز، شرکت های   •
قالب ساز مستقلي هستند که در کشورهای مختلف 

پراکنده   اند.
اختصاص بودجه ای بین 2 تا 3 درصد فروش برای خرید 

قالب تایر توسط شرکت های تولیدکننده تایر این امکان را فراهم 

کرده تا بازار فروش شرکت های سازندگان قالب تایر جهان پایدار 

و مستدام باشد. فناوري ساخت قالب تایر بر پایه دو فناوری 

ریخته گری دقیق و ماشین کاری با ماشین ها و ابزارهای پیشرفته 

انجام می پذیرد. عمده سازندگان قالب تایر از قدمت بیش از ده 

سال برخوردار بوده و به دلیل داشتن مهارت ها و تجربه هاي مورد 

نیاز براي ساخت قالب و همچنین برخوردار بودن از دستگاه هاي 

مدرن، میدان را برای ورود سایر تولیدکنندگان به عرصه ساخت 

قالب تایر خالي نمي کنند.

وضعيت ساخت قالب های تاير در ايران:

خوشبختانه با خدمت 25 ساله شرکت مهندسی کاراگستر 

درزمینه ساخت انواع قالب تایر بیشتر نیاز کشور درسال های 

گذشته در این زمینه برآورده شده است. وجود سازنده داخلی 

قالب تایر در شرایط متفاوت رونق اقتصادی یا بحران اقتصادی 
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نقش مهمی را در تولید تایر کشور ایفا می  کند.

شرکت های تایرسازی برای تولید تایر خود نیاز به تغییر مداوم 

طرح و اندازه دارند. یکی از ابزارهای بسیار مهم برای تأمین 

نیاز بازار به تایر خودرو امکان تغییر سریع و کم هزینه اندازه و 

طرح های آج تایر است. بنابراین، افزایش ساخت قالب و به روز 

شدن فناوری تولید ضرورت پیدا می  کند. به همین دلیل، در 

سال 1398 با افزودن دستگاه ها و تکنولوژی جدید به خط موجود 

شرکت مهندسی کاراگستر ظرفیت ساخت قالب های فوالدی دو 

پارچه و سگمنتال افزایش یافته و کمبود موجود در این گروه از 

قالب های تایر در عمل منتفی شده است
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Abstract: The growth of the machinery industry is directly related to the growth of the tire 
industry. One of the most important tools to meet the market need for a car tire, is possible 
to change the size and design of the production tire quickly and inexpensively. Therefore, in 
order to increase mold making in the shortest possible time, updating mold manufacturing 
technology is essential. This paper deals with the manufacturing status of molds, devices, and 
equipment used in the tire industry in Iran and around the world.

Keywords: Baking presses, die casting, cutting equipment, injection baking, cutting machine, 
mixing line.

Science &
Technology


	ارزیابی مقدار حفظ فشار باد تایر
	کائوچوهای مهندسی در تولید فراوردههای ماسک
	ارائهی چارچوبی برای شناسایی و اولویتبندی شاخصهای عملکردی زنجیرهی تأمین پایدار (مطالعهی موردی: شرکت یزد تایر)
	بررسی استراتژیهای نگهداری و تعمیرات و انتخاب بهترین استراتژی با استفاده از روش ترکیبی BWM و برنامهریزی آرمانی (مطالعهی موردی: یک شرکت فعال در صنعت پلاستیک)
	نقش ارتباطات بازاریابی دیجیتال در کسبوکارهای تولیدی و صنعتی
	بررسی و ارزیابی تأثیر سرمایهی اجتماعی بر جو سازمانی

