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تأثیر قانون ریچ بر قیمت تمام شده ی تایر رادیال سواری

نوشته ی: فریده بهتویی)1(و* و آناهیتا هماوند)2(
1- کارشناس تدوین راهبرد گروه صنعتی بارز؛  2- کارشناس آینده نگاری فناوری گروه صنعتی بارز

bejtooei_F@barez.com

قیمت مواد مستقیم مصرفی، بیشترین سهم را از اجزای 
بهای تمام شده ی تایر به خود اختصاص می دهد و تغییرهای 
بهای آن به طورمستقیم بر رقابت پذیری تولیدهای یک برند اثر 
می گذارد. با توجه به اهمیت این موضوع، یادداشت حاضر، با 
تمرکز بر بررسی “تأثیر قانون ریچ )REACh()1(، بر افزایش 
هزینه ی مواد مستقیم مورداستفاده در تولید تایر رادیال سواری” 

تدوین شده است. 
در صنعت تایر نیز همانند صنایع دیگر قیمت مواداولیه، 
تأثیر مستقیمی روی قیمت تمام شده ی محصول نهایی دارد و 
نوسان ها و تغییرهای بهای آن بر رقابت پذیری محصوالت یک 

برند تأثیر می گذارد.
جای گزینی برخی از مواد اولیه ی مصرفی در صنعت تایر با 
انواع دیگر آن به سبب انطباق با الزام ریچ اجباری ست؛ ازاین رو 
در این نوشتار به بررسی تأثیر قانون ریچ بر جای گزینی مواد 
اولیه ی متداول با انواع جدید و منطبق با الزام ریچ و تأثیر 
آن بر قیمت تمام شده ی تایر رادیال سواری، به عنوان محصول 

نهایی پرداخته خواهد شد.
برنامه ی توسعه و تولید تایرسازان ایرانی نشان می دهد که 
در سال های آتی، میزان تولید تایر رادیال سواری بیش از 
حجم تقاضای داخلی خواهد شد. بنابراین گزینه ی صادرات 
برای این گروه محصول بیشتر موردتوجه قرار خواهد گرفت. 

ازآنجایی که درحال حاضر الزام ریچ در تمام کشورهای اتحادیه ی 
اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر اجباری ست و پیش بینی 
می شود که در آینده ی نزدیک نیز جزو الزام های کشورهای 
عربی قرار گیرد، ازاین رو ضروری ست که تایرسازان داخلی 
نیز برای گسترش بازارهای صادراتی خود، انطباق با این الزام 
را دردستور کار خود قرار دهند؛ بنابراین محاسبه ی تأثیرهای 
هزینه ای رعایت الزام های قانون ریچ در مواد اولیه این گروه 

محصول، در این مقاله انجام شده است.
پس از بررسی ممنوعیت های قانون ریچ و هم چنین مواد 
اولیه ی مورداستفاده تایرسازان داخلی، مشخص شد که 
درحال حاضر تنها روغن مصرفی در آمیزه های الستیکی شامل 
ممنوعیت های ریچ می شود و انواع متداول مصرفی باید با 
روغن های کم آروماتیک )TDAE()2( جای گزین شوند. بر اساس 
الزام های قانون ریچ، روغن مصرفی در آمیزه های الستیکی 
نباید حاوی درصد باالیی از هیدروکربن های آروماتیک چند 

حلقه ای )PAH()3( باشد.
روغن آروماتیک در بیشتر آمیزه های تایر استفاده می شود، اما 
بر اساس استاندارد ISO- 21461 تنها انطباق با الزام های قانون 
ریچ برای آمیزه های رویه)4(، دیواره)5(، آستر داخلی)6(، طوقه)7(  
و طوقه پوش)8( تایر بررسی می شود. شکل )1( تصویری از 

اجزای گوناگون تایر رادیال را نشان می دهد.
 1. Registration, Evaluation, Authorization and Restrictions of Chemicals                           2. Treated Distillate Aromatic Extracts
 3. Polycyclic Aromatic Hydrocarbons                         4. Tread                    5. Sidewall                  6. Inner liner                  7. Bead                  8. Chafer  
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بر اساس شرحی که داده شد، ضرورت استفاده از روغن 
 ،ISO- 21461 در 5 آمیزه ی اصلی یادشده در استاندارد TDAE

باهدف انطباق با الزام های قانون ریچ می تواند تأثیر مستقیمی 
بر قیمت تمام شده ی تایر رادیال سواری داشته باشد؛ بنابراین 
تغییر قیمت های ناشی از جای گزینی TDAE در آمیزه های 

یادشده، محاسبه شد.

TDAE جدول 1- تفاوت قیمت ایجادشده در هر کیلوگرم روغن ُپرآروماتیک با

برآورد.نهایی.قیمت.تمام.شده
با توجه به ترکیب درصد مواد مورداستفاده در هر کیلوگرم 

ریچ، روغن مصرفی در  های قانون الزام بر اساس گزین شوند. جای (TDAE) 1آروماتیک کم یها روغنباید با 
 باشد. 2(PAH) ای چند حلقهآروماتیک  های هیدروکربندرصد باالیی از حاوی الستیکی نباید  یها زهیآم

با  انطباقتنها  ISO- 21461استاندارد  بر اساساما  ،شود یمتایر استفاده  یها زهیآم بیشترروغن آروماتیک در 
 . شکلشود یم تایر بررسی 7پوش طوقهو  6طوقه، 5، آستر داخلی4هدیوار، 3رویه یها زهیآم برای ریچهای قانون  الزام

 .دهد یمرا نشان رادیال تایر  گوناگونتصویری از اجزای  (1)ی  شماره
 

 
 

 رادیال اجزای مختلف تایر -1شکل 
 

 -ISO در استاندارد یادشدهاصلی ی  زهیآم 5در  TDAEضرورت استفاده از روغن  ،که داده شد شرحی بر اساس

 تایر رادیال سواریی  شده تمامبر قیمت  یمستقیم ریتأث تواند یمریچ  های قانون انطباق با الزام باهدف، 21461
 .شدمحاسبه  ،یادشده یها زهیآمدر  TDAEگزینی  ناشی از جای های متیق رییتغ بنابراین؛ داشته باشد

 
 TDAE باتفاوت قیمت ایجادشده در هر کیلوگرم روغن پرآروماتیک  -1جدول 

 یداخلمیانگین قیمت فعلی هر کیلوگرم روغن 
 تومان()

1,333 

  TDAEهر کیلوگرم ی  شده تمامقیمت 
 4,733 )تومان(

گزینی هر کیلوگرم روغن  تفاوت قیمت در جای
 )تومان(

3,433 

 

 شده تمام نهایی قیمتبرآورد 

و میزان روغن مصرفی در هر  تایر رادیال سواری هر کیلوگرمدر  مورداستفادهمواد با توجه به ترکیب درصد 
در تولید هر کیلوگرم تایر رادیال سواری  مورداستفادهی  مواد اولیهآمیزه و نیز با درنظر گرفتن میانگین قیمت 

 5در  گزینی جایاین  شدمشخص  .الزم انجام شد یها محاسبه 1335در سال  ،توسط تایرسازان داخلی
                                                 
1 Treated Distillate Aromatic Extracts 
2 Polycyclic Aromatic Hydrocarbons 
3 Tread 
4 Sidewall 
5 Inner liner 
6 Bead 
7 Chafer 

تایر رادیال سواری و میزان روغن مصرفی در هر آمیزه و 
نیز با درنظر گرفتن میانگین قیمت مواد اولیه ی مورداستفاده در 
تولید هر کیلوگرم تایر رادیال سواری توسط تایرسازان داخلی، 
در سال 1395 محاسبه های الزم انجام شد. مشخص شد این 
جای گزینی در 5 آمیزه ی موردنظر در قانون ریچ، قیمت مواد 
اولیه ی مورداستفاده در تولید هر کیلوگرم تایر رادیال سواری 
را 4 تا 5 درصد افزایش خواهد داد )جای گزینی کل روغن 
مصرفی با TDAE حدود 6 درصد افزایش بهای مواد اولیه ی 

تایر رادیال سواری را به دنبال خواهد داشت(.
با توجه به پیش بینی کاهش حاشیه ی سود صنعت تایر داخلی 
در سال های آتی، این امر رقابت پذیری تایر رادیال سواری 
را- به ویژه در بازارهای صادراتی- تحت الشعاع قرار خواهد داد. 
در جدول زیر میزان کاهش مبلغ سود عملیاتی برای تعدادی از 
تایرسازان داخلی، درصورت جای گزینی روغن مصرفی فعلی 
در تولید تایر رادیال سواری با TDAE، به صورت حدودی 
محاسبه شده است )برای گروه صنعتی بارز جای گزینی روغن 

مصرفی در تولید رادیال باری نیز محاسبه شده است( 

جدول 2- میزان کاهش سود عملیاتی تایر سازان داخلی درصورت 
جای گزینی روغن مصرفی 5 آمیزه ی الزام قانون ریچ با TDAE در 

گروه محصول رادیال سواری
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شکل 1- اجزای گوناگون تایر رادیال

 4در تولید هر کیلوگرم تایر رادیال سواری را  مورداستفادهی  هیاولقیمت مواد  ،در قانون ریچ موردنظری  زهیآم
مواد درصد افزایش بهای  6حدود  TDAEگزینی کل روغن مصرفی با  )جایافزایش خواهد داد درصد  5تا 
 تایر رادیال سواری را به دنبال خواهد داشت(.ی  هیاول

تایر رادیال  پذیری رقابتآتی، این امر  یها سالسود صنعت تایر داخلی در ی  هیحاشکاهش بینی  پیش بهبا توجه 
در جدول زیر میزان کاهش مبلغ سود  قرار خواهد داد. الشعاع تحت -صادراتی یبازارهادر  ویژه به -سواری را

در تولید تایر رادیال  گزینی روغن مصرفی فعلی درصورت جای ،عملیاتی برای تعدادی از تایرسازان داخلی
گزینی روغن مصرفی در  است )برای گروه صنعتی بارز جای شده محاسبهحدودی  صورت به ،TDAEبا  سواری

 است(. شده محاسبهتولید رادیال باری نیز 
 

الزام قانون ریچ ی  زهیآم 5گزینی روغن مصرفی  میزان کاهش سود عملیاتی تایر سازان داخلی در صورت جای -2جدول 
 در گروه محصول رادیال سواری TDAEا ب

 
35مبلغ سود عملیاتی  ها شرکت  

ال(ی)میلیون ر  
 درصد کاهش سود عملیاتی

گزینی روغن در صورت جای  
 11/96 195,223 ایران تایر

 3/68 2,169,563 بارز

 20/83 128,819 آرتاویل تایر
 7/44 519,222 الستیک یزد

 8/83 587,044 کویر تایر
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