
7

ديدگاه

رویکرد استانداردسازی تایر

نوشته ی: دکتر زاهد احمدی
عضو هیأت علمی گروه شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و کارشناس سازمان ملی استاندارد

za_ahmadi@yahoo.com

مقدمه
 در جامعه ی صنعتی مفهوم استاندارد)1( در ایجاد قواعد و 
نظم بخشیدن متبلور شده است. از طرفی این مفهوم با سازمان 
استاندارد ملی ایران نیز که متولی و مسؤول قانونی تدوین و 
نظارت بر اجرای استانداردهای ملی ست، همراه است. امروزه 
گسترش صنعت و رقابت های صنعتی نیاز به تعریف استانداردهای 
ملی را بیشتر نمایان ساخته، چون در راستای تعهد عرضه کنندگان 
محصول و خدمات به کیفیت و برای تأمین نظر مصرف کنندگان 
است. استانداردسازی با طراحی و ساخت تجهیزات صنعتی 
آغازشده و این تغییر و تحوالت صنعتی، بخشی از نیروی 
محرکه ی استانداردسازی در جامعه های صنعتی ست که همواره با 
مشکل هایی روبه روست؛ به عبارت دیگر توسعه ی استانداردها دلیلی 

بر ایجاد تحول و حرکت چرخ های صنعت است.

تاریخچه ی استاندارد در ایران
اولین تشکیالت مؤسسه ی استاندارد و تحقیقات صنعتی 
ایران، با تصویب قانون اوزان و مقیاس ها، در سال 1304 
خورشیدی مطرح شد. بعدها و در سال 1332، به واسطه ی 
ضرورت تعیین ویژگی ها و نظارت بر کیفیت کاالهای صادراتی 
و وارداتی، ایجاد یک تشکیالت رسمی موردتوجه قرار گرفت 

و هسته ی اولیه ی تشکیالت سازمانی مؤسسه ی استاندارد و 
تحقیقات صنعتی ایران، در اداره ی کل تجارت وقت شکل 
گرفت. در سال 1339 با تصویب قانون تأسیس مؤسسه ی 
استاندارد و تحقیقات صنعتی، مؤسسه کار خود را در 

چارچوب هدف ها و مسؤولیت های تعیین شده آغاز کرد.
مؤسسه ی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در سال 1960 
میالدی به عضویت سازمان بین المللی ISO)2( درآمد. این سازمان 

خود در سال 1946 میالدی در ژنو تشکیل شده است.
سازمان ایزو تا پایان سال 2000 میالدی دارای 187 کمیته ی 
فنی اصلی )TC(، ۵۵ کمیته ی فرعی )SC(، 2100 گروه 
کاری )WG( و 19 گروه مطالعاتی ویژه )AHG( بوده است. 
مؤسسه ی استاندارد ایران در کمیته های فنی بین المللی سازمان 
ISO حضور فعال دارد و در 101 کمیته ی فنی و فرعی این 

سازمان عضو فعال و در 111 کمیته ی فنی اصلی و فرعی 
آن عضو ناظر است. در این میان کمیته ی فنی اصلی شماره ی 
31 مرتبط با صنعت تایر و شماره ی 4۵ درزمینه ی صنعت 

الستیک است.

نشان استاندارد ایران
ازلحاظ قانونی استقرار و تعهد به الزامات فنی کاال، با مجوز 

 1. Standard                           2. International Organization for Standardization
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استفاده از عالمت استاندارد نشان داده می شود. کاالهای دارای 
پروانه ی کاربرد عالمت استاندارد ایران مجاز خواهند بود از 
عالمت استاندارد ایران برای معرفی محصوالت خود استفاده 
کنند و رعایت نکردن ویژگی های استانداردهای اجباری، موجب 
پیگرد قانونی و ابطال پروانه ی کاربرد عالمت استاندارد خواهد 
شد. کاربرد عالمت استاندارد ایران نشان گر تعهد تولیدکننده یا 
عرضه کننده ی محصول به رعایت ضوابط و موازین و استمرار 
انطباق مشخصات کاال با استانداردهای ملی ست. تولید، توزیع 
و فروش کاالهای مشمول اجرای اجباری استاندارد با کیفیت 
پایین تر از استاندارد یا بدون عالمت استاندارد ممنوع است. 
عالمت استاندارد ایران برای کاالهایی ست که ویژگی های آن ها 
از هر حیث با استاندارد ملی ایران مطابقت دارند، هم چنین 
این عالمت روی گواهی نامه ها، اوراق و بسته بندی کاالهای 

استانداردشده و مصنوعات گوناگون نیز به کاربرده می شود.
در دهه ی چهل میالدی سازمان بین مللی استاندارد بر اساس 
نیازی که صنعت پس از تحوالت صنعتی و تولید محصوالت 
و فراورده های متنوع موردنیاز بشر، به یک روش یا قانون های 
کنترل کارایی و کیفیت تولیدات ایجاد شد. کشورهای عضو 
در جهت هماهنگی و یکسان سازی ضوابط و قانون های حاکم 
بر مبادالت فنی تالش کرده و ایران نیز یکی از اعضای 
فعال سازمان است که تدوین و اجرای استانداردهای ملی را 

بر عهده دارد.
در دهه ی پنجاه میالدی با تأسیس کارگروه شماره ی 29 
در سازمان بین المللی استاندارد و با پیشرفت فناوری های 
تولید محصوالت، استانداردهای بین المللی تایر تدوین و اجرایی 
شد. تایرهای سواری و تایرهای باری ازجمله محصوالتی 
بودند که در رابطه با جنبه های فنی طراحی، کنترل کیفیت و 
ایمنی، مخاطب استانداردهای بین المللی ایزو قرار گرفتند. دوام، 
عملکرد، مقاومت و پیرش )زمان مندی( تایر، ازجمله مهم ترین 
جنبه های موردنظر در این فرایند استانداردسازی بود. فناوری 

تولید خودروهای پیشرفته، نیازهای جدیدی را به عرصه ی 
استانداردسازی روانه کرد که خود منشأ تدوین دسته ای از 
استانداردها در زمینه های مربوط به صرفه جویی در مصرف 

انرژی، شتاب خودرو، آلودگی صوتی و ایمنی شد.
در دهه ی چهل میالدی، کمیسیون های تخصصی توسعه و 
،CUNA ،TD( نظارت بر صنعت خودرو در کشورهای اروپایی 
SMMT ،BNA ،TNB و SIS(، مبادرت بر ارائه ی استاندارهای 

تخصصی در رابطه با تایر کرده و جنبه های فنی و تخصصی 
پیشرفته ی تایر مانند آلودگی صوتی و برهم کنش های تایر 
و جاده را موردتوجه قرار دادند. از طرف دیگر سازمان 
استاندارد امریکا )ASTM( و سایر سازمان های مرتبط نیز طیف 
گسترده ای از استانداردهای تایر و اجزای مربوطه را ارائه کرد 
که شامل استانداردسازی شناسنامه و امور ردیابی، پایداری و 
استحکام تایرهای سواری- باری ست. سازمان استاندارد ژاپن 
نیز همگام با پیشرفت صنعت خودروسازی، چارچوب فنی 
برای کنترل مشخصات فنی تایر تدوین و ارائه کرده است.

مرحله ی تدوین و ارائه ی استاندارد ملی تایر در ایران، هم زمان 
با فعال شدن صنعت تولید تایر و خودرو در کشور آغاز 
شد. دهه ی پنجاه خورشیدی شاهد عرضه ی استاندارد ملی، 
با همکاری طیف وسیعی از متخصصان فنی و بهره برداران 
بود. استانداردهای تدوین شده شامل مهم ترین مشخصات فنی 
و کنترلی تایرهای سواری بود و در مقطع های زمانی دیگری 
موردبازنگری قرارگرفته و روزآمد شد. فهرستی از مهم ترین 
استانداردهای مرتبط با صنعت تایر در ادامه آمده است. بررسی 
فهرست نشان می دهد که روند تدوین استانداردهای ملی در 
سال های بعدی نیز ادامه داشته که این امر شاهدی بر تحوالت 

و پویایی صنعت است.
پیشرفت های کّمی و کیفی صنعت تایر در سطح دنیا و 
هم چنین توسعه ی این صنعت در سطح کشور، با ایجاد و 
ورود فناوری جدید به کشور، همراه و هماهنگ با تحوالت 
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حوزه ی استاندارد، ازلحاظ کّمی و کیفی، مانند تنوع در 
موضوع استاندارد، سال تدوین آن ها و همکاری متخصصان در 
این حوزه نیست. در این رابطه ی بهره برداری و انتقال فناوری 
به داخل کشور که همراه با اجرای استانداردهای صاحبان 
فناوری بوده، می تواند مهم ترین عامل در افزایش فاصله ی 
ایجادشده میان نیاز صنعت تایر به استاندارد ملی جدید باشد.
ازآنجاکه تحول در استانداردها ازجمله نشانه های پیشرفت 
صنعت و تضمینی بر کیفیت خدمات و محصوالت از راه جلب 
نظر مصرف کنندگان است، امروزه پس از نزدیک به شصت 

سال تجربه ، صنعت تایر نیاز به همراهی، همکاری و همت 
خبرگان صنعت تایر برای ارائه ی استانداردهای ملی مبتنی بر 
فناوری ها و نیازمندی های بومی، بیش ازپیش احساس می شود. 
در این راستا تعریف برنامه های کاری که در چارچوب همکاری 
بین سازمان ملی استاندارد، شرکت های تولیدی تایرسازی و 
شرکت مهندسی و تحقیقات و صنایع الستیک باشد، می تواند 
گسستگی زمانی موجود که در بررسی روند تحوالت حوزه ی 
 استانداردهای ملی تایر به چشم می آید را با تجربه و بومی سازی

فناوری از میان برده و عامل پیوستگی باشد  

فهرست استانداردهای ملی تایر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 فهرست استانداردهای ملی تایر

 ی شماره
سال  موضوع استاندارد

 صویبت
 1386 آزمون های روش -یکنواختی گیری اندازه -تایر خودرو 10727
 1386 آزمون های روشو  ها ویژگی -الیه( ۸اریب )تا معادل  تایرهای خودروهای سواری و وانتی سبك الیه 1093-1
 1386 آزمون های روشو  ها ویژگیتایرهای رادیال خودروهای سواری و وانتی سبك  1093-2
 1387 ها رینگ -قسمت سوم -صنعتی های رینگتایرها و  11559-3
 1388 ها ریم -قسمت سوم -کشاورزی های ماشینها برای تراکتورها و  تایرها و ریم 12174-3

 -۱قسمت  -کشاورزی های ماشینالیه معادل( برای تراکتورها و  ی شده  گذاری نشانه های سری) ها رینگتایرها و  12174-4
 1392 تایر های نامو  بندی طبقه

 1388 روش آزمون -آزمون ی مقاومت الکتریکی تایرها روی وسیله گیری اندازه -مقاومت الکتریکی -تایرها 12605
 1388 تایر والو -خودرو 12776
 1390 محیط غلتشی تایر گیری اندازهروش  -محرک تراکتورهای کشاورزی های چرختایرهای  14536
 1390 الزامات-فوالدی غیر موازی برای تقویت تایر  های رسنو  ها سیم 14803

  شکن یختعیین مقاومت سایشی در برابر تایر  -۱قسمت  -خواص فیزیکی و مکانیکی های آزمون -ها دانه سنگ 14874-9
 1393 روش آزمون -)آزمون نوردیك(

 1386 آزمون های روشو  ها ویژگی -و رادیال بایاستایرهای روکشی خودروهای سواری و وانتی سبك  1643

-ارزیابی در مخلوطی از الستیك استایرن های روش -۰قسمت  -دار آبسیلیکا، رسوبی،  -آمیزه ی اجزا سازنده -الستیك 17416-3
 1392 (BR)  و الستیك بوتادین (S- SBR) بوتادین محلولی

 1393 گزینی واحد زاپاس تجهیزات جای -تایرهای خودرو شخصی 18580
 1393 باد تایر ی سنجه -ای جادهخودروهای  18777
 1393 کش یدکو  بارکش اتوبوسی، شیارخورمقررات شیارزنی تایرهای  -تایرها 19339
 1383 آزمون های روشو  ها ویژگی -فشار باد تایرها گیری اندازه های دستگاه 1977
 1394 ها ویژگی -استر پلینخ و منسوج تایر دیپ شده از جنس  -نخ و منسوج تایر 20090

 1395 روش آزمون -شکن یخبتنی در برابر تایرهای  های روسازیتعیین مقاومت سایشی  -۱قسمت -بتنی های روسازی 20587-4
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ادامه ی فهرست استانداردهای ملی تایر

 ی شماره
سال  موضوع استاندارد

 صویبت
 1394 گذاری و ابعاد تایر شناسه -۴ قسمت( معادن -سازی )راه برداری خاکو تایرهای  ها رینگ -تایرها 21322-1
 1395 آئین کار -کارکردهاز تایر  آمده دست بهی هااستفاده از سوخت تایر 21368
 1386 آزمون های روشو  ها ویژگی -بایاس کش یدکو  بارکش تایرهای اتوبوس، 2169-1
 1386 آزمون های روشو  ها ویژگی -رادیال کش یدکو  بارکش تایرهای اتوبوس، 2169-2
 1395 ها آنو تایرهای  ای جادهنقلیه  های هتوسط وسیل منتشرشدهصدای  گیری اندازهمسیر آزمون برای  های ویژگی -آکوستیك 21822
 1372 ابعاد تایر دوچرخه 3316
 1394 آزمون های روشو  ها ویژگی -تیوب تایر دوچرخه -ها تیوب 3319
 1380 ها ویژگی -لکشاورزی بارهای معاد های ماشینتایرهای کشاورزی تراکتورها و  5347
 1380 گذاری کشاورزی ابعاد تایر و نشانه های ماشینتایرهای کشاورزی تراکتورها و  5348
 1380 ( نشانه سرعت -ابعاد شاخص بار -گذاری )نشانهتایرهای محور محرک تراکتورها  5350
 1380 ضد لغزشی ای دندهکشاورزی(  های ماشینتایرهای کشاورزی )تراکتورها و  های ویژگی 5351
 1381 ها و اتوبوس ها، کشیده شونده ، کشندهها کامیونتایر  وسیله به ایجادشدهگیری تراز صدای  روش اندازه 6248

 1394 راهنمای طراحی -۴قسمت  -سری متریك(ها ) طوقهتایر و  -ها موتورسیکلت 6604-1
 1381 ابعاد و ظرفیت حمل بار تایرها :قسمت دوم -متریك یسر :موتورسیکلتی ها طوقهتایرها و  6604-2
 1394 ید شدهأیطوقه ت های محیطگستره  -۰قسمت  -سری متریك(ها ) طوقهتایر و  -ها موتورسیکلت 6604-3
 1382 تایر های قابلیتید أیآزمون برای ت های روش -تایرها -موتورسیکلت 7077
 1382 مقاومت غلتشی گیری اندازهروش  -تایرها -موتورسیکلت 7080

 1382 دوم: بار اسمی تایر قسمت( د)تخصیص کُ ها طوقهتایرها و  -موتورسیکلت 7081-2
 1394 آزمون های روش -صنعتی ای( )رشته منتیالفی های نختایر و  منسوج نخ تایر، -نخ و منسوج تایر 7583
 1394 شدگی حرارتی تعیین نیروی جمع -نخ و منسوج تایر 7584
 1383 روش آزمون -الستیکی با روش پیل ی تعیین چسبندگی به آمیزه -نخ و منسوج تایر 7585
 1394 استفاده از آونتعیین جمع شدگی حرارتی در هوای داغ با  -نخ و منسوج تایر 7586
 H 1394  الستیك با روش ی تعیین چسبندگی به آمیزه -رخ و منسوج تاین 7587
 1386 آزمون های روشو  ها ویژگی -تویی تایر موتورسیکلت 762
 1386 آزمون های روشو  ها ویژگی -موتورسیکلتتایر بادی  763
 1351 کیلوگرم( ۵۳۳ظرفیت  بیشترینبا )سبك  های بارکشموتوری و برخی  چرخه سهالستیك روی )تایر(  767

 1384 دگذاری و ابعاد تایرکُ -قسمت اول -ها طوقهتایرها و  -دوچرخه 7983-1
 1386 آزمون های روشو  ها ویژگی -و رادیال بایاس کش یدکتایرهای روکشی باری و  9135
 1390 معیار مصرف انرژی در فرایندهای تولید -تایر و تیوب 9650
 1386 ها ویژگی -دیپ شده ۹،۹ و ۹آمید  از جنس پلی شده تهیهنخ تایر  -نخ و منسوج تایر 9958
 1395 آزمون های روشو  ها ویژگی -نصب تایر -خودرو 458
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