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استانداردهای نوین تایر

ew Tire Standards

واژه های کلیدی: استانداردهای بین المللی تایر، استانداردهای ایمنی و کیفی تایر، استانداردهای زیست محیطی تایر.

چکیده:

در چند دهه ی اخیر با توسعه ی صنعت حمل و نقل در جهان، ارتقای استانداردهای ایمنی، کیفی و زیست محیطی بیش از 
پیش موردتوجه قرارگرفته است. استانداردهای بسیاری برای خودروهای سواری، تجاری، اتوبوسی و همچنین قطعات 
آن ها از جمله تایر به صورت ملی و بین المللی در بسیاری از کشورها تدوین شده است. در این مقاله تمامی استانداردهای 

بین المللی تایر به صورت اجمالی تعریف شده است.
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مقدمه: 
در  افتاده  اتفاق  حادثه های  پی  در 
مورد تایرهای OE شرکت بریجستون- 
فایرستون که در سال 2000 میالدی 
برای خودروهای شرکت FORD استفاده 
 )1(TREAD ACT قانون  بودند،   شده 

درآمد.  اجرا  مرحله ی  به  امریکا  در 
استانداردهای امریکا برای تایرهای سواری 
وانتی و باری- اتوبوسی، در اوایل دهه ی 
70 میالدی تدوین شده بود و بیش از 30 
سال بود که بازنگری نشده بود؛ بنابراین 
ابتدا استانداردهای تایرهای سواری- وانتی 
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.)FMVSS 139( ارتقا یافت
استاندارد ملی تایر کشور نیز برای تایرهای سواری- وانتی، 
بر اساس تلفیقی از استانداردهای ارتقای یافته ی امریکا و 
اروپا تدوین شد. سپس ارتقای استانداردهای تایرهای باری- 
اتوبوسی در دستور کار قرار گرفت که در اواخر سال 2010 
میالدی تدوین و برای اظهارنظر عمومی )NPRM()1( ارائه شد. 
این استاندارد با توجه به مکاتبه های انجام شده با مسؤوالن 
سازمان ایمنی ترافیک بزرگ راه های امریکا )NHTSA()2(، هنوز 
در مرحله ی نظرخواهی ست و به عنوان استاندارد ملی امریکا به 

تصویب نرسیده است.
این نکته قابل بیان است که با توجه به قابلیت این استاندارد 
در تعیین کیفیت تایرهای باری- اتوبوسی تولیدی )TBR(، این 
استاندارد به صورت غیررسمی در بسیاری از کشورها- ازجمله 
کشور چین- برای انجام آزمون ها، مدنظر قرارگرفته است و در 
ایران نیز این استانداردها، مالک کیفیت تایرهای تولیدی داخلی 

و بعضاً وارداتی ست.
استاندارد جدید امریکا برای تایرهای باری و اتوبوسی بر 
آزمون دوام)3( و آزمون سرعت زیاد)4( متمرکز شده است. در 

ادامه به مقایسه ی این استانداردها می پردازیم.

مقایسه ی استانداردهای امریکا و اروپا در آزمون دوام 
1- استاندارد فعلی امریکا

آزمون دوام بر اساس استاندارد ملی امریکا در شرایط فعلی، 
برای تایرهای بایاس باری و اتوبوسی بر اساس جدول )1( است.

جدول 1- شرایط آزمون دوام بر اساس استاندارد FMVSS 139  امریکا

2 
 

 Endurance)) در آزمون دوام و اروپاامریکا  اردهایاستاند ی سهمقای -2

 امریکا استاندارد فعلی -2-1

 .است 1جدول  بر اساس برای تایرهای بایاس باری و اتوبوسی ،در شرایط فعلیامریکا  استاندارد ملی بر اساسآزمون دوام 

 مریکاا  FMVSS 139استاندارد بر اساسشرایط آزمون دوام  -1 جدول

 سرعت بار ی دامنه
 فشار باد ی بیشینه )کیلومتر/ساعت(

 بار )درصد( ی بیشینه
 زمان مدت

7 11 22 
F 46 

122 44 46 121 G 64 
H.J.L.M.N 64 

 .است 0جدول  بر اساس شده تعریفبار  ی دامنه 

 امریکا FMVSS 139 استاندارد اسبر اس شده تعریفبار  ی دامنه -2 جدول

N M L J H بار ی دامنه 
 (PR)میزان بار  14 14 02 00 06

 64سرعت درام آزمون  باشد و شده اعالمفشار باد  درصد 122فشار باد تایر باید  این استاندارد در هنگام آزمون، بر اساس

شده  باید درصدی از بار مجاز اعالمامریکا  استاندارد فعلی بر اساسدر آزمون دوام  شده عمالاِکیلومتر/ساعت است. میزان بار 

 .باشد 0جدول  بر اساس، گوناگونزمانی  های هدر فاصل

 شده در زمان آزمون دوام عمالدرصد بار مجاز اِ -3 جدول

 زمان بار
 0 درصد 44
 14 درصد 46
 06 درصد 121

 

 استاندارد اروپا -2-2

دامنه ی بار تعریف شده بر اساس جدول )2( است.

جدول 2- دامنه ی بار تعریف شده بر اساس استاندارد FMVSS 139 امریکا

2 
 

 Endurance)) در آزمون دوام و اروپاامریکا  اردهایاستاند ی سهمقای -2

 امریکا استاندارد فعلی -2-1

 .است 1جدول  بر اساس برای تایرهای بایاس باری و اتوبوسی ،در شرایط فعلیامریکا  استاندارد ملی بر اساسآزمون دوام 

 مریکاا  FMVSS 139استاندارد بر اساسشرایط آزمون دوام  -1 جدول

 سرعت بار ی دامنه
 فشار باد ی بیشینه )کیلومتر/ساعت(

 بار )درصد( ی بیشینه
 زمان مدت

7 11 22 
F 46 

122 44 46 121 G 64 
H.J.L.M.N 64 

 .است 0جدول  بر اساس شده تعریفبار  ی دامنه 

 امریکا FMVSS 139 استاندارد اسبر اس شده تعریفبار  ی دامنه -2 جدول

N M L J H بار ی دامنه 
 (PR)میزان بار  14 14 02 00 06

 64سرعت درام آزمون  باشد و شده اعالمفشار باد  درصد 122فشار باد تایر باید  این استاندارد در هنگام آزمون، بر اساس

شده  باید درصدی از بار مجاز اعالمامریکا  استاندارد فعلی بر اساسدر آزمون دوام  شده عمالاِکیلومتر/ساعت است. میزان بار 

 .باشد 0جدول  بر اساس، گوناگونزمانی  های هدر فاصل

 شده در زمان آزمون دوام عمالدرصد بار مجاز اِ -3 جدول

 زمان بار
 0 درصد 44
 14 درصد 46
 06 درصد 121

 

 استاندارد اروپا -2-2

بر اساس این استاندارد در هنگام آزمون، فشار باد تایر باید 
100 درصد فشار باد اعالم شده باشد و سرعت درام آزمون 
48 کیلومتر/ساعت است. میزان بار اِعمال شده در آزمون دوام بر 
اساس استاندارد فعلی امریکا باید درصدی از بار مجاز اعالم شده 

در فاصله های زمانی گوناگون، بر اساس جدول )3( باشد.

جدول 3- درصد بار مجاز اِعمال شده در زمان آزمون دوام

2 
 

 Endurance)) در آزمون دوام و اروپاامریکا  اردهایاستاند ی سهمقای -2

 امریکا استاندارد فعلی -2-1

 .است 1جدول  بر اساس برای تایرهای بایاس باری و اتوبوسی ،در شرایط فعلیامریکا  استاندارد ملی بر اساسآزمون دوام 

 مریکاا  FMVSS 139استاندارد بر اساسشرایط آزمون دوام  -1 جدول

 سرعت بار ی دامنه
 فشار باد ی بیشینه )کیلومتر/ساعت(

 بار )درصد( ی بیشینه
 زمان مدت

7 11 22 
F 46 

122 44 46 121 G 64 
H.J.L.M.N 64 

 .است 0جدول  بر اساس شده تعریفبار  ی دامنه 

 امریکا FMVSS 139 استاندارد اسبر اس شده تعریفبار  ی دامنه -2 جدول

N M L J H بار ی دامنه 
 (PR)میزان بار  14 14 02 00 06

 64سرعت درام آزمون  باشد و شده اعالمفشار باد  درصد 122فشار باد تایر باید  این استاندارد در هنگام آزمون، بر اساس

شده  باید درصدی از بار مجاز اعالمامریکا  استاندارد فعلی بر اساسدر آزمون دوام  شده عمالاِکیلومتر/ساعت است. میزان بار 

 .باشد 0جدول  بر اساس، گوناگونزمانی  های هدر فاصل

 شده در زمان آزمون دوام عمالدرصد بار مجاز اِ -3 جدول

 زمان بار
 0 درصد 44
 14 درصد 46
 06 درصد 121

 

2- استاندارد اروپا استاندارد اروپا -2-2

،ECE R54 ،آزمون دوام بر اساس استاندارد فعلی اتحادیه ی اروپا 
که مبنای استاندارد ملی کشور برای تایرهای رادیال باری- 
اتوبوسی قرارگرفته است، به شرح جدول )4( است. در این 
استاندارد آمده است که فشار باد تایر باید بر اساس فشار 

توصیه شده توسط سازنده باشد.

3- استاندارد جدید امریکا

آزمون دوام استاندارد جدید امریکا در حال تدوین برای 
تمامی تایرهای رادیال باری و اتوبوسی، به شرح جدول )5( 
است. نکته ی مهم در این استاندارد سرعت انجام آزمون است 
که بسیار بیشتر از استاندارد FMVSS No. 119 امریکاست. 
هم چنین در این استاندارد فشار باد تایر در هنگام آزمون، 
باید 80 درصد فشار نوشته شده بر تایر باشد. میزان بار 

Science & Technologyعلمی- فنی

 1. Noticed of Proposed Rule Making                          2. National Highway Traffic Safety Administration                          3. Endurance
 4. High Speed
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اِعمال شده در آزمون دوام بر اساس استاندارد فعلی امریکا، باید 
درصدی از بار مجاز اعالم شده در فاصله های زمانی گوناگون، 

بر اساس جدول )5( باشد.

جدول 5- شرایط انجام آزمون دوام در استاندارد جدید امریکا

3 
 

مبنای استاندارد ملی کشور برای تایرهای رادیال  که ،ECE R54، ی اروپا اتحادیه بر اساس استاندارد فعلی مآزمون دوا

فشار  بر اساساست که فشار باد تایر باید  آمدهاست. در این استاندارد  6شرح جدول  به ،است قرارگرفتهاتوبوسی  -باری

 شده توسط سازنده باشد. توصیه

 شرایط انجام آزمون دوام در استاندارد اروپا -2 جدول

 کیلوگرم یا بیشتر 1011 کیلوگرم 1011کمتر از  (چرخ تکبار ) ی دامنه

 سرعت
 F G J K L M N P F G J K L M شاخص
 مقدار

 102 102 112 122 02 42 162 162 102 102 112 122 02 42 )کیلومتر بر ساعت(

 تحمل قابلبار بیشترین میزان ( درصدی از چرخ تک) تحمل قابلبار  یزانبیشترین م بار کیلوگرم
 سرعت درام آزمون
 00 46 64 64 62 00 04 44 42 46 64 64 62 00 )کیلومتر بر ساعت(

 ها مرحلهزمان  آزمون های همرحل
 (درصد) تحمل بار قابل بیشترین میزاندرصدی از  )ساعت(

1 0 44 02 06 44 
0 14 46 44 00 46 
0 06 121 124 116 121 

 امریکا استاندارد جدید -2-3

 .است 6شرح جدول  به ،رادیال باری و اتوبوسی تمامی تایرهایدر حال تدوین برای امریکا  استاندارد جدیدآزمون دوام 
 .ستاامریک FMVSS No. 119 مهم در این استاندارد سرعت انجام آزمون است که بسیار بیشتر از استاندارد ی نکته
 شده عمالاِبر تایر باشد. میزان بار  شده نوشتهفشار  درصد 42باید  ،فشار باد تایر در هنگام آزمون در این استاندارد چنین هم

 بر اساس، گوناگونزمانی  های هدر فاصل شده اعالمباید درصدی از بار مجاز  ،امریکا استاندارد فعلی بر اساسدر آزمون دوام 
 باشد. 6جدول 

 امریکا ام آزمون دوام در استاندارد جدیدشرایط انج -0 جدول

بیشینه بار  ها هحلمر بار ی دامنه
(درصد) سرعت  زمان مدت 

 )کیلومتر/ساعت(

بیشینه 
فشار باد 

 (درصد)

F, G, H, J, L 

1 46 0 
42 42 0 02 14 

0 122 06 
 

الزم به یادآوری ست در آزمون دوام، استانداردها بر اساس 
محدوده ی بار)1( است و بر اساس جدول )6( است

 )NHTSA Proposed 2010( جدول 6- محدوده ی دامنه ی بار در استاندارد 

] New FMVSS No. 119[

4 
 

 

 است 4جدول  بر اساس واست  (Load Range)بار  ی تانداردها بر اساس محدودهاس ،ست در آزمون دوام یادآوریالزم به 

 New FMVSS No. 119 (NHTSA Proposed 2010)بار در استاندارد  ی دامنه ی محدوده -1 جدول

N M L J H بار ی دامنه 
06 00 02 14 14 PR یا تعداد الیه 

 در آزمون جدید دوام تایرهای باری و اتوبوسی آزمون درامبرای  Km/h01  دلیل انتخاب سرعت -3-1-

گرما و عملکرد تایرهای سنگین در  ی چگونگی افزایش درجه ی )مقایسه ASTM- F 2779-10 با توجه به استاندارد 

درام به قطر است که اگر سرعت درام با توجه به انحنای  شده مشخص (ها سازی آن و روی سطح جاده و شبیه درام آزمون

مشابه دمای  در تایر روی درام تقریباً ایجادشدهکمتر از سرعت خودرو در جاده باشد، درجه گرما  Km/h62  حدود متر 0/1

 .است پیشنهادشده Km/h42  به همین دلیل سرعت درام برای آزمون دوام تایر در زمان حرکت روی جاده است

 ((High Speedر آزمون سرعت د و اروپاامریکا  استانداردهای ی مقایسه -3

 امریکا استانداردهای جدید -3-1

 بر اساساست که شرایط آزمون  شده اضافهآزمون سرعت زیاد نیز برای تایرهای سنگین امریکا  در استانداردهای جدید

 است. 0جدول 

 شرایط انجام آزمون سرعت زیاد -0 جدول

بار ی دامنه ها همرحل   زمان مدت سرعت 
 )دقیقه(

بیشینه بار 
(درصد)  

بیشینه فشار  
(درصد)  

F, G, H, J, L 

BREAK-IN 42 102 46 02 
1 MAX-20 02   
0 MAX-10 02 46 02 
0 MAX 02   

 

- دلیل انتخاب سرعت Km/h 80 برای آزمون درام در آزمون 

جدید دوام تایرهای باری و اتوبوسی: با توجه به استاندارد  

ASTM- F 2779-10 )مقایسه ی چگونگی افزایش درجه ی گرما 

و عملکرد تایرهای سنگین در آزمون درام و روی سطح جاده 
و شبیه سازی آن ها( مشخص شده است که اگر سرعت درام 
 40 Km/h با توجه به انحنای درام به قطر 1/7 متر حدود
کمتر از سرعت خودرو در جاده باشد، درجه گرما ایجادشده 
در تایر روی درام تقریباً مشابه دمای تایر در زمان حرکت 
روی جاده است به همین دلیل سرعت درام برای آزمون دوام  

Km/h 80 پیشنهادشده است.

مقایسه ی استانداردهای امریکا و اروپا در آزمون سرعت 
1- استانداردهای جدید امریکا

در استانداردهای جدید امریکا آزمون سرعت زیاد نیز برای 
تایرهای سنگین اضافه شده است که شرایط آزمون بر اساس 

جدول )7( است.

جدول 7- شرایط انجام آزمون سرعت زیاد

4 
 

 

 است 4جدول  بر اساس واست  (Load Range)بار  ی تانداردها بر اساس محدودهاس ،ست در آزمون دوام یادآوریالزم به 

 New FMVSS No. 119 (NHTSA Proposed 2010)بار در استاندارد  ی دامنه ی محدوده -1 جدول

N M L J H بار ی دامنه 
06 00 02 14 14 PR یا تعداد الیه 

 در آزمون جدید دوام تایرهای باری و اتوبوسی آزمون درامبرای  Km/h01  دلیل انتخاب سرعت -3-1-

گرما و عملکرد تایرهای سنگین در  ی چگونگی افزایش درجه ی )مقایسه ASTM- F 2779-10 با توجه به استاندارد 

درام به قطر است که اگر سرعت درام با توجه به انحنای  شده مشخص (ها سازی آن و روی سطح جاده و شبیه درام آزمون

مشابه دمای  در تایر روی درام تقریباً ایجادشدهکمتر از سرعت خودرو در جاده باشد، درجه گرما  Km/h62  حدود متر 0/1

 .است پیشنهادشده Km/h42  به همین دلیل سرعت درام برای آزمون دوام تایر در زمان حرکت روی جاده است

 ((High Speedر آزمون سرعت د و اروپاامریکا  استانداردهای ی مقایسه -3

 امریکا استانداردهای جدید -3-1

 بر اساساست که شرایط آزمون  شده اضافهآزمون سرعت زیاد نیز برای تایرهای سنگین امریکا  در استانداردهای جدید

 است. 0جدول 

 شرایط انجام آزمون سرعت زیاد -0 جدول

بار ی دامنه ها همرحل   زمان مدت سرعت 
 )دقیقه(

بیشینه بار 
(درصد)  

بیشینه فشار  
(درصد)  

F, G, H, J, L 

BREAK-IN 42 102 46 02 
1 MAX-20 02   
0 MAX-10 02 46 02 
0 MAX 02   
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مبنای استاندارد ملی کشور برای تایرهای رادیال  که ،ECE R54، ی اروپا اتحادیه بر اساس استاندارد فعلی مآزمون دوا

فشار  بر اساساست که فشار باد تایر باید  آمدهاست. در این استاندارد  6شرح جدول  به ،است قرارگرفتهاتوبوسی  -باری

 شده توسط سازنده باشد. توصیه

 شرایط انجام آزمون دوام در استاندارد اروپا -2 جدول

 کیلوگرم یا بیشتر 1011 کیلوگرم 1011کمتر از  (چرخ تکبار ) ی دامنه

 سرعت
 F G J K L M N P F G J K L M شاخص
 مقدار

 102 102 112 122 02 42 162 162 102 102 112 122 02 42 )کیلومتر بر ساعت(

 تحمل قابلبار بیشترین میزان ( درصدی از چرخ تک) تحمل قابلبار  یزانبیشترین م بار کیلوگرم
 سرعت درام آزمون
 00 46 64 64 62 00 04 44 42 46 64 64 62 00 )کیلومتر بر ساعت(

 ها مرحلهزمان  آزمون های همرحل
 (درصد) تحمل بار قابل بیشترین میزاندرصدی از  )ساعت(

1 0 44 02 06 44 
0 14 46 44 00 46 
0 06 121 124 116 121 

 امریکا استاندارد جدید -2-3

 .است 6شرح جدول  به ،رادیال باری و اتوبوسی تمامی تایرهایدر حال تدوین برای امریکا  استاندارد جدیدآزمون دوام 
 .ستاامریک FMVSS No. 119 مهم در این استاندارد سرعت انجام آزمون است که بسیار بیشتر از استاندارد ی نکته
 شده عمالاِبر تایر باشد. میزان بار  شده نوشتهفشار  درصد 42باید  ،فشار باد تایر در هنگام آزمون در این استاندارد چنین هم

 بر اساس، گوناگونزمانی  های هدر فاصل شده اعالمباید درصدی از بار مجاز  ،امریکا استاندارد فعلی بر اساسدر آزمون دوام 
 باشد. 6جدول 

 امریکا ام آزمون دوام در استاندارد جدیدشرایط انج -0 جدول

بیشینه بار  ها هحلمر بار ی دامنه
(درصد) سرعت  زمان مدت 

 )کیلومتر/ساعت(

بیشینه 
فشار باد 

 (درصد)

F, G, H, J, L 

1 46 0 
42 42 0 02 14 

0 122 06 
 

جدول 4- شرایط انجام آزمون دوام در استاندارد اروپا

 1. Load Range                          

علمی- فنی: استانداردهای نوین تایر
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دامنه ی بار و سرعت مربوطه بر اساس جدول )8( است.

جدول 8- جدول شاخص سرعت
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 .است 4جدول  بر اساسبار و سرعت مربوطه  ی دامنه

 

 جدول شاخص سرعت -0 جدول

 M L K J شاخص
 سرعت میزان

(Km/h) 
102 102 112 122 

 

روی تایر است و میزان بار  شده نوشتهفشار باد  درصد 02، فشار باد امریکابا استاندارد جدید  بر اساسدر روش آزمون 

 آزمون است. گوناگون های هتایر در فاصل شده اعالمتحمل  بار قابل بیشترین میزان درصد 46 شده اعمال

 

 با این روش استاندارد جدید: شده انجامآزمون  ی نمونه -3-1-1

 است. کردهارائه  (1)شکل صورت  های خود را به آزمون ی هیجموافق است و نت ها سطح آزمایش یبا ارتقا Kumhoشرکت 

 دارد: ثیر مستقیم بر کارکرد تایرأعت تفقط افزایش سردهد که  نشان می ها هیجنتاین 

 

 Kumhoآزمون شرکت  های نتیجه -1 شکل

در روش آزمون بر اساس با استاندارد جدید امریکا، 
فشار باد 90 درصد فشار باد نوشته شده روی تایر است و 
میزان بار اعمال شده 85 درصد بیشترین میزان بار قابل تحمل 

اعالم شده تایر در فاصله های گوناگون آزمون است.

- نمونه ی آزمون انجام شده با این روش استاندارد جدید: شرکت 

Kumho با ارتقای سطح آزمایش ها موافق است و نتیجه ی 

آزمون های خود را به صورت شکل )1( ارائه کرده است. این 
نتیجه ها نشان می دهد که فقط افزایش سرعت تأثیر مستقیم 

بر کارکرد تایر دارد.
مقایسه ی بین شرایط 1 و 5 نشان می دهد که استاندارد 
جدید که در حال نهایی شدن است، به چه میزان سخت تر 
از استانداردهای پیشین امریکا است )میزان کارکرد حدود 83 
ساعت با استاندارد فعلی، به حدود 55 ساعت با استاندارد 
جدید کاهش می یابد، کمترین زمان کارکرد در هر دو استاندارد 

47 ساعت است(.
- شرکت ها و سازمان های همکار در تدوین استاندارد جدید امریکا:

)NHTSA( انجمن ملی ایمنی ترافیکی بزرگ راه های امریکا  ●
انجمن صنعت تایر )TIR()1( که بیشتر منافع واردکنندگان   ●

تایر و نمایندگان فروش آ ن ها را تأمین می کند.
انجمن تولیدکنندگان تایر )R.M.A()2(، اتحادیه ای که به طور   ●
عمده منافع تولیدکنندگان تایر داخل امریکا را تأمین می کند.

GoodYear شرکت  ●
سایر شرکت های تولیدکننده ی بزرگ تایر در دنیا.  ●

UTQG استانداردهای
این استاندارد توسط انجمن ملی ایمنی ترافیکی بزرگ راه های 
امریکا )NHTSA( تدوین شده است. هدف از تدوین این 
استاندارد فراهم کردن داده های مفید اولیه و آگاه کردن 
مصرف کننده، هنگام خرید تایراست. بر این اساس تمام 
 U.T.Q.G تایرهایی که به امریکا صادر می شوند، باید دارای
حک شده روی تایر باشند. در این استاندارد سه عامل زیر 

درنظر گرفته شده است:
● میزان رفتگی نسبی تایر)3(

چنگ زنی به جاده)4(  ●
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 .است 4جدول  بر اساسبار و سرعت مربوطه  ی دامنه

 

 جدول شاخص سرعت -0 جدول

 M L K J شاخص
 سرعت میزان

(Km/h) 
102 102 112 122 

 

روی تایر است و میزان بار  شده نوشتهفشار باد  درصد 02، فشار باد امریکابا استاندارد جدید  بر اساسدر روش آزمون 

 آزمون است. گوناگون های هتایر در فاصل شده اعالمتحمل  بار قابل بیشترین میزان درصد 46 شده اعمال

 

 با این روش استاندارد جدید: شده انجامآزمون  ی نمونه -3-1-1

 است. کردهارائه  (1)شکل صورت  های خود را به آزمون ی هیجموافق است و نت ها سطح آزمایش یبا ارتقا Kumhoشرکت 

 دارد: ثیر مستقیم بر کارکرد تایرأعت تفقط افزایش سردهد که  نشان می ها هیجنتاین 

 

شکل 1- نتیجه های آزمون شرکت Kumho Kumhoآزمون شرکت  های نتیجه -1 شکل

 1. Tire Industry Association                         2. Rubber Manufacturing Association                          3. Tread Wear                          4. Traction 
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میزان گرما اندوزی)1(  ●
این استاندارد مربوط به تایرهای سواری، وانتی با قطر رینگ 
بیشتر از 13 اینچ است و مشخصه های یادشده روی دیواره ی 

جانبی تایر بر اساس شکل )2( حک می شوند.
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 Traction (نیز چنگ )به جاده 

 Temperature )Heat Buildup(  (گرما اندوزی)میزان 

 ی روی دیواره یادشدههای  و مشخصهاست اینچ  10این استاندارد مربوط به تایرهای سواری، وانتی با قطر رینگ بیشتر از 

 .شوند میحک  (0) شکل بر اساس جانبی تایر

 

 بر تایر شده حک تعالم -0 شکل

 

 UTQGی نسبی تایر در میزان رفتگبررسی شاخص  -2-1

در یک مسیر با  شده کنترلرفتگی تایر تحت شرایط  میزان .میزان رفتگی نسبی تایر در مقایسه با تایر استاندارد است

 022عدد  .شود میصورت عدد بیان  و به شود میگیری و با تایر استاندارد )مرجع( مقایسه  مسافت مشخص اندازه

میزان آن عدد  بیشترین و کند میبرابر تایر مرجع در شرایط مساوی کار  0مورد آزمایش تایر  این است که ی دهنده نشان

 است. شده دادهمیزان رفتگی تایر نشان  (0). در شکل است 422

 

 

 

 

شکل 2- عالمت حک شده بر تایر

UTQG 1- بررسی شاخص میزان رفتگی نسبی تایر در

میزان رفتگی نسبی تایر در مقایسه با تایر استاندارد است. 
میزان رفتگی تایر تحت شرایط کنترل شده در یک مسیر با 
مسافت مشخص اندازه گیری و با تایر استاندارد )مرجع( 
مقایسه می شود و به صورت عدد بیان می شود. عدد 300 
نشان دهنده ی این است که تایر مورد آزمایش 3 برابر تایر مرجع 
 در شرایط مساوی کار می کند و بیشترین میزان آن عدد 800
است. در شکل )3( میزان رفتگی تایر نشان داده شده است.

شکل 3 

2- چنگ زنی بر جاده

این آزمایش در مسیر یک جاده مشخص در امریکا صورت 
 می گیرد. یک یدک کش)2( به پشت کامیونی که با سرعت
Km/h 64 حرکت می کند، وصل می شود و تایرهای مورد 

آزمایش در زیر یدک کش قرار می گیرند و روی جاده ی 
استاندارد )سیمانی و اسفالت( ترمز گرفته شده و ضریب 
اصطکاک )نیروی g- force( زمانی که تایر روی زمین ُسر 
می خورد، اندازه گیری می شود. درجه بندی شاخص چنگ زنی 

بر جاده بر اساس جدول )9( است.

جدول 9- شاخص چنگ زنی بر جاده
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 بر جاده نیز چنگ -2-2

با سرعت پشت کامیونی که  به (Trailer)کش  یک یدک. گیرد می صورتامریکا  این آزمایش در مسیر یک جاده مشخص در

Km/h 46  استاندارد  ی روی جاده و گیرند قرار می کش یر یدکو تایرهای مورد آزمایش در ز شود می وصل ،کند میحرکت

خورد،  ر میتایر روی زمین سُ زمانی که (g- forceو ضریب اصطکاک )نیروی  شده گرفتهسفالت( ترمز ا)سیمانی و 

 .است 0جدول  بر اساسبر جاده زنی  شاخص چنگبندی  . درجهشود میگیری  اندازه

 

 

 

 بر جاده نیز چنگشاخص  -9 جدول

Traction Grades Asphalt g- Force g- force concrete 
AA Above 0.54 0.41 
A Above 0.47 0.35 
B Above 0.38 0.26 
C Less Than 0.38 0.26 

 

 

 گرما اندوزیمیزان  -2-3

3- میزان گرما اندوزی

این شاخص معیاری برای نشان دادن میزان گرما اندوزی 
تایر و دوام آن در برابر گرما است. آزمایش آن مشابه آزمون 
درام است یعنی اگر تایر استاندارد FMVSS 109 را بگذراند، 
کم ترین رتبه ی یعنی C را دریافت می کند. سطح بندی این 

شاخص به شرح جدول )10( است.

جدول 10- شاخص میزان گرما اندوزی تایر
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مشابه آزمون درام  آن گرما است. آزمایش برابرتایر و دوام آن در  گرما اندوزینشان دادن میزان  رایباین شاخص معیاری 

بندی این  . سطحکند می دریافترا  C یعنی ی ترین رتبه کم ،را بگذراند FMVSS 109اگر تایر استاندارد  یعنیاست 

 .است 12شاخص به شرح جدول 

 

 تایر گرما اندوزیخص میزان شا -11 جدول

Temperature 
Grades Speed in Km/h Speed in mph 

A Over 184 Over 115 
B Between 160-184 Between 100 to 115 
C Between 136-160 Between 85 to 100 

 

 FMVSS )Federal Motor Vehicleاستاندارد  چون، امریکا دیگر استانداردهای ماننداین است که  مهم ی نکته

Safety Standards( مبنای  .کند میرا اعالم و روی تایر حک  بندی درجهبا آزمایش تایر،  تولیدکنندهNHTSA 

 ی یا نماینده به تولیدکننده ،تطابقدر صورت بازرسی و یافتن عدم  .استتولیدکننده  )Self- Declaration( خوداظهاری

 .دگیر می تعلقی سنگین  جریمه NHTSAسوی او از

 

 E- Mark ی اروپا اتحادیه استانداردهای -0

 به شرح زیر است: ،است شده تدوینو تاکنون  استکه مرتبط با تایر  ی اروپا اتحادیه استانداردهای

 R30 & R64 برای تایرهای خودروهای سواری 

 R54 اتوبوسی( -برای تایرهای خودروهای تجاری )باری 

 R75  موتورسیکلتبرای تایرهای 

 R106 برای تایرهای کشاورزی 

نکته ی مهم این است که مانند دیگر استانداردهای امریکا، چون 
استاندارد FMVSS)5( تولیدکننده با آزمایش تایر، درجه بندی را اعالم 
و روی تایر حک می کند. مبنای NHTSA خوداظهاری)6(  تولیدکننده 
است. در صورت بازرسی و یافتن عدم تطابق، به تولیدکننده 

 1. Temperature Heat Buildup                2. Trailer                3. Tread Wear                4. Traction                5. Federal Motor Vehicle Safety Standards
 6. Self- Declaration
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 Traction (نیز چنگ )به جاده 

 Temperature )Heat Buildup(  (گرما اندوزی)میزان 

 ی روی دیواره یادشدههای  و مشخصهاست اینچ  10این استاندارد مربوط به تایرهای سواری، وانتی با قطر رینگ بیشتر از 

 .شوند میحک  (0) شکل بر اساس جانبی تایر

 

 بر تایر شده حک تعالم -0 شکل

 

 UTQGی نسبی تایر در میزان رفتگبررسی شاخص  -2-1

در یک مسیر با  شده کنترلرفتگی تایر تحت شرایط  میزان .میزان رفتگی نسبی تایر در مقایسه با تایر استاندارد است

 022عدد  .شود میصورت عدد بیان  و به شود میگیری و با تایر استاندارد )مرجع( مقایسه  مسافت مشخص اندازه

میزان آن عدد  بیشترین و کند میبرابر تایر مرجع در شرایط مساوی کار  0مورد آزمایش تایر  این است که ی دهنده نشان

 است. شده دادهمیزان رفتگی تایر نشان  (0). در شکل است 422
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 Traction (نیز چنگ )به جاده 

 Temperature )Heat Buildup(  (گرما اندوزی)میزان 

 ی روی دیواره یادشدههای  و مشخصهاست اینچ  10این استاندارد مربوط به تایرهای سواری، وانتی با قطر رینگ بیشتر از 

 .شوند میحک  (0) شکل بر اساس جانبی تایر

 

 بر تایر شده حک تعالم -0 شکل

 

 UTQGی نسبی تایر در میزان رفتگبررسی شاخص  -2-1

در یک مسیر با  شده کنترلرفتگی تایر تحت شرایط  میزان .میزان رفتگی نسبی تایر در مقایسه با تایر استاندارد است

 022عدد  .شود میصورت عدد بیان  و به شود میگیری و با تایر استاندارد )مرجع( مقایسه  مسافت مشخص اندازه

میزان آن عدد  بیشترین و کند میبرابر تایر مرجع در شرایط مساوی کار  0مورد آزمایش تایر  این است که ی دهنده نشان

 است. شده دادهمیزان رفتگی تایر نشان  (0). در شکل است 422

 

 

 

 

علمی- فنی: استانداردهای نوین تایر
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یا نماینده ی او ازسوی NHTSA جریمه ی سنگین تعلق می گیرد.

E- Mark استانداردهای اتحادیه ی اروپا
استانداردهای اتحادیه ی اروپا که مرتبط با تایر است و تاکنون 

تدوین شده است، به شرح زیر است )شکل 4(:
R30 & R64 برای تایرهای خودروهای سواری  ●

R54 برای تایرهای خودروهای تجاری )باری- اتوبوسی(  ●
R75 برای تایرهای موتورسیکلت  ●
R106 برای تایرهای کشاورزی  ●

R117 برای تایرهای خودروهای سواری و تجاری  ●
R108/109 برای تایرهای سواری و تجاری روکش شده   ●

برای خودروهای سواری، باری و اتوبوسی.

1- استانداردهای R117 اتحادیه ی اروپا برای تأییدیه ی نوع 
خودرو)1( و برچسب تایر)2(

مقررات و استانداردهای روش آزمون مربوط به هریک از 
الزام های R117 در جدول )11( نشان داده شده است.

- مقاومت غلتشی: مقاومت غلتشی بر اساس جدول زیر برای 
تایرهای سواری، وانتی، باری و اتوبوسی بر اساس شکل )5( 

برچسب زنی می شود.
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 R117 برای تایرهای خودروهای سواری و تجاری 

 R108/109 شده برای خودروهای سواری، باری و اتوبوسی برای تایرهای سواری و تجاری روکش. 

 

 

 مرتبط با تایر ی اروپا اتحادیه هایاستاندارد -3شکل

 

و برچسب تایر ( Type Approval)خودرو نوع  ی تأییدیهبرای  ی اروپا اتحادیه R117استانداردهای  -0-1

(Tire Labeling) 

 است. شده دادهنشان  11در جدول  R117 های مقررات و استانداردهای روش آزمون مربوط به هریک از الزام

شکل 4- استانداردهای اتحادیه ی اروپا مرتبط با تایر

جدول 11- مقررات و استانداردهای R117 مرتبط به هر نوع تایر

11 
 

 

 

 

 مرتبط به هر نوع تایر  R117مقررات و استانداردهای  -11 جدول

 
شرایط 
انجام 
 آزمون

 نوع ی تأییدیه
661/2009 

 1222/2009زنی  برچسب

C1 C2 C3 C1 C2 C3 

مقاومت 
 غلتشی

در شرایط 
اتاقک 
 آزمون

UNECE R117.02 
)ISO28580( 

UNECE R117 
+ 

EC Allienment procedure 

 زنی چنگ
 ی به جاده

 مرطوب

در میدان 
 آزمون

UNECE 
R117.02 

مقررات شامل 
تایرها  نوعاین 
 شود مین

EU Reg. 228/2011 ISO 15222:2011 
EU Reg 1235/2011 

 نوفه 
 )صدای تایر(

در میدان 
 UNECE R117.02 آزمون

 

 مقاومت غلتشی -0-1-1

 .شود میزنی  برچسب (6)شکل  بر اساسجدول زیر برای تایرهای سواری، وانتی، باری و اتوبوسی  بر اساسمقاومت غلتشی 

 1. Type Approval                         2. Tire Labeling                  
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 مصرف سوخت های شاخصا مقاومت غلتشی و ارتباط آن ب های شاخصجدول  -3 شکل

 

، میزان مصرف سوخت در هر تایر به ازای هر رتبه ارتقا در مقاومت غلتشی دهد مینشان  آلمان کنتیننتالشرکت  های همطالع

میزان مصرف سوخت ، Aتا  Gبا ارتقا از سطح  طورکلی بهیابد و  لیتر کاهش می 16/2تا  12/2بین  کیلومتر طی شده، 122

 کیلومتر کاهش خواهد داشت. 122لیتر در هر  44/2

 (Wet Grip)خیس  ی زنی به جاده چنگ 6-1-0

است. این  ایمنی برای تایر ی دهد که یک مشخصه خیس )استاندارد( را نشان می ی تایر در جاده ترمزگیریمیزان  (6)شکل 

 :شود میزنی  جدول زیر برای تایرهای سواری، وانتی، باری و اتوبوسی برچسب بر اساسشاخص 

شکل 5- جدول شاخص های مقاومت غلتشی و ارتباط آن با شاخص های مصرف سوخت
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مطالعه های شرکت کنتیننتال آلمان نشان می دهد به ازای هر 
رتبه ارتقا در مقاومت غلتشی تایر، میزان مصرف سوخت در 
هر 100 کیلومتر طی شده، بین 0/10 تا 0/15 لیتر کاهش 
می یابد و به طورکلی با ارتقا از سطح G تا A، میزان مصرف 
سوخت 0/66 لیتر در هر 100 کیلومتر کاهش خواهد داشت.

- چنگ زنی به جاده ی خیس)1(: شکل )6( میزان ترمزگیری 

تایر در جاده ی خیس )استاندارد( را نشان می دهد که یک 
مشخصه ی ایمنی برای تایر است. این شاخص بر اساس 
جدول زیر برای تایرهای سواری، وانتی، باری و اتوبوسی 

برچسب زنی می شود.
مطالعه های شرکت کنتیننتال نشان می دهد با کاهش رتبه ی 
چنگ  زنی به جاده ی خیس، فاصله ی الزم برای ترمزگیری 
افزایش می یابد. برای نمونه در سرعت 80 کیلومتر بر ساعت، 
میزان ترمز رتبه ی F نسبت به رتبه ی A، حدود 18 متر 

بیشتر است )شکل 7(.

- نوفه ی خارجی تایر)2(: بر اساس این استاندارد، سروصدا 
یا نوفه ی تولیدشده از تایر، بر اساس نوع تایر و هم چنین 
سطح تماس تایر با اسفالت، محدوده ی پذیرش مشخصی دارند 

 1. Wet Grip                         2. External Noise             

13 
 

 

 مرطوب ی به جاده نیز چنگهای میزان  شاخص -0 شکل

 ترمزگیریالزم برای  ی خیس، فاصله ی به جاده زنی  چنگ ی دهد با کاهش رتبه نشان می کنتیننتال های شرکت همطالع

ر بیشتر مت 14حدود ، A ی نسبت به رتبه F ی میزان ترمز رتبه ،بر ساعتکیلومتر  42در سرعت  برای نمونهیابد.  افزایش می

 (.4شکل ) است

 

 گیریترمزتایر به سطح خیس و میزان طول  نیز چنگ ی ثیر رتبهأت -2 شکل

 شکل 6- شاخص های میزان چنگ زنی به جاده ی مرطوب

13 
 

 

 مرطوب ی به جاده نیز چنگهای میزان  شاخص -0 شکل

 ترمزگیریالزم برای  ی خیس، فاصله ی به جاده زنی  چنگ ی دهد با کاهش رتبه نشان می کنتیننتال های شرکت همطالع

ر بیشتر مت 14حدود ، A ی نسبت به رتبه F ی میزان ترمز رتبه ،بر ساعتکیلومتر  42در سرعت  برای نمونهیابد.  افزایش می

 (.4شکل ) است

 

شکل 7- تأثیر رتبه ی چنگ زنی تایر به سطح خیس و میزان طول ترمزگیری گیریترمزتایر به سطح خیس و میزان طول  نیز چنگ ی ثیر رتبهأت -2 شکل

علمی- فنی: استانداردهای نوین تایر
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که برای تایر خودروهای سواری به شرح جدول )12( است.

جدول 12- شاخص نوفه ی تایر در تایر سواری

14 
 

 

بر  ،از تایر تولیدشده ی این استاندارد، سروصدا یا نوفه ساسا بر -External Noise()خارجی تایر  ی نوفه -0-1-3

پذیرش مشخصی دارند که برای تایر خودروهای سواری  ی محدوده ،سفالتاچنین سطح تماس تایر با  اساس نوع تایر و هم

 .است 10شرح جدول  به

 تایر در تایر سواری ی شاخص نوفه -11 جدول

بندی  طبقه
 متر( پهنای عرضی تایر )میلی تایر

 ی محدوده
مجاز صدا 

 بل( )دسی
C1A 146>02 پهنای عرضی 
C1B 016≤ 01 146  <ضی پهنای عر 
C1C 066≤ 01 016 <پهنای عرضی 
C1D 006≤ 00 066<پهنای عرضی 
C1E 006>06 پهنای عرضی 

 
 است: 10جدول  بر اساس و برای خودروهای وانتی و تجاری )باری و اتوبوسی(

 تایر برای تایرهای باری و اتوبوسی شاخص نوفه -12 جدول

بندی  طبقه
مجاز صدا  ی محدوده وع استفادهن تایر

 (بل دسی)

C2 
 00 (1)عادی هایتایر
 00 (0)کشنده هایتایر

C3 
 00 (0)عادی هایتایر
 06 (6)کشنده هایتایر

1. Normal tyres                         2. Traction tyres                      
3. Normal tyres                         4. Traction tyres 

 
 شود.  می نشان داده( 0ی مانند شکل )برچسب بر اساسخارجی تایر  ی میزان نوفه

 
 تایر ی برچسب نوفه -0 شکل

 

و برای خودروهای وانتی و تجاری )باری و اتوبوسی( بر 
اساس جدول )13( است:

جدول 13- شاخص نوفه تایر برای تایرهای باری و اتوبوسی

14 
 

 

بر  ،از تایر تولیدشده ی این استاندارد، سروصدا یا نوفه ساسا بر -External Noise()خارجی تایر  ی نوفه -0-1-3

پذیرش مشخصی دارند که برای تایر خودروهای سواری  ی محدوده ،سفالتاچنین سطح تماس تایر با  اساس نوع تایر و هم

 .است 10شرح جدول  به

 تایر در تایر سواری ی شاخص نوفه -11 جدول

بندی  طبقه
 متر( پهنای عرضی تایر )میلی تایر

 ی محدوده
مجاز صدا 

 بل( )دسی
C1A 146>02 پهنای عرضی 
C1B 016≤ 01 146  <ضی پهنای عر 
C1C 066≤ 01 016 <پهنای عرضی 
C1D 006≤ 00 066<پهنای عرضی 
C1E 006>06 پهنای عرضی 

 
 است: 10جدول  بر اساس و برای خودروهای وانتی و تجاری )باری و اتوبوسی(

 تایر برای تایرهای باری و اتوبوسی شاخص نوفه -12 جدول

بندی  طبقه
مجاز صدا  ی محدوده وع استفادهن تایر

 (بل دسی)

C2 
 00 (1)عادی هایتایر
 00 (0)کشنده هایتایر

C3 
 00 (0)عادی هایتایر
 06 (6)کشنده هایتایر

1. Normal tyres                         2. Traction tyres                      
3. Normal tyres                         4. Traction tyres 

 
 شود.  می نشان داده( 0ی مانند شکل )برچسب بر اساسخارجی تایر  ی میزان نوفه

 
 تایر ی برچسب نوفه -0 شکل

 

میزان نوفه ی خارجی تایر بر اساس برچسبی مانند شکل 
)8( نشان داده می  شود.
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بر  ،از تایر تولیدشده ی این استاندارد، سروصدا یا نوفه ساسا بر -External Noise()خارجی تایر  ی نوفه -0-1-3

پذیرش مشخصی دارند که برای تایر خودروهای سواری  ی محدوده ،سفالتاچنین سطح تماس تایر با  اساس نوع تایر و هم

 .است 10شرح جدول  به

 تایر در تایر سواری ی شاخص نوفه -11 جدول

بندی  طبقه
 متر( پهنای عرضی تایر )میلی تایر

 ی محدوده
مجاز صدا 

 بل( )دسی
C1A 146>02 پهنای عرضی 
C1B 016≤ 01 146  <ضی پهنای عر 
C1C 066≤ 01 016 <پهنای عرضی 
C1D 006≤ 00 066<پهنای عرضی 
C1E 006>06 پهنای عرضی 

 
 است: 10جدول  بر اساس و برای خودروهای وانتی و تجاری )باری و اتوبوسی(

 تایر برای تایرهای باری و اتوبوسی شاخص نوفه -12 جدول

بندی  طبقه
مجاز صدا  ی محدوده وع استفادهن تایر

 (بل دسی)

C2 
 00 (1)عادی هایتایر
 00 (0)کشنده هایتایر

C3 
 00 (0)عادی هایتایر
 06 (6)کشنده هایتایر

1. Normal tyres                         2. Traction tyres                      
3. Normal tyres                         4. Traction tyres 

 
 شود.  می نشان داده( 0ی مانند شکل )برچسب بر اساسخارجی تایر  ی میزان نوفه

 
 تایر ی برچسب نوفه -0 شکل

 
شکل 8- برچسب نوفه ی تایر

هرچه تعداد عالمت های سیاه شده ی نماد صدای بلندگو 
بیشتر باشد، نشان دهنده ی تولید نوفه ی بیشتری ست.

جدول 14- تفسیر برچسب صدای تایر

15 
 

 
 

 .ست یبیشتر ی نوفهتولید  ی دهنده نشان ،بیشتر باشد نماد صدای بلندگو ی های سیاه شده تعداد عالمتهرچه 
 تفسیر برچسب صدای تایر -13 جدول

Black bar Levels  
 

N > LV 
 بیشتر ی نوفه

 ندارد()حد فعلی استا
 

LV-3 <  N ≤ LV حد آینده 

 

N ≤ LV-3 
بل  دسی 0بیش از 

 کمتر از حد آینده

 
 (Tire Pressure monitoring Systems- TPMS)( )R64پایش فشار تایر  ی سامانه -0-2

نیز برای  ISO 21750و  FMVSS138ردهای . استاندااستپایش فشار تایر  ی امانهو س (Run Flat)مربوط به تایرهای زاپاس، تایرهای پنچررو  ECE-64استاندارد 
 .است متفاوت ISO 21750و   FMVSS138با استانداردهای  کامالً، ECE- R64در استاندارد  شده مشخصگیرند. الزامات  قرار می مورداستفاده TPMSمشخص کردن 

و در میالدی  0211جنوبی از سال  ی در کشور کرهاین استاندارد است.  شده االجرا الزممیالدی  0210از سال  ،R64با  ی اروپا اتحادیه پایش فشار تایر در ی سامانه
 .است شده دادهنشان  این استانداردهاتفاوت  4است. در تصویر  اجراشدهمیالدی  0222از سال امریکا  ی متحده ایاالت

 
 گوناگوندر کشورهای  TPMSتفاوت استاندارد  -1 شکل

 (Labeling)تایر  یزن برچسب -1
ی ها ک دفترنصب شود و در  )Label( برچسبصورت  ه. اطالعات باید روی تایر بشود میعمال اِ C3و اتوبوسی  ی، تایر بارC2تایر وانتی  ،C1این مقررات برای تایر سواری 

 .ها قید شوند تولیدکننده، این مشخصه تبلیغاتی
عمال اِاینچ  06اینچ یا بیشتر از  12رینگ کمتر از ی  اندازهو نیز تایرهای با  Km/h 42با سرعت کمتر از  ایِ ، مسابقهOTRدر حال حاضر این مقررات روی تایرهای روکشی، 

 .شود مین

)R64( )1()TPMS( 2- سامانه ی پایش فشار تایر

استاندارد ECE-64 مربوط به تایرهای زاپاس، تایرهای 
پنچررو)2( و سامانه ی پایش فشار تایر است. استانداردهای 
 TPMS نیز برای مشخص کردن ISO 21750 و FMVSS138

مورداستفاده قرار می گیرند. الزامات مشخص شده در استاندارد 
 ISO 21750 و FMVSS138 کامالً با استانداردهای ،ECE- R64

متفاوت است.
سامانه ی پایش فشار تایر در اتحادیه ی اروپا با R64، از 
سال 2012 میالدی الزم االجرا شده است. این استاندارد 
در کشور کره ی جنوبی از سال 2011 میالدی و در 
ایاالت متحده ی امریکا از سال 2000 میالدی اجراشده است. 
در تصویر )9( تفاوت این استانداردها نشان داده شده است.

 
برچسب زنی تایر

این مقررات برای تایر سواری C1، تایر وانتی C2، تایر 
باری و اتوبوسی C3 اِعمال می شود. اطالعات باید روی تایر 
به صورت برچسب)3( نصب شود و در دفتر ک های تبلیغاتی 

تولیدکننده، این مشخصه ها قید شوند.
 ،OTR ،در حال حاضر این مقررات روی تایرهای روکشی
مسابقه اِی با سرعت کمتر از Km/h 80 و نیز تایرهای با 
اندازه ی رینگ کمتر از 10 اینچ یا بیشتر از 25 اینچ اِعمال 

نمی شود.

 1. Tire Pressure Monitoring Systems                           2. Run Flat                         3. Label                
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1- برچسب زنی در اتحادیه ی اروپا و سایر کشورها

در اتحادیه ی اروپا برچسب زنی روی تایر از نوامبر 2012 
میالدی اجباری شده است و از این تاریخ هر تایری که در 
اروپا به فروش می رسد، باید دارای برچسب باشد. مقررات 
برچسب زنی تایر )ECE/1222/2009( برای آگاه کردن هرچه 

بیشتر مصرف کننده از مشخصات تایر است.
این استاندارد شامل سه مشخصه ی زیر است:

جدول 15- مشخصات تایر در برچسب زنی

16 
 

 و سایر کشورها ی اروپا اتحادیه زنی در برچسب -1-1
مقررات  باشد. باید دارای برچسب ،رسد هر تایری که در اروپا به فروش می اریخو از این ت اجباری شده استمیالدی  0210از نوامبر زنی روی تایر  برچسب ی اروپا اتحادیه در

 .استاز مشخصات تایر  کننده مصرفهرچه بیشتر  کردنآگاه  برای )ECE/1222/2009(تایر  زنی برچسب
 زیراست: ی این استاندارد شامل سه مشخصه

 زنی مشخصات تایر در برچسب -12 جدول

 عنوان شاخص لزاما
   (6)خیسی  روی جاده ترمزگیری (1)ایمنی سنجش

 (6)خارجی تایر ی نوفه (0)محیطی زیستعامل 
 (4)مقاومت غلتشی (0)جویی در مصرف سوخت صرفه

1. Safety Measure                2. Environmental Factor           
3. Energy Saving                 4. Wet Grip               5. External Noise          
6. Rolling Resistance  

 
 ی ، ژاپن، کرهی اروپا اتحادیه این استاندارد در است. شده عمالاِتری  تر و سخت تنگ حدودمیالدی  0214از سال  )Noise Level( سطح نوفهو  )R.R(رای مقاومت غلتشی ب

ویر برچسب تایر در هنوز نهایی و اجباری نشده است. تصامریکا  ست این استاندارد در  یادآوریجنوبی، برزیل، چین و بسیاری از کشورهای دیگر دنیا اجباری شده است. الزم به 
 .است شده دادهنشان  (0)شکل  بر اساس گوناگونکشورهای 

 

 
 دنیا گوناگون های هندارد تایر در نقطبرچسب استا -7شکل

 
 
 امریکا زنی در برچسب -1-2

 شرح زیر است: تصویر برچسب آن به و آن نویس ست، ولی پیش نظرخواهی ی اجرایی نشده است و در مرحلهامریکا  این استاندارد هنوز در
 

برای مقاومت غلتشی )R.R( و سطح نوفه)1( از سال 
2016 میالدی حدود تنگ تر و سخت تری اِعمال شده است. این 
استاندارد در اتحادیه ی اروپا، ژاپن، کره ی جنوبی، برزیل، چین 
و بسیاری از کشورهای دیگر دنیا اجباری شده است. الزم 
به یادآوری  ست این استاندارد در امریکا هنوز نهایی و اجباری 
نشده است. تصویر برچسب تایر در کشورهای گوناگون بر 

اساس شکل )10( نشان داده شده است.

2- برچسب زنی در امریکا

این استاندارد هنوز در امریکا اجرایی نشده است و در 
مرحله ی نظرخواهی ست، ولی پیش نویس آن و تصویر برچسب 

آن به شرح زیر است:
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 .ست یبیشتر ی نوفهتولید  ی دهنده نشان ،بیشتر باشد نماد صدای بلندگو ی های سیاه شده تعداد عالمتهرچه 
 تفسیر برچسب صدای تایر -13 جدول

Black bar Levels  
 

N > LV 
 بیشتر ی نوفه

 ندارد()حد فعلی استا
 

LV-3 <  N ≤ LV حد آینده 

 

N ≤ LV-3 
بل  دسی 0بیش از 

 کمتر از حد آینده

 
 (Tire Pressure monitoring Systems- TPMS)( )R64پایش فشار تایر  ی سامانه -0-2

نیز برای  ISO 21750و  FMVSS138ردهای . استاندااستپایش فشار تایر  ی امانهو س (Run Flat)مربوط به تایرهای زاپاس، تایرهای پنچررو  ECE-64استاندارد 
 .است متفاوت ISO 21750و   FMVSS138با استانداردهای  کامالً، ECE- R64در استاندارد  شده مشخصگیرند. الزامات  قرار می مورداستفاده TPMSمشخص کردن 

و در میالدی  0211جنوبی از سال  ی در کشور کرهاین استاندارد است.  شده االجرا الزممیالدی  0210از سال  ،R64با  ی اروپا اتحادیه پایش فشار تایر در ی سامانه
 .است شده دادهنشان  این استانداردهاتفاوت  4است. در تصویر  اجراشدهمیالدی  0222از سال امریکا  ی متحده ایاالت

 
 گوناگوندر کشورهای  TPMSتفاوت استاندارد  -1 شکل

 (Labeling)تایر  یزن برچسب -1
ی ها ک دفترنصب شود و در  )Label( برچسبصورت  ه. اطالعات باید روی تایر بشود میعمال اِ C3و اتوبوسی  ی، تایر بارC2تایر وانتی  ،C1این مقررات برای تایر سواری 

 .ها قید شوند تولیدکننده، این مشخصه تبلیغاتی
عمال اِاینچ  06اینچ یا بیشتر از  12رینگ کمتر از ی  اندازهو نیز تایرهای با  Km/h 42با سرعت کمتر از  ایِ ، مسابقهOTRدر حال حاضر این مقررات روی تایرهای روکشی، 

 .شود مین

شکل 9- تفاوت استاندارد TPMS در کشورهای گوناگون

 1. Noise Level    

علمی- فنی: استانداردهای نوین تایر
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 و سایر کشورها ی اروپا اتحادیه زنی در برچسب -1-1
مقررات  باشد. باید دارای برچسب ،رسد هر تایری که در اروپا به فروش می اریخو از این ت اجباری شده استمیالدی  0210از نوامبر زنی روی تایر  برچسب ی اروپا اتحادیه در

 .استاز مشخصات تایر  کننده مصرفهرچه بیشتر  کردنآگاه  برای )ECE/1222/2009(تایر  زنی برچسب
 زیراست: ی این استاندارد شامل سه مشخصه

 زنی مشخصات تایر در برچسب -12 جدول

 عنوان شاخص لزاما
   (6)خیسی  روی جاده ترمزگیری (1)ایمنی سنجش

 (6)خارجی تایر ی نوفه (0)محیطی زیستعامل 
 (4)مقاومت غلتشی (0)جویی در مصرف سوخت صرفه

1. Safety Measure                2. Environmental Factor           
3. Energy Saving                 4. Wet Grip               5. External Noise          
6. Rolling Resistance  

 
 ی ، ژاپن، کرهی اروپا اتحادیه این استاندارد در است. شده عمالاِتری  تر و سخت تنگ حدودمیالدی  0214از سال  )Noise Level( سطح نوفهو  )R.R(رای مقاومت غلتشی ب

ویر برچسب تایر در هنوز نهایی و اجباری نشده است. تصامریکا  ست این استاندارد در  یادآوریجنوبی، برزیل، چین و بسیاری از کشورهای دیگر دنیا اجباری شده است. الزم به 
 .است شده دادهنشان  (0)شکل  بر اساس گوناگونکشورهای 

 

 
 دنیا گوناگون های هندارد تایر در نقطبرچسب استا -7شکل

 
 
 امریکا زنی در برچسب -1-2

 شرح زیر است: تصویر برچسب آن به و آن نویس ست، ولی پیش نظرخواهی ی اجرایی نشده است و در مرحلهامریکا  این استاندارد هنوز در
 

شکل 10- برچسب استاندارد تایر در نقطه های گوناگون دنیا

جدول 16- برچسب زنی در امریکا
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 امریکا زنی در برچسب -10 جدول
 نمایش محدوده عنوان

Rolling Resistance 122-2 بندی درجه 
Wet Grip 122-2 بندی درجه 

Tread Wear 122-2 بندی درجه 
 

 

 یکاامر برچسب تایر در تصویر -0 شکل

 

 در این استاندارد لحاظ نشده است.شاخص نوفه  ست یادآوریالزم به 

 

 امریکا در Smart Wayاستاندارد  -7

  زیست امریکا  محیطت از ظاانجمن حف توسط NOxمقاومت غلتشی تایرهای سنگین و کاهش گازهای این استاندارد برای 
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 امریکا زنی در برچسب -10 جدول
 نمایش محدوده عنوان

Rolling Resistance 122-2 بندی درجه 
Wet Grip 122-2 بندی درجه 

Tread Wear 122-2 بندی درجه 
 

 

 یکاامر برچسب تایر در تصویر -0 شکل

 

 در این استاندارد لحاظ نشده است.شاخص نوفه  ست یادآوریالزم به 

 

 امریکا در Smart Wayاستاندارد  -7

  زیست امریکا  محیطت از ظاانجمن حف توسط NOxمقاومت غلتشی تایرهای سنگین و کاهش گازهای این استاندارد برای 

شکل 11- تصویر برچسب تایر در امریکا

الزم به یادآوری ست شاخص نوفه در این استاندارد لحاظ 
نشده است.

استاندارد Smart Way در امریکا
این استاندارد برای مقاومت غلتشی تایرهای سنگین و کاهش 
گازهای NOx توسط انجمن حفاظت از محیط  زیست امریکا)1( 
درنظر گرفته شده است. این تایرها با عالمت EFT)2( مشخص 
می شوند. از آنجایی که 67 درصد حمل ونقل بار در امریکا با 
کامیون انجام می شود، تمرکز این قانون بر تایرهای کامیون های 

تجاری )باری و اتوبوسی( است.

آزمون پیرش )زمان مندی()3( تایر
در رابطه با پیرش یا عمر تایر سه آزمون به شرح زیر 

موردنظر قرارگرفته است:
الف- آزمون شرکت میشلن فرانسه LTDE)4(: به مدت 500 

 1. Environmental Protection Agency                  2. Environmental Friendly Tire                 3. Aging                  4. Long Term Durability Endurance Test              
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ساعت یعنی حدود 21 روز و با سرعت km/h 97 که 
بر روی درام با قطر m 1/7 انجام می شود.

ب- آزمون شرکت کنتیننتال آلمان-  P END Test)1(: به مدت 240 
ساعت یا 10 روز بر روی درام به قطر m 1/7 صورت 

می گیرد و شرایط دقیق انجام آزمون محرمانه است.
ج- آزمون شرکت فورد امریکا: تایر به مدت 840 ساعت 
یا 35 روز در آون با درجه گرمای 65 درجه ی 
 سانتی گراد قرار داده شده و سپس در ابتدا آزمون
Endurance FMVSS139 به مدت 34 ساعت و درنهایت 

به   Low pressure Performance FMVSS139 آزمون 
مدت 1/5 ساعت روی تایر انجام می شود.

در ابتدا این استاندارد در امریکا در دست تدوین بود، 
ولی در عمل به دلیل عملکرد بهتر تایرهای سواری و وانتی ، 
از سال 2007 میالدی به بعد )پس از اِعمال استاندارد 
جدید FMVSS139 برای تایرهای سواری و وانتی در امریکا(، 
به دلیل کاهش تصادف ها و جرح و مرگ ومیر و عملکرد 
بهتر تایرهای سواری به دلیل گرما اندوزی کمتر در جاده و 
درنهایت اجباری شدن سیسم پایش فشار تایر )TPMS()2( عماًل 

 تدوین و اِعمال این استاندارد در امریکا از دستور کار خارج  

شده است.

Green Tire استاندارد
در ارتباط با تعریف و مشخصات تایر سبز)3(، تنها منبعی 
که نسبتاً به صورت کامل تدوین شده است، استاندارد تدوین شده 
 توسط انجمن صنایع الستیک چین در سال 2014 میالدی با عنوان
 China Rubber Industry Association Self- discipline Standard 

)XXZB/LT-102-2014( است. در این استاندارد موارد زیر 

به عنوان شاخصه های فناوری تایر سبز)4( مطرح شده است:
REACh مشخصات مواد اولیه و تطابق آن ها با قانون  •

فرایند تولید تایر و استانداردهای میزان مصرف انرژی،   •
میزان نوفه، میزان ذره های ناشی از رفتگی، مقدار گازهای 

خروجی و ... در خط تولید
با  ارتباط  در  محصول  عملکرد  و  مشخصات   • 
Rolling Resistance ،Noise ،Wet Grip، میزان رفتگی و ...

امکان شیاراندازی)5( و چند بار روکش کردن تایر)6(  •
و...     •

 1. Passenger Tire Endurance Test             2. Tire Pressure monitoring Systems               3. Green Tire               4. Green Tire Technology Specification
 5. Regrooving                        6. Retreading
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Abstract: In Recent decades with the development of transportation, the improvement of 
safety, quality and environmental standards has been increasingly taken into account. A various 
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