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بررسی وضعیت استانداردهای بین المللی تایرهای سواری و باری و آینده ی 
استانداردهای تایر

Investigation on International Tire Standards (TBR & PCR) and Tire Standards 

Future

واژه های کلیدی: استانداردهای بین المللی تایر، استانداردهای ملی تایر، آینده ی استانداردهای بین المللی تایر، فناوری صنعت 
تایر.

معرفی اقدام های سازمان بین المللی 
تدوین  راستای  در  )ایزو(  استاندارد 

استانداردهای تایر
 )ISO( استاندارد  بین المللی  سازمان 
در حوزه ی صنعت الستیک دارای دو 
)ISO/TC 31( دبیرخانه ی تایر، رینگ و شیر 
)ISO/TC 45( و کائوچو محصوالت الستیکی 
است که در این نوشتار تنها به بررسی 
استانداردهای تحت نظارت دبیرخانه ی 

چکیده:

شناسایی استانداردهای بین المللی تایر و بررسی وضعیت این استانداردها در سطح ملی و سازمان استاندارد ایران، یکی از 
راه های تعیین سطح استاندارد کشور در حوزه ی صنعت تایر است. در این نوشتار استانداردهای بین المللی و هم چنین مهم ترین 
استانداردهای اروپا و امریکا برای تایرهای سواری و باری بررسی شده و مشخص می شود که کدام یک از این استانداردها 
درحال حاضر در سازمان ملی استاندارد ایران تدوین شده اند. ازاین رو شکاف های دانشی موجود در حوزه ی تدوین استانداردهای 
ملی ایران تعیین می شود. افزون بر این وضعیت آینده ی تدوین استانداردهای تایر در سطح بین المللی شرح داده خواهد شد 

که عماًل سمت وسوی آینده ی فناوری صنعت تایر را نشان می دهد.
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ISO/TC 31 )مرتبط با تایر( پرداخته 

می شود. این دبیرخانه متشکل از 8 
کارگروه است که تاکنون موفق به چاپ 
59 استاندارد در حوزه ی تایر، رینگ و 
شیر شده اند و هم اکنون نیز در حال تدوین 
 11 استاندارد جدید هستند. جدول )1(
اسامی کارگروه های سازمان بین المللی 
استاندارد )ایزو( را در حوزه ی صنعت 
تایر نشان می دهد که عمالً زیرمجموعه یا 
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کارگروه های فرعی کارگروه  اصلی تایر )ISO/TC 31( هستند.
چنانچه در جدول )1( دیده می شود به سبب اهمیت و 
گستردگی استانداردهای تایر، دبیرخانه ی اصلی ISO/TC 31 به 
کارگروه های فرعی تقسیم می شود که استانداردهای مرتبط با 
تایر را با توجه به انواع گوناگون آن ها و کارایی شان بررسی 

می کنند.
شاید بد نباشد که این روند از سوی سازمان ملی استاندارد 
ایران نیز در حوزه ی تدوین استانداردهای ملی تایر مدنظر 
قرار گیرد، بدین معنا که کارگروه اصلی مسؤول تدوین 
استانداردهای تایر باشد، اما خود به زیرمجموعه هایی تقسیم 
شود که هر زیرمجموعه به تفکیک بخشی از استانداردهای 
تایر را تدوین و بررسی کند و در عمل کارگروه  اصلی بر 
عملکرد تدوین استانداردها توسط کارگروه های فرعی نظارت 

داشته باشد.

 جدول 1- کارگروه های سازمان بین المللی استاندارد در حوزه ی 

صنعت تایر

استانداردهای سازمان بین المللی استاندارد )ایزو( در 
حوزه ی تایرهای سواری و باری

جدول های )2( و )3( به ترتیب نام استانداردهای ایزو در 
حوزه ی تایرهای سواری و باری را نشان می دهد.

چنانچه در جدول های )2( و )3( دیده می شود،  استانداردهای 
ایزو در بخش تایرها و رینگ های سواری و باری، مربوط 
به مشخصه های عمومی تایر است که به طور عمده شامل 
استانداردهای دیوارنویسی تایر همچون: شاخص بار و 
شاخص سرعت و هم چنین استانداردهای نحوه ی رینگ کردن 

تایر می شود.
در حوزه ی  که  دیگری  مهم  ایزویی  استانداردهای  از 
تایرهای سواری و باری تدوین شده است، استانداردهای 
مربوط به روش های آزمون و شرایط آزمایشگاه های آزمون های 
شاخص تایر همچون: آزمون های دوام و سرعت باالست 
که ازجمله مهم ترین آزمون های درونگاهی  برای تایر هستند. 
ازآنجایی که آزمون های درونگاهی بیشتر آزمون های ایمنی 
تایر هستند، اهمیت استانداردسازی شرایط آزمایشگاهی 
 این آزمون ها توسط سازمان بین المللی استاندارد مشخص 

است.
دیده می شود که   )3( )2( و  به جدول های  با توجه 
استانداردهایی هم برای روش آزمون اندازه گیری محیط غلتشی 

برای هر دودسته تایر سواری و باری تعریف شده است.

جدول 2- استانداردهای ISO در بخش تایرها و رینگ های خودروی 

)ISO/TC 31/SC 3 سواری )کارگروه
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 استانداردهای تایر ی ههای سواری و باری و آیندتایر المللی بینبررسی وضعیت استانداردهای 
 

 تا هماوندهیآنا
 ریزی راهبردی و مدیریت تغییر، گروه صنعتی بارز برنامه ی هادار

 
 استاندارد )ایزو( در راستای تدوین استانداردهای تایر المللی بینسازمان  های معرفی اقدام

 
محصوالت الستیکی  وو کائوچ (ISO/TC 31) شیر تایر، رینگ و ی خانهصنعت الستیک دارای دو دبیر ی در حوزه (ISO)استاندارد  المللی بینسازمان 

(ISO/TC 45) ی خانها به بررسی استانداردهای تحت نظارت دبیرنهاست که در این نوشتار ت ISO/TC 31  خانه. این دبیرشود می)مرتبط با تایر( پرداخته 
استاندارد جدید  11اکنون نیز در حال تدوین  اند و هم تایر، رینگ و شیر شده ی هاستاندارد در حوز 95کارگروه است که تاکنون موفق به چاپ  8متشکل از 

ای فرعی ه هیرمجموعه یا کارگروز عمالًهد که د میصنعت تایر نشان  ی هاستاندارد )ایزو( را در حوز المللی بینای سازمان ه هاسامی کارگرو 1 جدول هستند.
 هستند. (ISO/TC 31)اصلی تایر   هکارگرو

 صنعت تایر ی استاندارد در حوزه المللی بینای سازمان ه هکارگرو -1جدول 
 عنوان کارگروه

ISO/TC 31/SC 10 موتورگازیای موتورسیکلت، دوچرخه و ه گتایرها و رین 
ISO/TC 31/SC 3 ای خودروی سواریه گتایرها و رین 
ISO/TC 31/SC 4 ای اتوبوس و کامیونه گتایرها و رین 
ISO/TC 31/SC 5 زیای کشاوره گتایرها و رین 
ISO/TC 31/SC 6 ور خاکیای ه گتایرها و رین (Off- the- road) 
ISO/TC 31/SC 7 ای صنعتیه گرین تایرها و 
ISO/TC 31/SC 8 ای هواپیماه گتایرها و رین 
ISO/TC 31/SC 9 تیوب بدوندار و  تایرهای تیوبها برای شیر 

 
که  شود میای فرعی تقسیم ه هبه کارگرو ISO/TC 31 اصلی ی خانهبه سبب اهمیت و گستردگی استانداردهای تایر، دبیر شود می دیده 1چنانچه در جدول 

 .کنند میشان بررسی  و کارایی ها آن گوناگوناستانداردهای مرتبط با تایر را با توجه به انواع 
اصلی کارگروه بدین معنا که  ،تدوین استانداردهای ملی تایر مدنظر قرار گیرد ی هشاید بد نباشد که این روند از سوی سازمان ملی استاندارد ایران نیز در حوز

اردهای تایر را تدوین و بررسی ایی تقسیم شود که هر زیرمجموعه به تفکیک بخشی از استانده هاما خود به زیرمجموع ،ول تدوین استانداردهای تایر باشدؤمس
 ای فرعی نظارت داشته باشد.ه هاصلی بر عملکرد تدوین استانداردها توسط کارگرو  هکارگرو در عملو  کند

 تایرهای سواری و باری ی هاستاندارد )ایزو( در حوز المللی بینسازمان استانداردهای 
 هد.د میتایرهای سواری و باری را نشان  ی هاستانداردهای ایزو در حوز نامترتیب  به 3و  2 های جدول

 
 (ISO/TC 31/SC 3 هکارگرو) ای خودروی سواریه گتایرها و ریندر بخش  ISOاستانداردهای  -2جدول 

 سال عنوان شماره
4000-1 Passenger car tires and rims -- Part 1: Tires (metric 

series) 2119 
4000-2 Passenger car tires and rims -- Part 2: Rims 2113 
10191 Passenger car tires -- Verifying tire capabilities -- 

Laboratory test methods 2111 
16992 Passenger car tires -- Spare unit substitutive 

equipment (SUSE) 2118 
17269 Passenger car tires -- Methods for measuring rolling 

circumference -- Loaded new tires 2111 
19940 Tire stiffness index testing procedure for passenger 

car extended mobility and run flat tires 2112 

28580 
Passenger car, truck and bus tire rolling resistance 

measurement method -- Single point test and 
correlation of measurement results 

2118 
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جدول 3- استانداردهای ISO در بخش تایرها و رینگ های باری اتوبوسی 

)ISO/TC 31/SC 4( و کامیونی

اهمیت استانداردهای امریکا در حوزه ی تایرهای سواری و باری
استانداردهای امریکا برای تایرهای سواری و باری به ترتیب 
FMVSS 139 و FMVSS 119 است که توسط کارشناسان فنی و 

 )NHTSA( استاندارد اداره ی کل ایمنی حمل ونقل راه های امریکا
در واحد حمل ونقل آن تدوین و منتشرشده است. معموالً این 
استانداردها تحت عنوان استانداردهای ایمنی تایر شناخته می شوند 
و عمالً شرایط آزمون را ازنظر کیفی و کمی توضیح می دهند. 
آزمون هایی که در این استانداردها، بررسی شده اند، عبارت اند از: 
سرعت باال ، دوام ، دررفتگی طوقه  و مقاومت منجید . در این 
استانداردها عالوه بر این که شرایط آزمون تشریح شده، شرایط 
و محدودیت های عددی که نشان می دهد در چه شرایطی تایر 
ازنظر ایمنی مردود می شود نیز شرح داده شده است. این دسته 
از استانداردهای ایمنی تدوین شده در اداره ی کل ایمنی حمل ونقل 
بزرگ راه های امریکا )NHTSA(، استانداردهای پیش  رویی هستند 
که در بسیاری از کشورها برای تدوین استانداردهای ملی 
موردتوجه قرارگرفته اند. از این استانداردها به عنوان مرجع تدوین 
دو استاندارد ملی ایران نیز که هم اکنون برای تایرهای سواری و 

باری اجباری هستند،   نیز استفاده شده است. نمونه ی دیگر از پیشرو 
 بودن و اهمیت استانداردهای ایمنی امریکا، استفاده از استاندارد
FMVSS 139 و  FMVSS 119 در تدوین استانداردهای ملی چین 

است. دو استاندارد ملی چین  GB/T 4502 و GB/T 4501 به ترتیب 
استانداردهای مربوط به تایرهای سواری و باری هستند که در 
سال 2016 میالدی در سازمان ملی استاندارد چین تدوین و 
منتشرشده اند و عمالً متن اصلی این استانداردها نیز برگرفته از 

اصول استانداردهای ایمنی امریکاست.

بررسی اهمیت استاندارد اروپایی R117 و برچسب تایر
موضوع اصلی استاندارد اروپایی R117 مربوط به سه پارامتر 
عملکردی اصلی تایر یعنی مقاومت غلتشی ، چنگ زنی خیس  و نوفه  
است. در استاندارد R117 که وضعیت برچسب تایر را مشخص 
می کند برای هرکدام از پارامترهای عملکردی تایر، محدوده ی عددی 
تعریف شده و برای هر محدوده ی عددی یک رده  تعیین شده است.

بر اساس استاندارد اروپایی R117، جدول )4( محدوده ی 
عددی ضریب مقاومت غلتشی را برای هر رده از برچسب 

تایر نشان می دهد.
بر اساس جدول )4(، رده ی G نشان دهنده ی ضعیف ترین 
عملکرد برای مقاومت غلتشی تایر )بیشترین مصرف سوخت 
برای خودرو( و رده ی A نشان دهنده ی بهترین عملکرد )کمترین 
مصرف سوخت خودرو( برای مقاومت غلتشی تایر است. الزم 
به یادآوری ست که بر اساس جدول )4( منظور از تایرهای 
کالس C1( 1( تایرهای سواری، تایرهای کالس 2 )C2( تایرهای 

وانتی سبک و تایرهای کالس C3( 3( تایرهای باری است.
از طرف دیگر بر اساس استاندارد R117 از سال 2018 
میالدی، تمامی تایرهای سواری وانتی سبک نباید مقاومت غلتشی 
بیشتر از 10/5 و N/kN( 9/0( داشته باشند؛ به عبارت دیگر از 
سال 2018 میالدی، تمامی تایرهای سواری وانتی سبکی که 
وارد اتحادیه ی اروپا می شوند، به ترتیب باید حداقل دارای رده ی 

Science & Technologyعلمی- فنی

 
 
 

 (ISO/TC 31/SC 4)باری اتوبوسی و کامیونی ای ه گتایرها و ریندر بخش  ISOاستانداردهای  -3جدول 
 سال عنوان شماره

4209-1 Truck and bus tires and rims  
(metric series) -- Part 1: Tires 2111 

4209-2 Truck and bus tires and rims  
(metric series) -- Part 2: Rims 2112 

4209-2 Truck and bus tires and rims  
(metric series) -- Part 2: Rims 

 در دست 
 بررسی

9112 
Truck and bus tires -- Methods of 

measuring tire rolling circumference -- 
Loaded new tires 

2118 

10454 Truck and bus tires -- Verifying tire 
capabilities -- Laboratory test methods 

1553 

15222 
Truck and bus tires -- Method for 

measuring relative wet grip 
performance -- Loaded new tires 

2111 

 
طور  بهای عمومی تایر است که ه هبه مشخصای سواری و باری، مربوط ه گاستانداردهای ایزو در بخش تایرها و رین ، شود می دیده 3و  2 های جدولچنانچه در 

 .شود میرینگ کردن تایر  ی هاستانداردهای نحو چنین همشامل استانداردهای دیوارنویسی تایر همچون: شاخص بار و شاخص سرعت و  عمده
 های ههای آزمون و شرایط آزمایشگا وط به روشاست، استانداردهای مرب شده تدوینتایرهای سواری و باری  ی هی مهم دیگری که در حوزیاز استانداردهای ایزو

ای ه نآزمو که ازآنجاییبرای تایر هستند.  1درونگاهیای ه نرین آزموت مهم ازجملهای دوام و سرعت باالست که ه نای شاخص تایر همچون: آزموه نآزمو
 استاندارد مشخص است. المللی بینا توسط سازمان ه ناین آزمو هیای ایمنی تایر هستند، اهمیت استانداردسازی شرایط آزمایشگاه نآزمو بیشتر درونگاهی

 شده تعریفتایر سواری و باری  دودستهیری محیط غلتشی برای هر گ هکه استانداردهایی هم برای روش آزمون انداز شود می دیده 3و  2 های جدولبا توجه به 
 است.

 تایرهای سواری و باری ی همریکا در حوزااهمیت استانداردهای 
کل ایمنی  ی هاست که توسط کارشناسان فنی و استاندارد ادار FMVSS 119و  FMVSS 139ترتیب  مریکا برای تایرهای سواری و باری بهااستانداردهای 

این استانداردها تحت عنوان استانداردهای ایمنی تایر  معموالًاست.  منتشرشدهونقل آن تدوین و  در واحد حمل (NHTSA)مریکا اای ه هونقل را حمل
، 2از: سرعت باال اند عبارت، اند شده بررسیایی که در این استانداردها، ه نهند. آزمود میکیفی و کمی توضیح  ازنظرشرایط آزمون را  عمالًشوند و  شناخته می

هد در د میهای عددی که نشان  که شرایط آزمون تشریح شده، شرایط و محدودیت عالوه بر این. در این استانداردها 9و مقاومت منجید 4، دررفتگی طوقه3دوام
ونقل  کل ایمنی حمل ی هدر ادار شده تدویناست. این دسته از استانداردهای ایمنی  شده داده شرحنیز  شود میایمنی مردود  ازنظرچه شرایطی تایر 

. از این اند قرارگرفتهرویی هستند که در بسیاری از کشورها برای تدوین استانداردهای ملی موردتوجه   پیش، استانداردهای (NHTSA)مریکا اای ه هرا گربز
دیگر  ی نمونهاست.  شده استفادهنیز    ،اکنون برای تایرهای سواری و باری اجباری هستند عنوان مرجع تدوین دو استاندارد ملی ایران نیز که هم استانداردها به

در تدوین استانداردهای ملی چین است. دو  FMVSS 119و  FMVSS 139مریکا، استفاده از استاندارد ادن و اهمیت استانداردهای ایمنی از پیشرو بو
در سازمان ملی  2112به ترتیب استانداردهای مربوط به تایرهای سواری و باری هستند که در سال  GB/T 4501و  GB/T 4502استاندارد ملی چین 

 مریکاست.امتن اصلی این استانداردها نیز برگرفته از اصول استانداردهای ایمنی  عمالًاند و  منتشرشدهاستاندارد چین تدوین و 
 

 و برچسب تایر R117بررسی اهمیت استاندارد اروپایی 

                                                           
1 Indoor 
2 High speed 
3 Endurance 
4 Bead unseating 
5 Plunger 
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 در رابطه با پارامتر عملکردی نوفه در برچسب تایر، اگر مقدار 
اندازه گیری شده از محدوده ی عددی تعیین شده در استاندارد 
 اروپایی R117 )در استاندارد R117 بر اساس جدول )6(،
محدوده ی عددی نوفه برای تایرهای سواری با توجه به سطح 
مقطع تایر تعیین شده است( 3 واحد کمتر )یا مساوی( باشد، 
در این صورت در برچسب تایر کمترین میزان نوفه لحاظ 
می شود و بر اساس شکل )1( تنها یک خط پررنگ آالیندگی 
صوتی روبه روی تایر قرار می گیرد. درصورتی که نوفه ی 
اندازه گیری شده، بین بازه ی پیشین یا برابر و کوچک تر از 
محدوده های عددی تعیین شده برای نوفه در استاندارد باشد، در 
این صورت نوفه ی تایر میانه بوده و دو خط پررنگ آالیندگی 
صوتی روبه روی تایر پر خواهد شد. درنهایت نیز اگر نوفه ی 
اندازه گیری شده بیشتر از محدود ه ی مشخص شده در استاندارد 
باشد، بدین معناست که تایر بیشترین نوفه ی تولیدی را دارد و 

سه خط آالیندگی صوتی روبه روی تایر پر می شود.

 

 
 

)در استاندارد  R117در استاندارد اروپایی  شده تعیینعددی  ی هیری شده از محدودگ هدر رابطه با پارامتر عملکردی نوفه در برچسب تایر، اگر مقدار انداز
R117 واحد کمتر )یا مساوی( باشد، در این  3 است( شده تعیینعددی نوفه برای تایرهای سواری با توجه به سطح مقطع تایر  ی ه، محدود2جدول  بر اساس

که  گیرد. درصورتی تایر قرار میروی  یک خط پررنگ آالیندگی صوتی روبه تنها (1)شکل  بر اساسو  شود مینوفه لحاظ  میزان کمترینصورت در برچسب تایر 
 نهتایر میا ی هبرای نوفه در استاندارد باشد، در این صورت نوف شده تعیینای عددی ه هتر از محدود یا برابر و کوچک پیشین ی هبین باز ،یری شدهگ هانداز ی هنوف

در استاندارد  شده مشخص ی ه یری شده بیشتر از محدودگ هانداز ی هفایت نیز اگر نونهروی تایر پر خواهد شد. در بوده و دو خط پررنگ آالیندگی صوتی روبه
 .شود میروی تایر پر  تولیدی را دارد و سه خط آالیندگی صوتی روبه ی هنوف بیشترینباشد، بدین معناست که تایر 

 

 
 R117استاندارد  بر اساسبندی برچسب  عددی نوفه برای رده ی هتصویری از محدود -1 شکل

 
 R117 استاندارد بر اساستایر  ی هعددی نوف ی همحدود -6 جدول

 (dBعددی نوفه ) ی همحدود سطح مقطع تایر ی هانداز نوع تایر

 (C1)سواری 

A≤185 21 
185<A≤245 21 
245<A≤275 22 

A>275 24 
 22 - (C2) وانتی سبک

 23 - (C3) باری
 

 گسترش آن ی هآیند والزام برچسب تایر در سایر کشورها 

شکل 1- تصویری از محدوده ی عددی نوفه برای رده بندی برچسب بر 

R117 اساس استاندارد

R117 جدول 6- محدوده ی عددی نوفه ی تایر بر اساس استاندارد

برچسب E و F برای مقاومت غلتشی باشند. از طرف دیگر 
تمامی تایرهای باری که قرار است از سال 2020 وارد اتحادیه ی 
اروپا شوند، نباید مقاومت غلتشی بیشتر از N/kN( 6/5( داشته 

باشند.

جدول 4- محدوده ی عددی ضریب مقاومت غلتشی تایر برای رده بندی 

R117 برچسب بر اساس استاندارد

 

است. در استاندارد  8و نوفه 2زنی خیس ، چنگ2مربوط به سه پارامتر عملکردی اصلی تایر یعنی مقاومت غلتشی R117موضوع اصلی استاندارد اروپایی 
R117  عددی یک  ی هو برای هر محدود شده تعریفعددی  ی هاز پارامترهای عملکردی تایر، محدود هرکدامبرای  کند میکه وضعیت برچسب تایر را مشخص

 است. شده تعیین 5رده
 هد.د میعددی ضریب مقاومت غلتشی را برای هر رده از برچسب تایر نشان  ی همحدود 4جدول ، R117استاندارد اروپایی  بر اساس

 
 R117استاندارد  بر اساسبندی برچسب  عددی ضریب مقاومت غلتشی تایر برای رده ی همحدود -4 جدول

 
 

 ی هدهند نشان A ی هترین عملکرد برای مقاومت غلتشی تایر )بیشترین مصرف سوخت برای خودرو( و رد ضعیف ی هدهند نشان G ی ه، رد4جدول  بر اساس
 (C1) 1منظور از تایرهای کالس  4جدول  بر اساسست که  بهترین عملکرد )کمترین مصرف سوخت خودرو( برای مقاومت غلتشی تایر است. الزم به یادآوری

 ( تایرهای باری است.C3) 3تایرهای وانتی سبک و تایرهای کالس  (C2) 2تایرهای سواری، تایرهای کالس 
 (N/kN) 1/5و  9/11انتی سبک نباید مقاومت غلتشی بیشتر از وتایرهای سواری  تمامی، میالدی 2118از سال  R117استاندارد  بر اساساز طرف دیگر 

 Eبرچسب  ی هترتیب باید حداقل دارای رد شوند به اروپا می ی هانتی سبکی که وارد اتحادیوتایرهای سواری  ی هکلی 2118از سال  دیگر عبارت به ؛داشته باشند
اروپا شوند، نباید مقاومت غلتشی بیشتر از  ی هوارد اتحادی 2121تایرهای باری که قرار است از سال  تمامیبرای مقاومت غلتشی باشند. از طرف دیگر  Fو 
9/2 (N/kN.داشته باشند ) 

 ی هدهند نشان F ی ههد. در حال حاضر ردد میزنی خیس تایر نشان  ای مختلف برچسب را برای ضریب چنگه هنیز رد 9، جدول R117استاندارد  بر اساس
 خودرو پس از ترمزگیری است.تر  ترین مسافت و توقف سریع کوتاه ی هدهند نشان Aترین مسافت طوالنی طی شده حین ترمزگیری تایر و  طوالنی

 
 R117استاندارد  بر اساسبندی برچسب  زنی خیس تایر برای رده عددی ضریب چنگ ی همحدود -5 جدول

                                                           
6 Rolling resistance 
7 Wet grip 
8 noise 
9 Grade 

بر اساس استاندارد R117، جدول )5( نیز رده های مختلف 
برچسب را برای ضریب چنگ زنی خیس تایر نشان می دهد. در 
حال حاضر رده ی F نشان دهنده ی طوالنی ترین مسافت طوالنی 
طی شده حین ترمزگیری تایر و A نشان دهنده ی کوتاه ترین 

مسافت و توقف سریع تر خودرو پس از ترمزگیری است.

جدول 5- محدوده ی عددی ضریب چنگ زنی خیس تایر برای رده بندی 

R117 برچسب بر اساس استاندارد
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علمی- فنی: بررسی وضعیت استانداردهای  ...
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الزام برچسب تایر در سایر کشورها و آینده ی گسترش آن
از سال 2010 میالدی تایرسازان ژاپنی به صورت اختیاری 
می توانند روی تایرهای سواری تولیدی خود برچسب تایر ژاپنی 
را بزنند. در حال حاضر روی برچسب تایر ژاپنی تن ها دو 
پارامتر عملکردی مقاومت غلتشی و چنگ زنی خیس تایر بررسی 
می شود. نحوه ی رده بندی برچسب تایر ژاپنی ازنظر محدوده های 
عددی مشابه استاندارد اروپایی R117 است که نشان از پیشرو 
بودن این استاندارد در سایر کشورهاست و پیش بینی می شود 
که در آینده پارامتر عملکردی نوفه نیز به برچسب تایر ژاپنی 
اضافه شود تا ساختاری کامالً مشابه برچسب تایر اروپا پیدا 
کند. به عبارت دیگر قانون برچسب تایر در سایر کشورها نیز با 
الگوگیری از ساختار قانون برچسب تایر اروپا در حال گسترش 
است و بازه های زمانی که برای انطباق کامل با استاندارد اروپا 
در سایر کشورها به تدریج درنظر گرفته می شود، به این دلیل 
است که تایرسازان داخلی هر کشور فرصت ارتقای کیفی 

تایرهای خود را ازنظر فناوری داشته باشند.
از طرف دیگر در سال 2016 میالدی جلسه های مدونی 
میان تایرسازان معتبر چینی برگزار و طی آن تصمیم هایی 
پیرامون آزمون ها و محدوده های عددی برچسب تایر چینی 
گرفته شده است. نتیجه ی این تصمیم ها برای ایجاد قانون هایی 
درباره ی الزام برچسب تایر چینی در سال 2017 میالدی، از 
سوی تایرسازان چینی به انجمن صنعت تایر چین ارائه شد. 
درنهایت قرار شد تا در بازه ی زمانی 2018 تا 2020 میالدی 
درباره ی آزمون ها و محدوده های عددی مرتبط با برچسب تایر، 
میان تایرسازان چینی، انجمن صنعت تایر چین و سازمان ملی 
استاندارد چین توافق شود و درنهایت قانون ملی و استاندارد 

چین برای برچسب تایر چینی تدوین شود.
این رویه فرایندی ست که می تواند در ایران نیز عیناً توسط 
بزرگ ترین تایرسازان داخلی، انجمن صنفی تایر و سازمان ملی 

استاندارد ایران طی جلسه های مدون اتفاق بیفتد.

وضعیت تدوین استانداردهای تایر در سازمان ملی 
استاندارد ایران

جدول )7( اسامی استانداردهای ایزو تایرهای سواری و 
باری را نشان می دهد که همچنان در سازمان ملی استاندارد 
تدوین  نشده اند. چنانچه دیده می شود، سازمان ملی استاندارد 
ایران در حوزه ی تدوین استانداردهای تایر، به خوبی پیش رفته 
است و تعداد چشم گیری از استانداردهای بین المللی ایزو در 
حوزه ی تایرهای سواری و باری در سازمان ملی استاندارد 

ایران تدوین  شده اند.
 ISO 19940 و ISO 17269 شایان توجه است که استانداردهای
به ترتیب موضوع های روش آزمون اندازه گیری شاخص سفتی)1( 
تایرهای سواری و روش آزمون برای اندازه گیری محیط غلتش 
به ازای مسافت )برحسب کیلومتر( برای تایرهای سواری را دربر 
 ISO 9112 می گیرد. در حوزه ی تایرهای باری نیز استاندارد 
روش آزمون برای اندازه گیری محیط غلتش به ازای مسافت 

)برحسب کیلومتر( را شرح می دهد.
استاندارد ISO 28580 استاندارد جدیدی ست که در سال 
2018 میالدی تدوین شده و روش اندازه گیری مقاومت غلتشی 
برای انواع گوناگون تایرهای سواری و باری را در برمی گیرد.

جدول 7- فهرست استانداردهای تایرهای سواری و باری که در سازمان 

ملی استاندارد، تدوین  نشده اند

 1. Stiffness               
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حاضر روی  در حالتوانند روی تایرهای سواری تولیدی خود برچسب تایر ژاپنی را بزنند.  صورت اختیاری می تایرسازان ژاپنی بهمیالدی  2111از سال 
ای ه همحدود ازنظربندی برچسب تایر ژاپنی  رده ی ه. نحوشود میزنی خیس تایر بررسی  ا دو پارامتر عملکردی مقاومت غلتشی و چنگه نبرچسب تایر ژاپنی ت

که در آینده پارامتر عملکردی  شود میبینی  ندارد در سایر کشورهاست و پیشاز پیشرو بودن این استااست که نشان  R117عددی مشابه استاندارد اروپایی 
قانون برچسب تایر در سایر کشورها نیز با  دیگر عبارت بهمشابه برچسب تایر اروپا پیدا کند.  کامالًساختاری نوفه نیز به برچسب تایر ژاپنی اضافه شود تا 

درنظر  تدریج بهای زمانی که برای انطباق کامل با استاندارد اروپا در سایر کشورها ه هالگوگیری از ساختار قانون برچسب تایر اروپا در حال گسترش است و باز
 داشته باشند. فناوری ازنظربه این دلیل است که تایرسازان داخلی هر کشور فرصت ارتقای کیفی تایرهای خود را  ،ودش میگرفته 

ای عددی ه ها و محدوده نپیرامون آزمو هایی و طی آن تصمیم برگزارمدونی میان تایرسازان معتبر چینی  های هجلسمیالدی  2112از طرف دیگر در سال 
از سوی  ،میالدی 2112الزام برچسب تایر چینی در سال  ی دربارهی های نوانبرای ایجاد ق ها این تصمیم ی نتیجه .است شده گرفتهبرچسب تایر چینی 

ای عددی ه ها و محدوده نآزموی  دربارهمیالدی  2121تا  2118زمانی  ی هایت قرار شد تا در بازنهدر. شدتایرسازان چینی به انجمن صنعت تایر چین ارائه 
ایت قانون ملی و استاندارد چین برای نهدرمیان تایرسازان چینی، انجمن صنعت تایر چین و سازمان ملی استاندارد چین توافق شود و  ،مرتبط با برچسب تایر

 برچسب تایر چینی تدوین شود.
 های هصنفی تایر و سازمان ملی استاندارد ایران طی جلسترین تایرسازان داخلی، انجمن  توسط بزرگ عیناًتواند در ایران نیز  ست که می یندیااین رویه فر

 مدون اتفاق بیفتد.
 وضعیت تدوین استانداردهای تایر در سازمان ملی استاندارد ایران

، شود می دیده. چنانچه اند نشده  تدوینهد که همچنان در سازمان ملی استاندارد د میاسامی استانداردهای ایزو تایرهای سواری و باری را نشان  2جدول 
 ی هایزو در حوز المللی بیناز استانداردهای  گیری چشمپیش رفته است و تعداد  خوبی بهتدوین استانداردهای تایر،  ی هسازمان ملی استاندارد ایران در حوز

 اند. شده  تدوینتایرهای سواری و باری در سازمان ملی استاندارد ایران 
تایرهای  (Stiffness)یری شاخص سفتی گ هروش آزمون انداز های ترتیب موضوع به ISO 19940و  ISO 17269 شایان توجه است که استانداردهای

تایرهای باری نیز  ی هگیرد. در حوز می یری محیط غلتش به ازای مسافت )برحسب کیلومتر( برای تایرهای سواری را دربرگ هسواری و روش آزمون برای انداز
 هد.د می شرحکیلومتر( را  برحسبیری محیط غلتش به ازای مسافت )گ هروش آزمون برای انداز ISO 9112استاندارد 
تایرهای سواری  گوناگونیری مقاومت غلتشی برای انواع گ هو روش انداز شده تدوینمیالدی  2118ست که در سال  استاندارد جدیدی ISO 28580استاندارد 
 .گیرد در برمیو باری را 

 
 اند نشده  تدوینتایرهای سواری و باری که در سازمان ملی استاندارد،  فهرست استانداردهای -7جدول 

 شماره عنوان سال

2111 Passenger car tires -- Methods for measuring rolling 
circumference -- Loaded new tires 17269 

2112 Tire stiffness index testing procedure for passenger car 
extended mobility and run flat tires 19940 

2118 
Passenger car, truck and bus tire rolling resistance 

measurement method -- Single point test and 
correlation of measurement results 

28580 

2118 Truck and bus tires -- Methods of measuring tire rolling 
circumference -- Loaded new tires 9112 

2111 Truck and bus tires -- Method for measuring relative 
wet grip performance -- Loaded new tires 15222 

2112 
Passenger car, commercial vehicle, truck and bus tires -

- Methods for measuring snow grip performance -- 
Loaded new tires 

18106 

 
 استانداردهای تایر ی هآیند

در تدوین یا  ISO/TC 31 ی خانهدبیر زیرنظرطور مستقیم  که به (یا باری  که تایر سواری از این جدا) ،هدد میاسامی استانداردهای تایری را نشان  8جدول 
تایر  المللی بینتدوین استانداردهای  هدر کارگرو طور مستقیم بهاند و  خاصی ارجاع داده نشده هکارگرو بررسی هستند. این دسته از استانداردها به زیر حال

بررسی هستند،  در حال، 8. افزون بر استانداردهایی که در جدول . این استانداردهاانواع تایرها اهمیت دارند تمامیاین استانداردها برای  زیرا ،شوند بررسی می
در  RFIDاستانداردهای  ی ه، روند آتی تدوین استانداردهای تایر در حوزشود می دیدهه چتایر دارد و چنان ی هتدوین استانداردهای حوز ی هنشان از روند آیند
 صنعت تایر است.
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20912 در حال بررسی و تدوین هستند که این دسته 
از استانداردها، با نام استانداردهای چهارگانه ی RFID شناخته 

می شوند.
از ابتدای سال 2018 میالدی چندین نماینده از سازمان 
فنی رینگ و تایر اروپا )ETRTO( و هم چنین نمایندگان فنی 
شرکت میشلن و Mesnac با همکاری نمایندگان سازمان ایزو، 
گروه  فنی ای را شکل داده اند که هدف اصلی آن، تدوین 
استانداردهایی برای حوزه ی RFID در صنعت تایر است. بر 
اساس برآوردها و پیش بینی های صورت گرفته، این استانداردها 

تا سال 2019 میالدی نهایی و منتشر خواهند شد.
موضوع اصلی استانداردهای حوزه ی RFID عبارت اند از:

RFID enabled tire (ISO 20909): این استاندارد الزامات   •
عملکردی برای تگ های RFID مورداستفاده در صنعت تایر 
را مشخص می کند. این که چه ویژگی های عملکردی باید 
داشته باشند، به عنوان مثال چه مقاومت گرمایی داشته 

باشند.
Coding method (ISO 20910): الزامات ُکدنویسی روی   •
تگ های RFID صنعت تایر را مشخص می کند، این که 
اطالعات به چه ترتیب و چگونه روی تگ نوشته و ذخیره 

شود.
Embedding method (ISO 20911): فرایند، فناوری و   •
روش استانداردی که چگونه تگ RFID به تایر متصل 

شود.
آزمون  روش های   :(ISO 20912) Testing method  •
استانداردی که کارایی و عملکرد تگ متصل شده به تایر 

را مشخص می کند.
ازآنجایی که استفاده از شناسک های RFID در صنعت تایر 
رو به گسترش است، از سوی انجمن فنی تایر اروپا و 
هم چنین تایرسازان اروپایی ضروری به نظر می رسد که هرچه 
سریع تر موارد مرتبط با شناسک های RFID استانداردسازی 

آینده ی استانداردهای تایر
جدول 8 اسامی استانداردهای تایری را نشان می دهد، )جدا 
از این که تایر سواری  یا باری( که به طور مستقیم زیرنظر 
دبیرخانه ی ISO/TC 31 تدوین یا در حال بررسی هستند. 
این دسته از استانداردها به زیر کارگروه خاصی ارجاع داده 
نشده اند و به طور مستقیم در کارگروه تدوین استانداردهای 
بین المللی تایر بررسی می شوند، زیرا این استانداردها برای 
تمامی انواع تایرها اهمیت دارند. این استانداردها. افزون بر 
استانداردهایی که در جدول 8، در حال بررسی هستند، 
نشان از روند آینده ی تدوین استانداردهای حوزه ی تایر دارد و 
چنانچه دیده می شود، روند آتی تدوین استانداردهای تایر در 

حوزه ی استانداردهای RFID در صنعت تایر است.

ISO/TC 31 زیر نظر دبیرخانه ی اصلی ISO جدول 8- استانداردهای  
 ISO/TC 31 اصلی ی خانهدبیر زیر نظر ISOاستانداردهای  -8جدول 

 سال عنوان شماره
13326 Test methods for measuring tire uniformity 1558 

16392 
Tires -- Electrical resistance -- Test method for 

measuring electrical resistance of tires on a 
test rig 

2112 

18106 
Passenger car, commercial vehicle, truck and 
bus tires -- Methods for measuring snow grip 

performance -- Loaded new tires 
2112 

20908 Tire sound emission test - Methods of drum 
 در دست
 بررسی

23671 
Passenger car tires -- Method for measuring 
relative wet grip performance -- Loaded new 

tires 

 در دست
 بررسی

20909 Radio frequency identification (RFID) tire tags 
 در دست
 بررسی

20910 Coding for radio frequency identification 
(RFID) tire tags 

 در دست
 بررسی

20911 Embedding methods for radio frequency 
identification (RFID) tire tags 

 در دست
 بررسی

20912 Testing methods for radio frequency 
identification (RFID) tire tags 

 در دست
 بررسی

 
در حال بررسی و تدوین هستند که  21512و  21511، 21511، 21515 عنوان استانداردهای ایزوبابخش مجزا  4در  RFIDتدوین استانداردهای مربوط به 

 ند.شو شناخته می RFID ی نهاستانداردهای چهارگا نام اباین دسته از استانداردها، 
با  Mesnacنمایندگان فنی شرکت میشلن و  چنین همو  (ETRTO)چندین نماینده از سازمان فنی رینگ و تایر اروپا میالدی  2118از ابتدای سال 

 بر اساسدر صنعت تایر است.  RFID ی هاند که هدف اصلی آن، تدوین استانداردهایی برای حوز را شکل داده ای فنی  ههمکاری نمایندگان سازمان ایزو، گرو
 ایی و منتشر خواهند شد.نهمیالدی  2115های صورت گرفته، این استانداردها تا سال  بینی برآوردها و پیش
 از: اند عبارت RFID ی هاستانداردهای حوزموضوع اصلی 

 (ISO 20909) RFID enabled tire ایه گت: این استاندارد الزامات عملکردی برای RFID کند میدر صنعت تایر را مشخص  مورداستفاده .
 عنوان مثال چه مقاومت گرمایی داشته باشند. های عملکردی باید داشته باشند، به که چه ویژگی این

 (ISO 20910) Coding method :ُای ه گتدنویسی روی الزامات کRFID  که اطالعات به چه ترتیب و  این ،کند میصنعت تایر را مشخص
 نوشته و ذخیره شود.تگ روی  نهچگو

 (ISO 20911) Embedding method :تگ  نهیند، فناوری و روش استانداردی که چگوافرRFID .به تایر متصل شود 
 (ISO 20912) Testing method :کند میآزمون استانداردی که کارایی و عملکرد تگ متصل شده به تایر را مشخص  های روش. 
تایرسازان اروپایی ضروری به نظر  چنین هماز سوی انجمن فنی تایر اروپا و  ،در صنعت تایر رو به گسترش است RFID های شناسکاستفاده از  که ازآنجایی

تایرسازان، ملزم به رعایت  چنین همها و  تولیدکنندگان شناسک ی هاستانداردسازی شوند تا هم RFIDهای  موارد مرتبط با شناسکتر  رسد که هرچه سریع می
و  ایجادشدهصنعت تایر  RFIDهای  ثرتری بر سازندگان شناسکؤبا تدوین و انتشار این استانداردها، کنترل کیفی م دیگر عبارت بهباشند.  هیالزامات مشاب

 که مزیت مهمی برای تایرسازان به شمار خواهد رفت. آید دست می بهتری نیز برای این محصوالت  کیفیت یکنواخت
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تدوین استانداردهای مربوط به RFID در 4 بخش مجزا 
باعنوان استانداردهای ایزو 20909، 20910، 20911 و 
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شوند تا همه ی تولیدکنندگان شناسک ها و هم چنین تایرسازان، 
ملزم به رعایت الزامات مشابهی باشند. به عبارت دیگر با 
تدوین و انتشار این استانداردها، کنترل کیفی مؤثرتری بر 

سازندگان شناسک های RFID صنعت تایر ایجادشده و کیفیت 
یکنواخت تری نیز برای این محصوالت به دست می آید که 
مزیت مهمی برای تایرسازان به شمار خواهد رفت  
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Abstract: Recognition of international tire standards is a strategy to determine the level of tire 
standards in Iran. In this article, international (ISO), American and European tire standards have 
been investigated. In addition to, knowledge gap in Iranian tire standards has been determined. 
Finally, future of tire standards has been explained that is a sign about technology future of tire 
industry.
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