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گزارش

معرفی مرکز آزمون تایر شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع الستیک

اولین مرکز ملی آکرودیته ی تایر در کشور

نوشته ی: حسین صمدی
مدیر آزمون تایر شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع الستیک

h.samadi1@gmail.com

واحد فنی آزمون تایر)1( شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع 
الستیک به عنوان اولین مرکز ملی آکرودیته ی تایر در کشور و 
همکار آزمایشگاه سازمان ملی استاندارد مجهز به انواع دستگاه ها 
و تجهیزات آزمایشگاهی بوده و قادر به ارائه ی انواع خدمات فنی 
و آزمایشگاهی آزمون های کّمی)2( و آزمون های کیفی)3(، به صورت 
درونگاهی)4( و میدان آزمون)5( و بر اساس انواع استانداردهای 
ملی)6( و بین المللی)7( و آزمایش های ویژه، مطابق با درخواست 

مشتریان بوده)8( بوده و دارنده ی گواهی نامه های زیر است:
■  گواهی نامه ی بین المللی آزمون مدیریت کیفیت آزمایشگاه 

ISO/IEC 17025

ISO 90001: 2015 گواهی نامه ی بین المللی ایزو  ■

■       گواهی نامه ی آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد به شماره   700

مجوز بازرسی از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.   ■

مشتریان شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع الستیک که خدمات 

فنی را دریافت می کنند عبارت اند از:

سازمان ملی استاندارد و اداره های تابعه   ■

شرکت های تایرسازی داخلی   ■

خودروسازان کشور   ■

اداره های گمرک جمهوری اسالمی ایران   ■

شرکت های فعال درزمینه ی واردات تایر   ■

اشخاص حقیقی.   ■

شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع الستیک با سازمان ها و 

شرکت های زیر همکاری دارد:

ISQI شرکت بازرسی و کیفیت ایران   ■

شرکت آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه های خودرو    ■

)ایتراک(
گروه صنعتی بارز- مرکز آزمون جاده ای و میدانی   ■

مرکز آزمون تایر شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع الستیک 

انجام آزمون ها و خدمات فنی زیر را در برنامه دارد:

ارائه ی خدمات آزمایشگاهی و فنی و صدور تأییدنامه ی    ■

E- Mark, Tire Labeling /برچسب تایر

گزارش: معرفی مرکز آزمون تایر شرکت  ...

 
Add: Pajuhesh Blvd., 17th Tehran-Karaj Freeway, Tehran, IRAN, P.O. Box: 15875-598 

E-mail: Tire Testing Center @ rierco.net 

Web: www.rierco.net,TELFAX:+98 2144787907 

 ی مرکز ملی آکردیتهاولین عنوان  به الستیکصنایع شرکت مهندسی و تحقیقات  )Tire Testing Center) یرتاواحد فنی آزمون 
انواع خدمات  ی به ارائه قادربوده و  ها و تجهیزات آزمایشگاهی مجهز به انواع دستگاه و همکار آزمایشگاه سازمان ملی استاندارد کشور در تایر

و میدان  (Indoor Test) درونگاهی صورت به ،(Subjective) یفیکای ه آزمون و (Objective)ی های کمّ آزمونفنی و آزمایشگاهی 
درخواست مشتریان مطابق با  ،های ویژه و آزمایش(ISO)  المللی بینو  (ISIRI)انواع استانداردهای ملی  بر اساسو  (Field Test) آزمون

 است: زیرهای  نامه گواهی ی و دارندهبوده  (Test Plan) بوده

 ISO/IEC 17025 یشگاهآزمامدیریت کیفیت  المللی آزمون بین ی نامه گواهی 
 ISO 90001: 2015ایزو  المللی ینب ی نامه گواهی 
 077 ی آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد به شماره ی نامه گواهی 
 .صنعتی ایران و تحقیقاتاستاندارد  سازمانمجوز بازرسی از  

 از: اند عبارت کنند می را دریافتفنی  که خدماتالستیک صنایع مهندسی و تحقیقات مشتریان شرکت 

 تابعه های رهاداسازمان ملی استاندارد و  

 های تایرسازی داخلی شرکت 

 خودروسازان کشور 

 گمرک جمهوری اسالمی ایران های هادار 

 واردات تایر ی ههای فعال درزمین شرکت 

 .اشخاص حقیقی 

 همکاری دارد: زیرهای  ها و شرکت سازمان با شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع الستیک

 ISQIشرکت بازرسی و کیفیت ایران  
 ایتراک(خودرو )های  شرکت آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه 
 و میدانی ای جاده مرکز آزمون -گروه صنعتی بارز 

 

 مرکز آزمون تایر شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع الستیک انجام آزمون ها و خدمات فنی زیر را در برنامه دارد:

 1. Tire Testing Center           2. Objective           3. Subjective         4. Indoor Test          5. Field Test            6. Field Test           7. ISIRI           8. ISO
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)Stiffness( انجام آزمون های اندازه گیری ضریب فنریت تایر   ■

انجام آزمون های اندازه گیری نیروها و گشتاورهای وارده    ■

)Force & Moment( به تایر
انجام آزمون های آنالیز تنش و کرنش و تهیه ی نقشه ی    ■

.)Footprint( پروفایل و جاپای تایر

انواع خدمات فنی و آزمایشگاهی مرکز آزمون شرکت 
مهندسی و تحقیقات صنایع الستیک

الف( اندازه گیری استانداردهای سه گانه ی اتحادیه ی اروپا در 

SWR (R-117( آزمایشگاه و میدان آزمون

اندازه گیری میزان مصرف سوخت تایر )مقاومت غلتشی(   •
ISO- 28580 بر اساس استاندارد

اندازه گیری میزان آالیندگی نشر نوفه ی تایر  •
اندازه گیری میزان ترمزگیری تایر در زمین خیس.  •

 (Indoor Tests( آزمایش های درونگاهی عملکرد تایر )ب

اندازه گیری کارایی تایر در آزمون های شاخص سرعت  •
اندازه گیری کارایی تایر در آزمون های دوام/ مقاومت  •

اندازه گیری مقاومت منجید تایر )آزمون  پنچری(  •
اندازه گیری مقاومت تایر در آزمون دررفتگی طوقه از   •

رینگ
اندازه گیری و آنالیزهای ابعادی تایر باد شده در مقایسه   •

با استانداردها
آنالیزهای پروفایل سطح مقطع تایر و اندازه گیری زاویه ها   •

و ضخامت ها.

دستگاه های آزمون تایر مرکز آزمون شرکت مهندسی و 
تحقیقات صنایع الستیک:

دستگاه آزمون اندازه گیری مقاومت غلتشی  -1

آزمون اندازه گیری مقاومت غلتشی یکی آزمون های جدید 

تایر است که به بررسی میزان انرژی تلف شده در تایر یا 
به عبارت دیگر مصرف سوخت تایر می پردازد. درواقع نتیجه ای 
که از این آزمون به دست می آید، به صورت یک ضریب است 
که این ضریب هرچه پایین تر باشد، نشان از مصرف سوخت 

کمتر تایر دارد.
دستگاه آزمون مقاومت غلتشی تایر شرکت مهندسی و 
 Testing Service تحقیقات صنایع الستیک ساخت کمپانی
کشور آلمان است. این دستگاه توانایی انجام آزمون برای 
تمامی گروه های تایر را دارد. اندازه گیری مقاومت غلتشی تایر 
از راه مقدار گشتاور وارده به درام در سرعت ثابت و بر 
اساس استاندارد ISO 28580 ،ECE R 117 انجام می شود. این 
روش اندازه گیری نسبت به روش های دیگر دقت و تکرارپذیری 

باالتری دارد.
شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع الستیک تاکنون آزمون 
یاد شده را روی انواع تایرهای سبک و سنگین وارداتی و 
داخلی، با دقت باال انجام داده است. نتیجه های به دست آمده 
نشان می دهد که شرکت های داخلی می باید برنامه ی بهبود و 
ارتقا را با توجه بیشتری دنبال کنند. الزم به یادآوری ست 
بیشترین میزان حدود پذیرش ضریب مقاومت غلتشی تایر 

برای گروه سواری، حدود 10/5 است.

جدول 1- حدود پذیرش آزمون مقاومت غلتشی برای گروه های گوناگون تایر

 

 

 شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع الستیک تایردستگاه مقاومت غلتشی  -1 شکل

 

 تایرکامپیوتری دستگاه مقاومت غلتشی  ماتیتنظ -2 شکل

 

 در حال کار تایر مقاومت غلتشیآزمون  شرکت ایتراک از دستگاه بازدید کارشناسان -3 شکل
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 شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع الستیک تایردستگاه مقاومت غلتشی  -1 شکل

 

 تایرکامپیوتری دستگاه مقاومت غلتشی  ماتیتنظ -2 شکل

 

 در حال کار تایر مقاومت غلتشیآزمون  شرکت ایتراک از دستگاه بازدید کارشناسان -3 شکل

شکل 1- دستگاه مقاومت غلتشی تایر شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع الستیک

 

 

 

 شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع الستیک تایردستگاه مقاومت غلتشی  -1 شکل

 

 تایرکامپیوتری دستگاه مقاومت غلتشی  ماتیتنظ -2 شکل

 

 در حال کار تایر مقاومت غلتشیآزمون  شرکت ایتراک از دستگاه بازدید کارشناسان -3 شکل

شکل 2- تنظیمات کامپیوتری دستگاه مقاومت غلتشی تایر

 
 

 

 

 شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع الستیک تایردستگاه مقاومت غلتشی  -1 شکل

 

 تایرکامپیوتری دستگاه مقاومت غلتشی  ماتیتنظ -2 شکل

 

 در حال کار تایر مقاومت غلتشیآزمون  شرکت ایتراک از دستگاه بازدید کارشناسان -3 شکل
شکل 3- بازدید کارشناسان شرکت ایتراک از دستگاه آزمون مقاومت غلتشی تایر در حال کار

 

شد اندازی راه توسط کارشناسان آلمانیتایر شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع الستیک مقاومت غلتشی آزمون دستگاه  -2 شکل  

 

 ریتای غلتش ی نوفه گیری اندازه -2
 و طیشرا، زاتیتجهی ها مشخصه شامل شده ارائه روش شود توسط این مرکز در میدان آزمون انجام می خودرو عبور خاموش روش بهاین آزمون 

زماانی  . کند یم حرکت مشخصی ا جاده سطحی رو و شده نصب آزمون خودرو ریز در که است ریتا ازی ا مجموعهی صدا شدت گیری اندازه روش
ی  جاه ینت. شود یم ثبت و گیری اندازه ،کنترل قابلی ها نوکروفیم ی وسیله به صدا شدت بیشترین خودروی تحت آزمون در حال حرکت است که
 ECEتایر و جاده که روش استاندارد  ی نوفه گیری اندازهروش . دیآ یم به دستی خط ونیرگرس وتحلیل تجزیه از مرجع سرعت کی یبرایی نها

R117 قرارداد موردتوجهرا  است. 
 

 صدای تایر گیری اندازهروش 

o  روش عبوری(Statistical pass-by SPB) 
از خاودرو  و صدای تاایر ضامن عباور     گیرد میمتری از مرکز خودرو و در کنار جاده قرار  5/0 ی ن در فاصلهومیکروف ،در روش عبوری

 شود. می گیری اندازهن وبرابر میکروف
 

o  روش مجاورتی(Close proximity CPX) 
 گیاری  انادازه نزدیاک   ای فاصاله و شدت صدا از  شود میمیکروفون توسط تجهیزات مخصوصی در کنار محل تماس تایر با جاده نصب 

 متفاوت است. گوناگونهای  سرعت تایر در روش شود. می

تاایر  بارای تماامی    موردتوجاه استاندارد برچسب تایر یک موضاوع مهاو و    دریافتاهمیت دارد که  آنجاییتایر از  غلتشی ی اهمیت آزمون نوفه
 یک الزام برای تایرسازان است. آزموناین  .خودروست ی گانه 55استانداردهای  جز رود که میسطح کشور به شمار  سازهای

 
 .دهد مینشان  R117استاندارد  میدان آزمون را بر اساس طرحی از 5شکل 

شکل 4- دستگاه آزمون مقاومت غلتشی تایر شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع الستیک توسط کارشناسان آلمانی راه اندازی شد

گزارش: معرفی مرکز آزمون تایر شرکت  ...
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اندازه گیری نوفه ی غلتشی تایر  -2

این آزمون به روش عبور خاموش خودرو توسط این مرکز در 
میدان آزمون انجام می شود روش ارائه شده شامل مشخصه های 
تجهیزات، شرایط و روش اندازه گیری شدت صدای مجموعه ای 
از تایر است که در زیر خودرو آزمون نصب شده و روی 
سطح جاده ای مشخص حرکت می کند. زمانی که خودروی تحت 
آزمون در حال حرکت است بیشترین شدت صدا به وسیله ی 
میکروفون های قابل کنترل، اندازه گیری و ثبت می شود. نتیجه ی 
نهایی برای یک سرعت مرجع از تجزیه وتحلیل رگرسیون خطی 
به دست می آید. روش اندازه گیری نوفه ی تایر و جاده که روش 

استاندارد ECE R117 است را موردتوجه قرارداد.

روش اندازه گیری صدای تایر
روش عبوری )1(  •

در روش عبوری، میکروفون در فاصله ی 7/5 متری از مرکز 

خودرو و در کنار جاده قرار می گیرد و صدای تایر ضمن 
عبور خودرو از برابر میکروفون اندازه گیری می شود.

روش مجاورتی )2(  •
میکروفون توسط تجهیزات مخصوصی در کنار محل تماس 
تایر با جاده نصب می شود و شدت صدا از فاصله ای نزدیک 
اندازه گیری می شود. سرعت تایر در روش های گوناگون متفاوت 

است.
اهمیت آزمون نوفه ی غلتشی تایر از آنجایی اهمیت دارد که 
دریافت استاندارد برچسب تایر یک موضوع مهم و موردتوجه 
برای تمامی تایر سازهای سطح کشور به شمار می رود که 
جز استانداردهای 85 گانه ی خودروست. این آزمون یک الزام 

برای تایرسازان است.
 شکل )5( طرحی از میدان آزمون را بر اساس نشان 

می دهد.

 1. Statistical pass-by SPB                              2. Close proximity CPX

 

 R117 مقررات برگرفته از ی تایر نوفهاز میدان آزمون  تصویری -3 شکل

 تایر گوناگونی ها گروهغلتشی برای  ی حدود پذیرش آزمون نوفه -2 جدول

 

 
 ی تایر نوفه گیری اندازهمیدان آزمون  -6 شکل

 Endurance) peedSHigh  :sTest ndoor(I &تایر در سرعت باال  و کاراییدوام  های آزمون  -3

که قابلیت  استمجهز، دارای دو دستگاه آزمون درام تایرهای سبک و سنگین  های دستگاهمجرب و  باال واین مرکز با دارا بودن توان کارشناسی 
شود.  ها انجام می روی این دستگاه ،های کارایی و عملکردی تایر آزمون عموماًزمان دارد و  هو طور بهسبک و سنگین را  آزمون چهار حلقه تایر

 بر اساسهای تایر  . آزموناستکیلوگرم  00777دو ایستگاه تا  عمالیبار اِکیلومتر بر ساعت و مجموع  377حداکثر تا  ها سرعت این دستگاه
 ها قابل انجام است. روی این دستگاه  R30ISIRI 1093, 2169و  ECE R54 ، FMVSS 109, 119, 139 استانداردهای

توان  ها می که با طراحی انواع آزمون یطور به ،های مطابق درخواست مشتریان و کارشناسان طراحی را دارد ها توانایی انجام آزمون این دستگاه
لحاظ دوام، گرمازایی، ترک، خستگی، تنش و  تایر را به ی رویه، شانه، دیواره و طوقه های هناحی ازجمله ،تایر گوناگونی ها یهاحنعملکرد 

 بینی کرد. های وارده، جابجایی اجزای تایر، رشد ابعادی و ... را بررسی و رفتار تایر در سرویس را پیش کرنش
 

 
 
 
 

R117 شکل 5- تصویری از میدان آزمون نوفه ی تایر برگرفته از مقررات
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جدول 2- حدود پذیرش آزمون نوفه ی غلتشی برای گروه های گوناگون تایر 

 

 R117 مقررات برگرفته از ی تایر نوفهاز میدان آزمون  تصویری -3 شکل

 تایر گوناگونی ها گروهغلتشی برای  ی حدود پذیرش آزمون نوفه -2 جدول

 

 
 ی تایر نوفه گیری اندازهمیدان آزمون  -6 شکل

 Endurance) peedSHigh  :sTest ndoor(I &تایر در سرعت باال  و کاراییدوام  های آزمون  -3

که قابلیت  استمجهز، دارای دو دستگاه آزمون درام تایرهای سبک و سنگین  های دستگاهمجرب و  باال واین مرکز با دارا بودن توان کارشناسی 
شود.  ها انجام می روی این دستگاه ،های کارایی و عملکردی تایر آزمون عموماًزمان دارد و  هو طور بهسبک و سنگین را  آزمون چهار حلقه تایر

 بر اساسهای تایر  . آزموناستکیلوگرم  00777دو ایستگاه تا  عمالیبار اِکیلومتر بر ساعت و مجموع  377حداکثر تا  ها سرعت این دستگاه
 ها قابل انجام است. روی این دستگاه  R30ISIRI 1093, 2169و  ECE R54 ، FMVSS 109, 119, 139 استانداردهای

توان  ها می که با طراحی انواع آزمون یطور به ،های مطابق درخواست مشتریان و کارشناسان طراحی را دارد ها توانایی انجام آزمون این دستگاه
لحاظ دوام، گرمازایی، ترک، خستگی، تنش و  تایر را به ی رویه، شانه، دیواره و طوقه های هناحی ازجمله ،تایر گوناگونی ها یهاحنعملکرد 

 بینی کرد. های وارده، جابجایی اجزای تایر، رشد ابعادی و ... را بررسی و رفتار تایر در سرویس را پیش کرنش
 

 
 
 
 

3-  آزمون های دوام و کارایی تایر در سرعت باال)1(

این مرکز با دارا بودن توان کارشناسی باال و مجرب و 
دستگاه های مجهز، دارای دو دستگاه آزمون درام تایرهای سبک 
و سنگین است که قابلیت آزمون چهار حلقه تایر سبک و 
سنگین را به طور هم زمان دارد و عموماً آزمون های کارایی و 

عملکردی تایر، روی این دستگاه ها انجام می شود. سرعت این 
دستگاه ها حداکثر تا 300 کیلومتر بر ساعت و مجموع بار 
اِعمالی دو ایستگاه تا 12000 کیلوگرم است. آزمون های تایر 
 بر اساس استانداردهای ECE R54 ،FMVSS 109 ،119 ،139 و
 R30ISIRI 1093 ،2169  روی این دستگاه ها قابل انجام است.

این دستگاه ها توانایی انجام آزمون های مطابق درخواست 
مشتریان و کارشناسان طراحی را دارد، به طوری که با طراحی 
انواع آزمون ها می توان عملکرد ناحیه های گوناگون تایر، ازجمله 
ناحیه های رویه، شانه، دیواره و طوقه ی تایر را به لحاظ دوام، 
گرمازایی، ترک، خستگی، تنش و کرنش های وارده، جابجایی 
اجزای تایر، رشد ابعادی و... را بررسی و رفتار تایر در 

سرویس را پیش بینی کرد.

 

 R117 مقررات برگرفته از ی تایر نوفهاز میدان آزمون  تصویری -3 شکل

 تایر گوناگونی ها گروهغلتشی برای  ی حدود پذیرش آزمون نوفه -2 جدول

 

 
 ی تایر نوفه گیری اندازهمیدان آزمون  -6 شکل

 Endurance) peedSHigh  :sTest ndoor(I &تایر در سرعت باال  و کاراییدوام  های آزمون  -3

که قابلیت  استمجهز، دارای دو دستگاه آزمون درام تایرهای سبک و سنگین  های دستگاهمجرب و  باال واین مرکز با دارا بودن توان کارشناسی 
شود.  ها انجام می روی این دستگاه ،های کارایی و عملکردی تایر آزمون عموماًزمان دارد و  هو طور بهسبک و سنگین را  آزمون چهار حلقه تایر

 بر اساسهای تایر  . آزموناستکیلوگرم  00777دو ایستگاه تا  عمالیبار اِکیلومتر بر ساعت و مجموع  377حداکثر تا  ها سرعت این دستگاه
 ها قابل انجام است. روی این دستگاه  R30ISIRI 1093, 2169و  ECE R54 ، FMVSS 109, 119, 139 استانداردهای

توان  ها می که با طراحی انواع آزمون یطور به ،های مطابق درخواست مشتریان و کارشناسان طراحی را دارد ها توانایی انجام آزمون این دستگاه
لحاظ دوام، گرمازایی، ترک، خستگی، تنش و  تایر را به ی رویه، شانه، دیواره و طوقه های هناحی ازجمله ،تایر گوناگونی ها یهاحنعملکرد 

 بینی کرد. های وارده، جابجایی اجزای تایر، رشد ابعادی و ... را بررسی و رفتار تایر در سرویس را پیش کرنش
 

 
 
 
 

 

 R117 مقررات برگرفته از ی تایر نوفهاز میدان آزمون  تصویری -3 شکل

 تایر گوناگونی ها گروهغلتشی برای  ی حدود پذیرش آزمون نوفه -2 جدول

 

 
 ی تایر نوفه گیری اندازهمیدان آزمون  -6 شکل

 Endurance) peedSHigh  :sTest ndoor(I &تایر در سرعت باال  و کاراییدوام  های آزمون  -3

که قابلیت  استمجهز، دارای دو دستگاه آزمون درام تایرهای سبک و سنگین  های دستگاهمجرب و  باال واین مرکز با دارا بودن توان کارشناسی 
شود.  ها انجام می روی این دستگاه ،های کارایی و عملکردی تایر آزمون عموماًزمان دارد و  هو طور بهسبک و سنگین را  آزمون چهار حلقه تایر

 بر اساسهای تایر  . آزموناستکیلوگرم  00777دو ایستگاه تا  عمالیبار اِکیلومتر بر ساعت و مجموع  377حداکثر تا  ها سرعت این دستگاه
 ها قابل انجام است. روی این دستگاه  R30ISIRI 1093, 2169و  ECE R54 ، FMVSS 109, 119, 139 استانداردهای

توان  ها می که با طراحی انواع آزمون یطور به ،های مطابق درخواست مشتریان و کارشناسان طراحی را دارد ها توانایی انجام آزمون این دستگاه
لحاظ دوام، گرمازایی، ترک، خستگی، تنش و  تایر را به ی رویه، شانه، دیواره و طوقه های هناحی ازجمله ،تایر گوناگونی ها یهاحنعملکرد 

 بینی کرد. های وارده، جابجایی اجزای تایر، رشد ابعادی و ... را بررسی و رفتار تایر در سرویس را پیش کرنش
 

 
 
 
 

 1. Indoor Tests: High Speed & Endurance

جدول 3- مشخصات فنی دستگاه های موجود در مرکز آزمون تایر شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع الستیک  و تحقیقات صنایع الستیکهای موجود در مرکز آزمون تایر شرکت مهندسی  مشخصات فنی دستگاه -3جدول 
Item Test WHEEL No.2 Test WHEEL No.1 Plunger No.1 Plunger No.2 Bead Unseating 

Scope LT & T.B PC & L.T All tires PC &L.T PC &L.T 

Shaft 2 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 

Tecnichal 
Specifcations 

Motor type 
Drum O.D 1700 mm 
Max. load 6500 kg 

Max. speed 130 km/hrs. 
Resolution 1kg 

motor type 
Drum O.D 1700 mm 
Max. load 1500 kg 

Max. speed 300 km/hrs. 

Hydraulic type 
Max. Load 6000 kg 

Pin speed 50 mm/min 
Resolution 1kg 

Motor type 
Max. Load 1500 kg 

Pin speed 
50 mm/min 

Resolution 1kg 

Hydraulic type 
Max. Load 1500 kg 

Pin speed 
50 mm/min 

Resolution 1kg 

 
 انجام آزمون هنگامهای الزم  انجام آزمون سرعت و مقاومت روی تایر و کنترل

 

 شرایط آزمون در آزمون سرعت تایر کنترل -7 شکل

 

 آزمون سرعت تایر هنگاموضعیت تایر  کنترل -8 شکل

 ) Test MachinesPlunger(دیمنجهای آزمون مقاومت  دستگاه -4
شود. دو  می گیری اندازهواحد انرژی )ژول(  سبحبر ،آزمون در اینوارده  های هو ضرب شده عمالاِتایر در برابر بار  ی مقاومت بدنه گیری اندازه

 استانداردهای بر اساسهای آزمون  دستگاه دهند. تایرهای باری و سواری را پوشش می تمامی ،مقاومت منجید گیری اندازهدستگاه آزمون 
FMVSS 109, 119, 139  وISIRI 1093, 2169 ها را دارد. قابلیت انجام آزمون 

 

شکل 6- میدان آزمون اندازه گیری نوفه ی تایر

گزارش: معرفی مرکز آزمون تایر شرکت  ...
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 تمامی تایرهای باری و سواری را پوشش می دهند. دستگاه های
 FMVSS 109 ،119 ،139 استانداردهای  اساس  بر   آزمون 

و ISIRI 1093 ،2169 قابلیت انجام آزمون ها را دارد.

 

 

 دستگاه مقاومت منجید موجود در مرکز آزمون تایر -4 شکل

 

 )Machine) Test Bead unseating نگیرتایر از  ی دررفتگی طوقهآزمون  دستگاه -5

این آزمون  .کند می گیری اندازهرا  رینگ خارج کردن طوقه از برایو مقدار نیروی الزم  استتایرهای رادیال  ی تایر ویژه ی آزمون دررفتگی طوقه
کند. دستگاه آزمون دررفتگی طوقه از رینگ  و کنترل می گیری اندازه وخو پیچ رپُهای  جاده عملکرد تایرهای رادیال را به لحاظ ایمنی الزم در

 ها را دارد. قابلیت انجام آزمون  ISIRI 1093, 2169 وFMVSS 109, 119, 139  استانداردهای بر اساسنیز 
 

 

 تایر از رینگ ی دررفتگی طوقه دستگاه -5 شکل

 آزمایشگاه محیطی شرایط و کنترلتجهیزات آزمون  -6

 

 کنترل دقیق دمای اتاق آزمون تایر ی سامانه -11 شکل
ت صانایع  شرکت مهندسای و تحقیقاا  از اهمیت زیادی برخورداراست، تجهیزات مرکز آزمون  ها شرایط محیطی در آزمایشگاهتحت کنترل بودن 

 .دهد میقرار  و پایش گیری اندازه ،استاندارد ی های آزمون را مطابق گستره دمای اتاق ،رخودکا صورت به ،با حساسیت و دقت باالالستیک 

 

 دستگاه مقاومت منجید موجود در مرکز آزمون تایر -4 شکل

 

 )Machine) Test Bead unseating نگیرتایر از  ی دررفتگی طوقهآزمون  دستگاه -5

این آزمون  .کند می گیری اندازهرا  رینگ خارج کردن طوقه از برایو مقدار نیروی الزم  استتایرهای رادیال  ی تایر ویژه ی آزمون دررفتگی طوقه
کند. دستگاه آزمون دررفتگی طوقه از رینگ  و کنترل می گیری اندازه وخو پیچ رپُهای  جاده عملکرد تایرهای رادیال را به لحاظ ایمنی الزم در

 ها را دارد. قابلیت انجام آزمون  ISIRI 1093, 2169 وFMVSS 109, 119, 139  استانداردهای بر اساسنیز 
 

 

 تایر از رینگ ی دررفتگی طوقه دستگاه -5 شکل

 آزمایشگاه محیطی شرایط و کنترلتجهیزات آزمون  -6

 

 کنترل دقیق دمای اتاق آزمون تایر ی سامانه -11 شکل
ت صانایع  شرکت مهندسای و تحقیقاا  از اهمیت زیادی برخورداراست، تجهیزات مرکز آزمون  ها شرایط محیطی در آزمایشگاهتحت کنترل بودن 

 .دهد میقرار  و پایش گیری اندازه ،استاندارد ی های آزمون را مطابق گستره دمای اتاق ،رخودکا صورت به ،با حساسیت و دقت باالالستیک 

شکل 9- دستگاه مقاومت منجید موجود در مرکز آزمون تایر

دستگاه آزمون دررفتگی طوقه ی تایر از رینگ)2(  -5

آزمون دررفتگی طوقه ی تایر ویژه ی تایرهای رادیال است 
و مقدار نیروی الزم برای خارج کردن طوقه از رینگ را 
اندازه گیری می کند. این آزمون عملکرد تایرهای رادیال را به 
لحاظ ایمنی الزم در جاده های ُپر پیچ وخم اندازه گیری و کنترل 
می کند. دستگاه آزمون دررفتگی طوقه از رینگ نیز بر اساس 
 ISIRI 1093 ،2169 و FMVSS 109 ،119 ،139  استانداردهای

قابلیت انجام آزمون ها را دارد.

 Reportگزارش

انجام آزمون سرعت و مقاومت روی تایر و کنترل های الزم 

هنگام انجام آزمون

 

 و تحقیقات صنایع الستیکهای موجود در مرکز آزمون تایر شرکت مهندسی  مشخصات فنی دستگاه -3جدول 
Item Test WHEEL No.2 Test WHEEL No.1 Plunger No.1 Plunger No.2 Bead Unseating 

Scope LT & T.B PC & L.T All tires PC &L.T PC &L.T 

Shaft 2 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 

Tecnichal 
Specifcations 

Motor type 
Drum O.D 1700 mm 
Max. load 6500 kg 

Max. speed 130 km/hrs. 
Resolution 1kg 

motor type 
Drum O.D 1700 mm 
Max. load 1500 kg 

Max. speed 300 km/hrs. 

Hydraulic type 
Max. Load 6000 kg 

Pin speed 50 mm/min 
Resolution 1kg 

Motor type 
Max. Load 1500 kg 

Pin speed 
50 mm/min 

Resolution 1kg 

Hydraulic type 
Max. Load 1500 kg 

Pin speed 
50 mm/min 

Resolution 1kg 

 
 انجام آزمون هنگامهای الزم  انجام آزمون سرعت و مقاومت روی تایر و کنترل

 

 شرایط آزمون در آزمون سرعت تایر کنترل -7 شکل

 

 آزمون سرعت تایر هنگاموضعیت تایر  کنترل -8 شکل

 ) Test MachinesPlunger(دیمنجهای آزمون مقاومت  دستگاه -4
شود. دو  می گیری اندازهواحد انرژی )ژول(  سبحبر ،آزمون در اینوارده  های هو ضرب شده عمالاِتایر در برابر بار  ی مقاومت بدنه گیری اندازه

 استانداردهای بر اساسهای آزمون  دستگاه دهند. تایرهای باری و سواری را پوشش می تمامی ،مقاومت منجید گیری اندازهدستگاه آزمون 
FMVSS 109, 119, 139  وISIRI 1093, 2169 ها را دارد. قابلیت انجام آزمون 

 

شکل 7- کنترل شرایط آزمون در آزمون سرعت تایر

 

 و تحقیقات صنایع الستیکهای موجود در مرکز آزمون تایر شرکت مهندسی  مشخصات فنی دستگاه -3جدول 
Item Test WHEEL No.2 Test WHEEL No.1 Plunger No.1 Plunger No.2 Bead Unseating 

Scope LT & T.B PC & L.T All tires PC &L.T PC &L.T 

Shaft 2 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 

Tecnichal 
Specifcations 

Motor type 
Drum O.D 1700 mm 
Max. load 6500 kg 

Max. speed 130 km/hrs. 
Resolution 1kg 

motor type 
Drum O.D 1700 mm 
Max. load 1500 kg 

Max. speed 300 km/hrs. 

Hydraulic type 
Max. Load 6000 kg 

Pin speed 50 mm/min 
Resolution 1kg 

Motor type 
Max. Load 1500 kg 

Pin speed 
50 mm/min 

Resolution 1kg 

Hydraulic type 
Max. Load 1500 kg 

Pin speed 
50 mm/min 

Resolution 1kg 

 
 انجام آزمون هنگامهای الزم  انجام آزمون سرعت و مقاومت روی تایر و کنترل

 

 شرایط آزمون در آزمون سرعت تایر کنترل -7 شکل

 

 آزمون سرعت تایر هنگاموضعیت تایر  کنترل -8 شکل

 ) Test MachinesPlunger(دیمنجهای آزمون مقاومت  دستگاه -4
شود. دو  می گیری اندازهواحد انرژی )ژول(  سبحبر ،آزمون در اینوارده  های هو ضرب شده عمالاِتایر در برابر بار  ی مقاومت بدنه گیری اندازه

 استانداردهای بر اساسهای آزمون  دستگاه دهند. تایرهای باری و سواری را پوشش می تمامی ،مقاومت منجید گیری اندازهدستگاه آزمون 
FMVSS 109, 119, 139  وISIRI 1093, 2169 ها را دارد. قابلیت انجام آزمون 

 

شکل 8- کنترل وضعیت تایر هنگام آزمون سرعت تایر

دستگاه های آزمون مقاومت منجید )1(  -4

اندازه گیری مقاومت بدنه ی تایر در برابر بار اِعمال شده و 
ضربه های وارده در این آزمون، برحسب واحد انرژی )ژول( 
اندازه گیری می شود. دو دستگاه آزمون اندازه گیری مقاومت منجید، 

 1. Plunger Test Machines                              2. Bead unseating Test Machine
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 دستگاه مقاومت منجید موجود در مرکز آزمون تایر -4 شکل

 

 )Machine) Test Bead unseating نگیرتایر از  ی دررفتگی طوقهآزمون  دستگاه -5

این آزمون  .کند می گیری اندازهرا  رینگ خارج کردن طوقه از برایو مقدار نیروی الزم  استتایرهای رادیال  ی تایر ویژه ی آزمون دررفتگی طوقه
کند. دستگاه آزمون دررفتگی طوقه از رینگ  و کنترل می گیری اندازه وخو پیچ رپُهای  جاده عملکرد تایرهای رادیال را به لحاظ ایمنی الزم در

 ها را دارد. قابلیت انجام آزمون  ISIRI 1093, 2169 وFMVSS 109, 119, 139  استانداردهای بر اساسنیز 
 

 

 تایر از رینگ ی دررفتگی طوقه دستگاه -5 شکل

 آزمایشگاه محیطی شرایط و کنترلتجهیزات آزمون  -6

 

 کنترل دقیق دمای اتاق آزمون تایر ی سامانه -11 شکل
ت صانایع  شرکت مهندسای و تحقیقاا  از اهمیت زیادی برخورداراست، تجهیزات مرکز آزمون  ها شرایط محیطی در آزمایشگاهتحت کنترل بودن 

 .دهد میقرار  و پایش گیری اندازه ،استاندارد ی های آزمون را مطابق گستره دمای اتاق ،رخودکا صورت به ،با حساسیت و دقت باالالستیک 

 

 دستگاه مقاومت منجید موجود در مرکز آزمون تایر -4 شکل

 

 )Machine) Test Bead unseating نگیرتایر از  ی دررفتگی طوقهآزمون  دستگاه -5

این آزمون  .کند می گیری اندازهرا  رینگ خارج کردن طوقه از برایو مقدار نیروی الزم  استتایرهای رادیال  ی تایر ویژه ی آزمون دررفتگی طوقه
کند. دستگاه آزمون دررفتگی طوقه از رینگ  و کنترل می گیری اندازه وخو پیچ رپُهای  جاده عملکرد تایرهای رادیال را به لحاظ ایمنی الزم در

 ها را دارد. قابلیت انجام آزمون  ISIRI 1093, 2169 وFMVSS 109, 119, 139  استانداردهای بر اساسنیز 
 

 

 تایر از رینگ ی دررفتگی طوقه دستگاه -5 شکل

 آزمایشگاه محیطی شرایط و کنترلتجهیزات آزمون  -6

 

 کنترل دقیق دمای اتاق آزمون تایر ی سامانه -11 شکل
ت صانایع  شرکت مهندسای و تحقیقاا  از اهمیت زیادی برخورداراست، تجهیزات مرکز آزمون  ها شرایط محیطی در آزمایشگاهتحت کنترل بودن 

 .دهد میقرار  و پایش گیری اندازه ،استاندارد ی های آزمون را مطابق گستره دمای اتاق ،رخودکا صورت به ،با حساسیت و دقت باالالستیک 

شکل 10- دستگاه دررفتگی طوقه ی تایر از رینگ

تجهیزات آزمون و کنترل شرایط محیطی آزمایشگاه  -6

تحت کنترل بودن شرایط محیطی در آزمایشگاه ها از اهمیت 
زیادی برخورداراست، تجهیزات مرکز آزمون شرکت مهندسی و 
تحقیقات صنایع الستیک با حساسیت و دقت باال، به صورت 
خودکار، دمای اتاق های آزمون را مطابق گستره ی استاندارد، 

اندازه گیری و پایش قرار می دهد.
 

 

 

 دستگاه مقاومت منجید موجود در مرکز آزمون تایر -4 شکل

 

 )Machine) Test Bead unseating نگیرتایر از  ی دررفتگی طوقهآزمون  دستگاه -5

این آزمون  .کند می گیری اندازهرا  رینگ خارج کردن طوقه از برایو مقدار نیروی الزم  استتایرهای رادیال  ی تایر ویژه ی آزمون دررفتگی طوقه
کند. دستگاه آزمون دررفتگی طوقه از رینگ  و کنترل می گیری اندازه وخو پیچ رپُهای  جاده عملکرد تایرهای رادیال را به لحاظ ایمنی الزم در

 ها را دارد. قابلیت انجام آزمون  ISIRI 1093, 2169 وFMVSS 109, 119, 139  استانداردهای بر اساسنیز 
 

 

 تایر از رینگ ی دررفتگی طوقه دستگاه -5 شکل

 آزمایشگاه محیطی شرایط و کنترلتجهیزات آزمون  -6

 

 کنترل دقیق دمای اتاق آزمون تایر ی سامانه -11 شکل
ت صانایع  شرکت مهندسای و تحقیقاا  از اهمیت زیادی برخورداراست، تجهیزات مرکز آزمون  ها شرایط محیطی در آزمایشگاهتحت کنترل بودن 

 .دهد میقرار  و پایش گیری اندازه ،استاندارد ی های آزمون را مطابق گستره دمای اتاق ،رخودکا صورت به ،با حساسیت و دقت باالالستیک 

شکل 11- سامانه ی کنترل دقیق دمای اتاق آزمون تایر

مرکز فنی آزمون تایر برای انجام آزمون ها از رینگ های 
مخصوص )Rim Tests( هر آزمون که دارای استحکام باال و 
یکنواختی جرمی برخوردار هستند، برای انجام آزمون های با 

دقت باال مورداستفاده قرار می گیرد.

 

 در دستگاه مقاومت غلتشی مورداستفاده های رینگ -6 شکل
جرمای   و یکناواختی کاه دارای اساتحکام بااال     هار آزماون   ( sTestRim)هاای مخصاوص    رینگاز  ها مرکز فنی آزمون تایر برای انجام آزمون

 گیرد. قرار می مورداستفادهبا دقت باال  یها انجام آزمون برای ،برخوردار هستند

 .اند شده ساختهبه سفارش این شرکت در کشور آلمان شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع الستیک  های آزمون مرکز آزمون رینگ
در چنین  همو شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع الستیک خدمات کارشناسی فنی در مرکز آزمون  ی ارائه -ج

 نمشتریابه خواست  محل

 کارشناسی ی کارشناسی فنی تایرهای خسارتی و صدور برگه 
 در سرویسعملکرد تایر  و های تخصصی آشنایی با ساختار برگزاری کالس 

  و تعیین وضعیت تایر ها آشنایی با عیب و تخصصیعمومی های  کالسبرگزاری 
  تایرهای جاری  تخصصی استانداردها و آزمونهای  کالسبرگزاری 
  های نوین تایر تخصصی استانداردها و آزمونهای  کالسبرگزاری. 

ای  از اهمیات ویاژه   ،ارتقاای کیفیات تایرهاا در باازار رقاابتی      بارای  ،های بهباود  های الزم و انجام پروژه آشنایی با استانداردهای نوین و آزمایش
ایان   موردنیاز کارشناسانهای آموزشی  این راستا اقدام به برگزاری دورهدر شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع الستیک،  بنابراین ؛برخورداراست

 صنعت کرده است.

 

 های مهم تایر شاخصه -7 شکل

شکل 12- رینگ های مورداستفاده در دستگاه مقاومت غلتشی

رینگ های آزمون مرکز آزمون شرکت مهندسی و تحقیقات 
صنایع الستیک به سفارش این شرکت در کشور آلمان 

ساخته شده اند.

ج- ارائه ی خدمات کارشناسی فنی در مرکز آزمون شرکت 

مهندسی و تحقیقات صنایع الستیک و هم چنین در محل به 

خواست مشتریان

کارشناسی فنی تایرهای خسارتی و صدور برگه ی   •
کارشناسی

برگزاری کالس های تخصصی آشنایی با ساختار و   •
عملکرد تایر در سرویس

برگزاری کالس های عمومی و تخصصی آشنایی با   •
عیب ها و تعیین وضعیت تایر

برگزاری کالس های تخصصی استانداردها و آزمون های   •
جاری تایر

برگزاری کالس های تخصصی استانداردها و آزمون های   •
نوین تایر.
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گزارش: معرفی مرکز آزمون تایر شرکت  ...
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آشنایی با استانداردهای نوین و آزمایش های الزم و انجام 
پروژه های بهبود، برای ارتقای کیفیت تایرها در بازار رقابتی، 
از اهمیت ویژه ای برخورداراست؛ بنابراین شرکت مهندسی و 
 تحقیقات صنایع الستیک، در این راستا اقدام به برگزاری دوره های
آموزشی موردنیاز کارشناسان این صنعت کرده است   

 

 در دستگاه مقاومت غلتشی مورداستفاده های رینگ -6 شکل
جرمای   و یکناواختی کاه دارای اساتحکام بااال     هار آزماون   ( sTestRim)هاای مخصاوص    رینگاز  ها مرکز فنی آزمون تایر برای انجام آزمون

 گیرد. قرار می مورداستفادهبا دقت باال  یها انجام آزمون برای ،برخوردار هستند

 .اند شده ساختهبه سفارش این شرکت در کشور آلمان شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع الستیک  های آزمون مرکز آزمون رینگ
در چنین  همو شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع الستیک خدمات کارشناسی فنی در مرکز آزمون  ی ارائه -ج

 نمشتریابه خواست  محل

 کارشناسی ی کارشناسی فنی تایرهای خسارتی و صدور برگه 
 در سرویسعملکرد تایر  و های تخصصی آشنایی با ساختار برگزاری کالس 

  و تعیین وضعیت تایر ها آشنایی با عیب و تخصصیعمومی های  کالسبرگزاری 
  تایرهای جاری  تخصصی استانداردها و آزمونهای  کالسبرگزاری 
  های نوین تایر تخصصی استانداردها و آزمونهای  کالسبرگزاری. 

ای  از اهمیات ویاژه   ،ارتقاای کیفیات تایرهاا در باازار رقاابتی      بارای  ،های بهباود  های الزم و انجام پروژه آشنایی با استانداردهای نوین و آزمایش
ایان   موردنیاز کارشناسانهای آموزشی  این راستا اقدام به برگزاری دورهدر شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع الستیک،  بنابراین ؛برخورداراست

 صنعت کرده است.

 

 های مهم تایر شاخصه -7 شکل
شکل 13- شاخصه های مهم تایر

 

 

هتل المپیک تهران تایر درآموزشی استانداردهای نوین  ی دورهبرگزاری  -8 شکل  

 

 کرماندر گروه صنعتی بارز  تایر درهای نوین  آزمون استانداردها وآموزشی  ی دوره یبرگزار -9 شکل

 

 

 الستیک ی برای اعضای اتحادیهمهندسی و تحقیقات صنایع الستیک  شرکتتایر در  های آموزشی عیب ی دوره یبرگزار -16 شکل

شکل 14- برگزاری دوره ی آموزشی استانداردهای نوین تایر در هتل 
المپیک تهران

 

 

هتل المپیک تهران تایر درآموزشی استانداردهای نوین  ی دورهبرگزاری  -8 شکل  

 

 کرماندر گروه صنعتی بارز  تایر درهای نوین  آزمون استانداردها وآموزشی  ی دوره یبرگزار -9 شکل

 

 

 الستیک ی برای اعضای اتحادیهمهندسی و تحقیقات صنایع الستیک  شرکتتایر در  های آموزشی عیب ی دوره یبرگزار -16 شکل

شکل 15- برگزاری دوره ی آموزشی استانداردها و آزمون های نوین تایر 
در گروه صنعتی بارز در کرمان

  

 

هتل المپیک تهران تایر درآموزشی استانداردهای نوین  ی دورهبرگزاری  -8 شکل  

 

 کرماندر گروه صنعتی بارز  تایر درهای نوین  آزمون استانداردها وآموزشی  ی دوره یبرگزار -9 شکل

 

 

 الستیک ی برای اعضای اتحادیهمهندسی و تحقیقات صنایع الستیک  شرکتتایر در  های آموزشی عیب ی دوره یبرگزار -16 شکل
شکل 16- برگزاری دوره ی آموزشی عیب های تایر در شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع الستیک برای اعضای اتحادیه ی الستیک


