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در خردادماه سال 1337 شمسی، یعنی بیش از 60 
سال پیش، اولین کارخانه ی تایرسازی کشور با نام 
بی.اف.گودریچ)1( با شعار “الستیکی که معجزه می کند”)2(، 
به مدیریت عاملی آقای ویلی باروک امریکایی در تهران 

را ه اندازی شد.
در سال 1966 میالدی، سازمان ملی ایمنی ترافیک 
بزرگ راه های امریکا )NHTSA()3( در امریکا تأسیس و در 
سال 1973 میالدی، اولین استانداردهای ایمنی تایرهای 
سواری و باری- اتوبوسی را در امریکا تدوین و به 

مرحله ی اجرا درآورد.
سازمان ملی استاندارد ایران در سال 1339 شمسی 
)1960 میالدی( تأسیس و در سال 1353 شمسی 
)1974 میالدی(، اولین استانداردهای تایرهای سواری و 
باری- اتوبوسی را در ایران، بر اساس استانداردهای امریکا 
تدوین کرد. در آن زمان استانداردها مرتبط با ایمنی تایرها 
بود و بخش بزرگی از تولیدات تایر نیز از نوع بایاس)4( 

)الیه   اریب( یا تایرهای سنتی بود.

استانداردهای ایمنی تایر شامل مقاومت)5( و سرعت)6(، با 
گذر زمان و به تدریج و با افزایش سطح کیفی خودروهای 
تولیدشده و تولید تایرهای رادیال، تغییرهای کیفی پیدا کرده 
و از استانداردهای ایمنِی ِصرف، به سمت استانداردهای 

ایمنی- کیفی و زیست محیطی گرایش پیدا کردند.
آزمون های داخل و خارج سالن)7( به تدریج گسترش یافته 
و از گوناگونی بیشتری برخوردار شد. وسایل و تجهیزات 
آزمون های داخل سالن و زمین های آزمون تایر)8(، به ابزار 
اندازه گیری دقیق الکترونیکی مجهز شدند و دقت و صحت 
آزمون ها روزبه روز افزایش یافت. درواقع با ارتقای کیفیت 
خودروها و تجهیز آن ها به انواع سیستم های کنترلی، 
کیفیت و عملکرد تایرها نیز ارتقا یافته و فرم و محتوی 

استانداردها هم تغییر کرد.
هیأت مدیره ی انجمن صنفی صنعت تایر کشور، با 
تشخیص وقوع این دگرگونی ها و رخدادها، در آبان ماه 
سال1392، به پیشنهاد آقای دکتر سعید تقوایی- مدیرعامل 
شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع الستیک- تشکیل کمیته ی 

 1. B.F. Goodrich                           2. Miracle Rubber                       3. National Highway Traffic Safety Administration                         4. BIAS
 5. Endurance                     6. Speed                         7. Indoor & Outdoor                      8. Proving Ground



نشریه ی صنعت الستیک ایران/ شماره ی 91 6

دائمی سیاست گذاری و ترویج قانون ها و استانداردهای 
صنعت تایر با راهبری دبیر انجمن را تصویب کرد.

هدف های اصلی این کمیته عبارت اند از:
گسترش مفهوم و الزام های استانداردها در سطح   -1

شرکت های تولیدکننده ی تایر کشور،
همگام سازی تایرسازان داخلی با تایرسازان جهانی برای   -2

برطرف کردن مانع های صادراتی،
همگام سازی تایرسازان داخلی با استانداردهای جاری   -3
در امریکا، اروپا، ژاپن، ... برای بهبود کیفیت تولید 

تایرهای داخلی،
به روزرسانی استانداردهای ملی، همگام با استانداردهای   -4

جهانی،
بررسی موارد دارای اهمیت استانداردهای تایر جهان مانند   -5
استانداردهای U.T.Q.G؛ S.W.R؛ Labeling؛ F.M.V.S.S؛ 
NEDC؛ Smart way؛ Green Tire؛ REACh Regulation؛ 

E- Mark؛ Tire Aging؛ WLTP و... ،

گردآوری و مدون سازی استانداردهای موجود در دنیا،  -6
باال بردن سطح استانداردهای ملی برای جلوگیری از   -7

واردات تایرهای بی کیفیت و افزایش میزان صادرات،
پیگیری بحث نظارت بر اجرای استانداردها.  -8

در همین راستا استانداردهای جدید  S.W.R )استانداردهای 
سه گانه ی مقاومت غلتشی، چسبندگی تایر به جاده ی خیس 
و صدای غلتشی تایر( تدوین و تا پایان سال جاری 
به تصویب نهایی خواهد رسید و الزم االجرا خواهد 
شد. تدوین استانداردهای جدید تایرهای اتوبوسی- باری، 
 ،)1(OTR استاندارد تایرهای کشاورزی، استاندارد تایرهای
تجدیدنظر در استانداردهای تایر و تیوب موتور و دوچرخه، 
تدوین استانداردهای قانون ریچ- ثبت، ارزیابی، تأیید، و 
محدودیت های شیمیایی )REACh()2( بررسی و اشاعه                                     ی 
مفهوم تایر سبز و استانداردهای مرتبط با آن در دستور 

کار این کمیته قرار دارد.
با توجه به اهمیت موضوع بر آن شدیم که با همکاری 
انجمن صنفی صنعت تایر و شرکت مهندسی و تحقیقات 
صنایع الستیک و جمعی از متخصصان صنعت تایر و 
خودرو، ویژه نامه ای درباره ی استاندارهای مرتبط با تایر 

تدوین و در اختیار عالقه مندان قرار دهیم.
انجمن صنفی صنعت تایر امیدوار است با اشاعه ی 
مفهوم ها و فرهنگ استانداردها و آموزش و به کارگیری آن ها 
بتواند در حد امکان در جهت ارتقای کیفیت تایرهای تولیدی 

و افزایش سهم صادرات حرکت کند  
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