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ریشهیابی و تلفظ:
تایــر ،از واژهی فرانســوی “ ”tirerبــه معنــای کشــیدن (،)Pull
ریشــه گرفتــه اســت .ایــن نامگــذاری بــه ایــن علــت ایــن
اســت کــه در گذشــته تایــر بــه تســمههای آهنــی و ســیمهای
ضخیمــی کــه بــه دور چرخهــای کالســکه کشــیده میشــد،
اتــاق میشــده .در آهنگــری بــه ســبک فرانســوی ،کلمــهی
تایــر یــا کشــیدن ( )Pullبــرای ســاخت ( )Drawingمیلــهی
آهنــی اســتفاده میشــده .همچنیــن ایــن واژه بــه پروســهی
ســاخت ( )Drawingســایر فلــزات و نــورد نیــز اتــاق میشــده.
یکــی از نخســتین دفعاتــی کــه نــام تایــر در زبــان انگلیســی ذکــر
شــد بــه ســال  3581برمیگــردد .در آن زمــان ،در مجلــهی
لنــدن ( ،)Londonمقالــه ای بــا عنــوان «فوایــد اســتفاده از
چرخهــای پهــن» چــاپ شــد .در ایــن مقالــه روش متــداول
حفاظــت از چــرخ ،خــم کــردن دو میلــه (کــه بــه آنهــا تایــر
گفتــه میشــود) معرفــی شــدهبود ،کــه بــا آن میلههــا تســمه
ســاخته میشــد و ســپس آنهــا را بــه چــرخ متصــل میکردنــد.
ولــی همچنیــن در ایــن مقالــه اشــاره شــده بــود کــه بهتــر
اســت بــه جــای میلههــا ،از نوارهــای آهنــی کــه بــه آنهــا
«چــرخ پهــن» گفتــه میشــود اســتفاده شــود .ز یــرا میلههــا
وقتــی اســتفاده میشــوند باعــث خوردگــی چــرخ میشــوند.
بــه عنــوان نمونــهی دیگــر از اســتفاده از واژهی تایــر در زبــان
انگلیســی ،میتــوان بــه شــمارهی  51مجلــهی اســکاتس
( )Scotsکــه توســط جیمــز بوســول ( )James Boswellدر
ســال  3571نوشــته شــد اشــاره کــرد.

تایر (:)Tire/Tyre

تایــر وســیلهای دایــرهای شــکل اســت کــه در وســایل نقلیــه بــر
روی رینــگ( )rimبــه منظــور محافظــت از آن و همچنیــن بــرای
بــاال بــردن کارایــی وســیلهی نقلیــه اســتفاده میشــود.تایر
در انگلیســی بــه صــورت  Tyreو در آمریکایــی  Tireنوشــته
میشــود .بیشــتر تایرهــا از جملــه تایرهــای اتومبیــل و دوچرخه
در حالــی کــه ماننــد پــد محافــظ شــوک را جــذب میکننــد ،یــک
نیــروی کششــی بیــن وســیلهی نقلیــه و جــاده فراهــم میکننــد
( )Tractionکــه باعــث ایجــاد حرکــت میشــود.
امــروزه در ســاخت تایرهــای بــادی مــدرن از الســتیک
مصنوعــی ،الســتیک طبیعــی ،نــخ و ســیم (،)fabric and wire
بــه همــراه دوده (کربــن ســیاه) و ترکیبهــای شــیمیایی
دیگــر اســتفاده میشــود .تایرهــا دارای ســطح و بدنــه
هســتند .ســطح تایــر نیــروی کششــی الزم بــرای حرکــت را
فراهــم میکنــد ،در حالــی کــه بدنــه امــکان نگهــداری هــوای
فشــرده شــده را مهیــا میکنــد .نمونــه هــای اولیــه تایــر
شــامل نوارهــای فلــزیای بودهانــد کــه حــول چرخهــای
چوبــی قــرار میگرفتنــد تــا از ســاییدگی و شکســتن چرخهــا
جلوگیــری کننــد .اولیــن تایرهــای الســتیکی ،توپــر بــوده انــد
(بــادی نبودنــد .).امــروزه بیشــتر از تایرهــای بــادی اســتفاده
میشــود ،کــه بدنــهی دونــات شــکل آنهــا از کابــل و ســیم
ســاخته میشــود .روی ایــن کابلهــا و ســیمها روکشــی از
الســتیک قــرار دارد .معمــوال داخــل ایــن تایرهــا را بــا هــوای
فشــرده پرمیکننــد .از الســتیکهای بــادی در بیشــتر وســایل
نقلیــه شــامل اتومبیــل ،دوچرخــه ،موتــور ،کامیــون ،تجهیــزات
ســنگین و هواپیمــا اســتفاده میشــود .تایرهــای فلــزی هنــوز
در لوکوموتیوهــا و ماشــینهای ریلــی اســتفاده میشــوند.

یکــی دیگــر از ریشــههای کلمــهی تایــر در دیکشــنری آنایــن
ریشــهیابی ( )www.etymonline.comآورده شــده .اساســا
ایــن واژه خاصــه شــدهی واژهی “ ”attireاســت کــه معنــی
لغــوی آن لبــاس اســت .بــه عبــارت دیگــر ،چرخــی کــه تایــر
دارد ،چــرخ ملبــس (لبــاس پوشــیده) اســت .ایــن دیــدگاه را
ممکــن اســت برخــی دیگــر از ریشــهیابها نیــز بــه آن اشــاره
کــرده باشــند.
در دهــه  0481یعنــی زمانــی کــه انگلیســیها شــروع بــه
اســتفاده از آهــن چکشخــوار بــرای چــرخ ماشــینآالت ریلــی
کردنــد ،هجــی کــردن تایــر بــه صــورت ( )tyreبــه تدر یــج
دیدهشــد .گرچــه ،ناشــران ســنتی همچنــان بــه نوشــتن
تایــر بــه صــورت  tireادامــه دادنــد .روزنامــهی تایمــز (The
 )Timesدر انگلســتان تــا ســال  5091تایــر را  tireهجــی
میکــرد .هرچنــد ،در انگلســتان در قــرن  ،91هجــی کــردن بــه
صــورت  tyreبــرای تایرهــای بــادی رواج یافــت .در چــاپ 1191
دایرهالمعــارف بریتانیــکا ( )Britannicaآمــده اســت»،امروزه
باالتریــن مقامهــای انگلیــس ،هجیکــردن تایــر بــه صــورت
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‘ ’tyreرا پذیرفتهانــد ،ولــی در آمریــکا ایــن شــیوهی هجــی
کــردن ناشــناخته اســت ».در فوایــد انگلیســی مــدرن فالــر
( )Fowler’s Modern English Usageدر ســال 6291
گفتهشــده « از نظــر ریشــهیابی واژهی تایــر ،هیــچ اشــکالی در
هجــی کــردن آن بــه صــورت  tyreوجــود نــدارد ،هرچنــد دلیلــی
بــرای اســتفاده از ایــن فــرم جدیــد نیســت ».در طــول قــرن
بیســتم  tyreبــه عنــوان فــرم اســتاندارد هجــی کــردن تایــر در
زبــان انگلیســی برتانیایــی انتخــاب شــد.

بــرای دوچرخههــا و وســایل نقلیــهی ســبک مناســب بودنــد.
دانلــوپ در ســپتامبر ســال  0981متوجــه شــد کــه پیــش از وی در
زمینــهی تایرهــای بــادی تحقیقاتــی انجــام شــده بــود ،اما شــرکت
او بــا مخفــی کــردن ایــن اطاعــات مانــع از افشــاء آن شــد.
در ســال  2981حــق ثبــت اختــراع دانلــوپ ،بــی اعتبــار اعــام
شــد .زیــرا مشــخص شــد کــه فــردی بــه نــام اســکات رابــرت
ویلیــام تامســون ( )Scot Robert William Thomsonقبــا
در ایــن زمینــه اختــراع خــود را بــه ثبــت رســاندهبود( .حــق ثبت
اختــراع لنــدن  ،5481فرانســه  6481و آمریــکا  .)7481اگرچــه
اعتبــار ایــن مســاله کــه «الســتیک بــه علــت انعطــاف پذیــری
و تحمــل بــاال در مقابــل ســاییدگی و پارگــی ،بــرای اســتفاده
در تایــر مناســب اســت ».بــرای دانلــوپ باقــی مانــد .جــی بــی
دانلــوپ و هــاروی دو کــراس ( )Harvey du Crosبــرای رفــع
مشــکات بســیاری کــه پــس از باطــل شــدن حــق ثبــت اختــراع
دانلــوپ بــا آنهــا مواجــه شــدند ،مخترعــی بــه نــام چارلــز
کینگســتون ولــچ ( )Charles Kington Wlechرا اســتخدام
کردنــد و همچنیــن اختراعهــای دیگــری را بــه نــام خــود ثبــت
کردنــد ،کــه بــه کمــک آنهــا توانســتند موقعیــت کاری خــود
را حفــظ کننــد .توســعهی ایــن تکنولــوژی ،منجــر بــه پیشــرفت
بســیاری از شــاخههای مهندســی شــد .پیشــرفتهایی
کــه در ایــن تکنولــوژی صــورت گرفــت ،منجــر بــه پیشــرفت
بســیاری از شــاخههای مهندســی شــد .او در ســال 4481
حــق اســتفادهی انحصــاری از ولکانــش الســتیک طبیعــی را کــه
توســط چارلــز گودیــر ( )Charles Goodyearو رابــرت ویلیــام
تامســون ( )Robert William Thomsonاختــراع شــدهبود
را بــه دســتآورد.

تاریخچه:
نخســتین تایرهــا را از نوارهایــی از جنــس چــرم میســاختند.
پــس از چــرم از آهــن و درنهایــت از اســتیل بــرای ســاختن تایــر
اســتفاده میکردنــد .تایرهــا را روی چرخهــای چوبــی گاری و
واگــن قــرار میدادنــد .چرخســازها ( ،)wheelwrightتایــر را
در کــورهی آتــش حــرارت میدادنــد ،ســپس آنهــا را از کــوره
در آورده و مســتقیما روی چــرخ گذاشــته و خنــک میکردنــد.
بــا ایــن کار فلــز منقبــض میشــد و تایــر تولیــد شــده ،کامــا
انــدازهی چــرخ بــود .حلقــهی خروجی عــاوه براینکه قســمتهای
مختلــف چــرخ را بــه هــم متصــل میکنــد ،ماننــد یــک پوشــش از
آســیب رســیدن بــه ســطح چــرخ جلوگیــری میکنــد.

الســتیک ترکیبــی ( )Syntheticدر آزمایشــگاههای بیــر
( )Bayerدر دهــهی  0291اختــراع شــد .ســاالنه بیــش از یــک
میلیــارد تایــر در بیــش از  004کارخانــه تولیــد میشــود.
پشتیبانی چرخ (:)Wheel support

تایرهــای بــادی از دو منظــر از رینگــی ( )Rimکــه بــه آن متصــل
هســتند پشــتیبانی میکننــد .اول ،کشــش ســیمها ()Cord
 ،بهجــز در ناحیــهی نزدیــک بــه تمــاس بــا زمیــن (Contact
 )Patchکــه میــزان کشــش ســیمها ( )Cordکاهــش مییابــد،
زهــوار را بــه طــور یکنواخــت اطــراف چــرخ نگهمــیدارد .دوم،
زهوار نیروی شبکه را به رینگ ( )rimمنتقل میکند.

اولیــن تایــر بــادی کاربــردی در ســال  8881توســط جــان
بویــد دانلــوپ ( John Boyd Dunlopاختــراع شــد .دانلــوپ
دامپزشــک اســکاتلندی االصلــی بــود کــه در ایرلنــد زندگــی
میکــرد .وی ایــن تایــر را بــرای ســهچرخهی پســرش طراحــی
کــرد ،تــا هنــگام دوچرخهســواری روی پیادهروهــای ناهمــوار
ســردرد نگیــرد .دانلــوپ در  13اکتبــر ســال  8881ایــن اختــراع
را بــه نــام خــود ثبــت کــرد .در نظــر او تایرهــای بــادی فقــط

فشــار هــوا از طریــق ســیمهای الیــه ( ،)plyبــه زهــوار در
همــهی جهتهــا بــه ســمت بیــرون فشــار وارد میکنــد.
زهــوار سرتاســر رینــگ ( )rimچرخــی را کــه بــه آن متصــل اســت
احاطــه میکنــد .بنابرایــن زهــوار بایــد اســتحکام کششــی
باالیــی داشــته باشــد .هنگامــی کــه هیــچ نیرویــی بــه رویــهی
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 )cordمیســر شدهاســت .ایــن تایرهــا بــرای کاربردهایــی کــه
بــه ســرعت بــاال بــدون ایجــاد بــار اضافــی نیــاز دارنــد ،مناســب
هســتند و عملکردشــان از تایرهــای ســیم متقابــل الی مشــابه
بهتــر اســت .در ایــن حالــت دمــای تایــر و مقاومــت گردشــی
کاهــش مییابــد و طــول عمــر اســتفاده از تایــر افزایــش مییابــد.

خارجــی ( )treadوارد نشــود ،زهــوار در همــهی جهتهــا بــه
یــک میــزان کشــیده میشــود ،بنابرایــن در ایــن حالــت هیــچ
نیــروی شــبکهی مضافــی بــه زهــوار و رینــگ وارد نمیشــود.
گرچــه هنگامــی کــه بــه یــک ســمت از رویــهی تایــر فشــاری
بــه ســمت داخــل وارد شــود ،مقــداری از فشــار بــر روی
الیههــای دیــواره متناظــر کــه زهــوار را نگهمــیدارد برداشــته
میشــود .امــا همچنــان الیههــای دیــواره در دیگــر ســو ،زهــوار
را در جهــت مخالــف میکشــند .بنابرایــن الیههــای دیــواره
کــه همچنــان کامــا تحــت فشــار هســتند ،زهــوار تایــر و رینــگ
چــرخ را در جهــت مخالــف بــا جابهجایــی رویــه میکشــند و
نیرویشــان ،بــا براینــد نیرویــی کــه رویــهی تایــر را بــه ســمت
داخــل فشــرده برابــر میشــود.

تولید:
بیــش از  054کارخانــه در سراســر جهــان تایرهــای بــادی
تولیــد میکننــد .ســاالنه بیــش از یــک میلیــارد تایــر تولیــد
میشــود .بــه همیــن دلیــل اســت کــه صنعــت تولیــد تایــر
یکــی از مصرفکنندههــای بــزرگ الســتیک طبیعــی اســت.
پیشبینــی میشــود کــه تــا ســال  27.1 ،5102میلیــارد تایــر
در سراســر جهــان بــه فــروش برســد .پروســهی تولیــد تایــر بــا
مــواد خامــی ماننــد الســتیک ،کربــن ســیاه و مــواد شــیمیایی
آغــاز میشــود .انــواع مختلفــی از الســتیک بــرای تولیــد تایــر
اســتفاده میشــود کــه متداولتریــن نــوع آن الســتیک
ســنتزی ( )styrene-butadiene copolymerاســت .در ایــن
مقالــه اجزایــی کــه بــا هــم مونتــاژ میشــوند تــا یــک تایــر تولیــد
شــود ،مــواد مختلفــی کــه در ســاخت تایــر اســتفاده میشــود،
پروســهی ســاخت و مــدل تجــاری کلــی توصیــف میشــود.

ایــن پشــتیبانیای کــه الیههــای دیــواره نســبت بــه کشــش
زهــوار دارنــد یکــی از دالیــل مهــم تولیــد تایــر بــا ســاختار ســیم
متقابــل ال( )cross-ply cordsاســت .ایــن ســاختار ســبب
میشــود کــه ســیمها راحتتــر بتواننــد از تســمه ()sling
پشــتیبانی کننــد .گرچــه بــا ارتقــاء روشهــای تولیــد و مــواد
مــورد اســتفاده و تحقیــق در مــورد بــازده و مانــدگاری تایــر،
امــروزه امــکان تولیــد تایرهــای ســیم رادیــال ال (radial-ply

شکل  -1الستیک سنتزی ( )styrene-butadiene copolymerمحبوبترین الستیکی است که در ساخت تایر استفاده میشود.

در ســال  4002درآمــد حاصــل از فــروش تایــر در سراســر دنیــا
معــادل  08میلیــارد دوالر بــود ،کــه ایــن رقــم در ســال  0102به
 041میلیــارد دوالر رســید( .حــدود  %43از افزایــش قیمــت
بــه علــت تــورم اســت).

اســتفاده میشــود.
سیمها (:)Cords

الیــه و زهــوار بــا اســتفاده از ســیمها ســاخته میشــوند.
ســیمها بایــد اســتحکام کششــی الزم بــرای تحمــل فشــار
و کشــش را داشــته باشــند .میتــوان آنهــا را از اســتیل،
فیبرهــای طبیعــی ماننــد پنبــه و ابریشــم یــا فیبرهــای مصنوعــی
از قبیــل نایلــون و کــوالر ســاخت.

پنــج کمپانــی برتــر تولیــد تایــر برحســب درآمــد عبارتنــد از
بریجســتون ( ،)Bridgestoneمیشــلن ( ،)Michelinگودیــر
( ،)Goodyearکونتیننتــال ( )Continentalو پیرلــی (.)Pirelli

مواد اولیه:

االستومر (:)Elastomer

تایرهــای بــادی مــدرن از دو دســته مــواد ســاخته میشــوند،
ســیمها ( ،)cordکــه الیــه ( )plyاز آنهــا ســاخته میشــود
و االســتومر ( )elastomerکــه بــرای روکــش کــردن ســیمها

رویــهی تایــر ( )daerTبــا االســتومر ســاخته میشــود.
االســتومر بــه عنــوان روکــش بــرای ســیمها اســتفاده میشــود
تــا از آنهــا در برابــر ســاییدگی محافظــت کنــد و ســیمها را در
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جــای خــود نگــهدارد .االســتومر را از ترکیــب الســتیک طبیعــی،
الســتیک مصنوعــی ،کربــن ســیاه و برخــی دیگــر از ترکیبهــای
شــیمیایی میســازند.

تمــاس دارنــد.
طراحــی رویــهی الســتیکها باتوجــه بــه نــوع کاربردشــان
متفــاوت اســت .بــرای مثــال در تایرهــای کارآمــد برجســتگیها،
بیشــتر ســطح رویــه را اشــغال کردهانــد .در ایــن حالــت ،میــزان
الســتیکی کــه بــا ســطح جــاده تمــاس دارد افزایــش مییابــد
کــه ایــن امــر موجــب افزایــش نیــروی کششــی بــا ســطح جــاده
میشــود و بــه ســهولت حرکــت کمــک میکنــد .همچنیــن،
ممکــن اســت از الســتیکهایی کــه جنسشــان نرمتــر اســت،
بــرای افزایــش نیــروی کششــی بــا ســطح جــاده اســتفاده کــرد،
امــا بــا ایــن کار رویــهی تایــر ســریعتر دچــار خوردگــی میشــود.
تایرهــای مخصــوص گل و بــرف ( )M&Sبــه نحــوی طراحــی
میشــوند کــه فاصلــهی بیــن برجســتگیها بیشــتر باشــد
یعنــی برجســتگیها ســطح کمتــری از رویــه را اشــغال کننــد .ایــن
کار ســبب میشــود کــه گل و آب راحتتــر از ســطح زیــر تایــر
عبورکنــد .همیشــه تایرهایــی کــه بــرای شــرایط خــاص طراحــی
شــدهاند وقتــی در شــرایطی کــه بــرای آن طراحــی شــدهاند
اســتفاده میشــوند ،از تایرهــای همهکاره/معمولــی کارایــی
بیشــتری دارنــد.

اجزای سازندهی تایر:
بدنــهی تایــر از بخشهــای مختلفــی تشــکیل شــده کــه عبارتند
از :رویــه ( ،)Treadزهــوار ( ،)Beadکنــاره ( ،)Sidewallشــانه
( )Shoulderو الیــه (.)Ply

شکل  -2دو تایر دوچرخه با طرح آج متفاوت

برجستگیهای طرح رویه (:)Tread Lug

برجســتگیهای رویــهی تایــر ،بخشــی از تایــر هســتند کــه بــا
ســطح جــاده تمــاس دارنــد ،آنهــا مســاحت تمــاس الزم،
بــرای ایجــاد نیــروی کششــی بــا ســطح جــاده را فراهــم میکنند.
هنــگام حرکــت تایــر ،برجســتگیهای قســمتی از رویــهی تایــر
کــه بــا ســطح جــاده در تمــاس اســت ،فشــرده میشــوند و
هنگامــی کــه تایــر حرکــت میکنــد و آن قســمت از رویــه دیگــر
بــا ســطح جــاده تمــاس نداشــته باشــد ،برجســتگیها بــه
حالــت عــادی برمیگردنــد.

رویه (آج)

شیارهای رویه (:)Tread Void
رویه یا آج (:)Tread

شــیارهای رویــه فضــای الزم بــرای برجســتگیها را ایجــاد
میکنــد تــا انعطــاف کافــی را داشتهباشــند .کــه وقتــی وارد
ناحیــهی تمــاس بــا ســطح جــاده میشــوند ()footprint
بتواننــد راحــت فشــرده شــوند و هنــگام خــروج از ناحیــهی
تمــاس بــه حالــت عــادی بازگردنــد .شــیارها همچنیــن ماننــد
یــک کانــال ،آب ،گل و بــرف را از ناحیــهی تمــاس (foot-
 )printخــارج میکننــد .ضریــب شــیار بــه نســبت مســاحت
شــیارها بــه مســاحت کل تایــر گفتهمیشــود .هنگامــی کــه
شــیارها مســاحت کمــی از ســطح تایــر را اشــغال کننــد ،یعنــی
بیشــتر ســطح تایــر را برجســتگیها تشــکیل دهنــد ،مســاحت
ناحیــهی تمــاس بــا ســطح جــاده افزایــش مییابــد ،در نتیجــه
نیــروی کشــش بــا ســطح جــاده ( )tractionکــه موجــب حرکــت

رویــه بخشــی از تایــر اســت کــه بــا ســطح جــاده تمــاس دارد.
بــه بخشــی از تایــر کــه در هــر لحظــه بــا ســطح جــاده در تمــاس
اســت ،محــل تمــاس ( )Contact Patchگفتــه میشــود.
رویــه یــک الیــهی ضخیــم از جنــس پاســتیک ،یــا ترکیــب
( )Compoundپاســتیک /کامپوزیــت اســت و ســاختارش
بــه نحــوی اســت کــه نیــروی کششــی بــا ســطح جــاده باعــث
ســاییدگی ســریع رویــه نشــود .طــرح رویــهی تایــر بــا کمــک
شــیارها ( ،)Groovesبرجســتگیها ( )Lugsو فضــای بیــن
برجســتگیها ( )Voidsایجــاد میشــود .وجــود شــیارها
بــرای ایجــاد مســیر بــرای عبــور دادن آب ضــروری اســت.
برجســتگیها قســمتی از تایــر هســتند کــه بــا ســطح جــاده
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میشود ،بر روی سطوح تمیز و خشک افزایش مییابد.

سایپ

سایپ (:)Sipe

شکل  -3شیار برای عبور آب

در ســطح برجســتگیهای رویــهی تایــر ،شــیارهای ر یــزی وجــود
دارد کــه بــه آنهــا ســایپ گفتــه میشــود .ایــن شــیارها
انعطافپذیــری برجســتگیها را بــاال میبرنــد ،یعنــی زمانــی
کــه برجســتگیها بــه محــل تمــاس تایــر بــا ســطح جــاده (Foot-
 )printمیرســند ،راحتتــر فشــرده میشــوند و شکلشــان
عــوض میشــود .ایــن امــر موجــب کاهــش تنشهــای برشــی
و درنتیجــه گرمــای تولیــد شــده میشــود .آزمایشهــای
انجــام شــده بــرروی دو تایــر مشــابه کــه یکــی دارای ســایپ
و دیگــری بــدون ســایپ بــوده نشــان میدهــد کــه حضــور
ایــن شــیارهای کوچــک ســبب بهبــود حرکــت در بــرف و ارتقــای
عملکــرد ترمــز بــر روی یــخ میشــود .گرچــه در تایرهــای دارای
ســایپ ،فاصلــهی توقــف روی زمینهــای خشــک و تــر حــدود
چنــد فــوت بــا هــم تفــاوت دارد .سالهاســت کــه عاقهمنــدان
بــه تایرهــای آفــرود بــرای افزایــش نیــروی کششــی بیــن تایــر و
ســطح جــاده ( ،)Tractionاز تایرهــای دارای ســایپ اســتفاده
میکننــد .از ایــن رو بســیاری از تولیدکننــدگان تایرهــای آفــرود
ســایپدار را عرضــه میکننــد.

شیار برای عبور باران

شیار برای عبور آب (:)Rain Groove

در رویــه ،شــیارهایی بــرای عبــور دادن آب از زیــر تایــر طراحــی
میشــود .از ایــن شــیارها معمــوال در تایــر کامیونهــا اســتفاده
میکننــد .در بســیاری از تایرهــای کارآمــد ،شــیارها بــه صــورت
زاویــه دار از وســط بــه ســمت طرفیــن تایــر کشــیده میشــوند.
برخــی ســارندگان ادعــا دارنــد کــه رویــهی تایــر را بــه نحــوی
منعطــف طراحــی میکننــد کــه ( )Tread Flexingآب از زیــر
تایــر بــه بیــرون پمــپ شــود .ایــن امــر موجــب راحتتــر شــدن
رانندگــی در شــرایط جــوی گوناگــون اســت.

شاخص سایش آج (:)Wear bar
بــه نقــاط نشــانگری گفتــه میشــود کــه بــر روی رویــه ()Tread

قــرار دارنــد و بــا اســتفاده از آنهــا میتــوان زمــان مناســب
بــرای تعویــض تایــر را فهمیــد .هنگامــی کــه ارتفــاع برجســتگیها
( )Lugبــه ارتفــاع ایــن نوارهــا برســد ،نشــاندهندهی ایــن
اســت کــه عمــر تایــر بــه ســر رســیده و نیــاز بــه تعویــض دارد.
بیشــتر ایــن نوارهــای شــاخص ،عمقــی معــادل  6.1میلیمتــر
باقیمانــده از رویــه را نشــان میدهنــد .در ایــن هنــگام اســت
کــه تایــر فرســوده تلقــی میگــردد و نیــاز بــه تعویــض دارد.

تایر مستهلک
شاخص سایش آج

زهوار (:)Bead
بیــد بــه قســمتی از تایــر گفتــه میشــود کــه بــا رینــگ ()Rim

تمــاس دارد .بیــد ،عمومــا بــا ســیمهایی از جنــس اســتیل
ســاخته میشــود و بــا الســتیکی بــا قابلیــت انعطــاف کــم و
اســتقامت بــاال ترکیــب میشــود .زهــوار بایــد محکــم در محــل

تایر جدید
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خــود قــرار گیــرد تــا هنــگام چرخیــدن چــرخ ،جابهجــا نشــود و
همچنیــن نشــت هــوا وجــود نداشــته باشــد .در ضمــن توجــه
شــود کــه نســبت عــرض رینــگ ( )Rimبــه عــرض چــرخ فاکتــور
مهمــی در میــزان فرمانپذیــری ( )Handlingاتومبیــل اســت.
کنارهی تایر (:)Sidewall

کنــاره بــه قســمتی از تایــر گفتــه میشــود کــه بیــن رویــه و بیــد
قــرار دارد .جنــس کنــاره عمومــا از الســتیک اســت و بــه منظــور
افزایــش اســتحکام کششــی و انعطافپذریــری ،توســط پارچــه
( )Fabricیــا کابلهــای اســتیل تقویــت میشــود .کنــاره،
فشــار هــوا را تحمــل میکنــد و گشــتاور اعمــال شــده توســط
محــور دیفرانســیل ( )Drive Axleرا بــه رویــهی تایــر منتقــل
میکنــد ،امــا مقــدار کمــی از وزن اتومبیــل را تحمــل میکنــد.

اجزای مرتبط:

شانه

بــرای داشــتن یــک چــرخ کارآمــد ،عــاوه بــر اجزایــی کــه بــرای
داشــتن تایــر ذکــر شــد ،بــه اجــزای دیگــری نیــز نیــاز دار یــم.
چرخ (:)Wheel

تایرهــا معمــوال بــه چرخهایــی وصــل میشــوند کــه در
لبــهی بیرونــی خــود ،رینــگ جدایــی ناپذیــر دارنــد کــه تایــر را
نگهمــیدارد .چرخهــای اتومبیــل را معمــوال از فــوالد فشــرده
و جــوشداده شــده ،یــا از ترکیبــی از آلیاژهــای ســبک فلــزی
ماننــد آلومینیــوم یــا منیزیــوم میســازند .چرخهــای آلیــاژی را
توســط آهنگــری یــا ریختهگــری میســازند .تایــر و چرخــی کــه
بــه هــم متصــل هســتند را بــه اتومبیــل پیــچ میکننــد .معمــوال
یــک قالپــاق تزئینــی و یــک حلقــه را روی چــرخ قــرار میدهنــد.

شانه (:)Shoulder

شــانه بــه بخشــی از تایــر گفتــه میشــود کــه در لبــه ی تایــر ،در
ناحیــهی بیــن رویــه و کنــاره قــرار دارد.

رینگ (:)Rim

الیه (:)Ply

زهوارهــای تایــر روی رینــگ یــا لبــهی خارجــی چرخ قــرار میگیرد.
شــکل ایــن لبههــای خارجــی بــه گونــهای اســت کــه دیــوارهی
داخلــی ماننــد یــک اســتوانهی شــعاعی خــم میشــود تــا تایــر
بتوانــد بــه آن متصــل شــود .طراحــی رینــگ بایــد بــه نحــوی
باشــد کــه زهــوار تایــر بــا ســایز مناســب کامــا ســر جــای خــود
قــرار بگیــرد .بــا قــرار دادن زهوارهــا در کانالــی کــه توســط
رینگهــای داخلــی و خارجــی چــرخ ایجادشــده ،تایــر را بــه چــرخ
متصــل میکننــد.

Plyهــا الیههایــی از کابلهــای بســط ناپذیــر هســتند کــه در
الســتیک جاســازی شــدهاند .ایــن کابلهــا بــا جلوگیــری از
کشــش الســتیک در اثــر فشــارهای داخلــی ،باعــث میشــوند
کــه تایــر شــکل خــود را حفــظ کنــد .جهــت plyهــا نقــش بســیار
مهمــی در میــزان کارایــی تایــر دارد و یکــی از روشهــای اصلــی
طبقهبنــدی تایرهاســت.
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تیوب داخلی (:)Inner tube

شکل  -5دریچهی شریدر بدنه که درپوش آن برداشته شده

بیشــتر تایرهــای دوچرخههــا ،موتورســیکلتها و خیلــی
از تایرهــای وســایل نقلیــهی ســنگین ماننــد اتوبوسهــا،
کامیونهــای ســنگین و تراکتورهــا بــه نحــوی طراحــی شــده کــه
بــه تیــوب داخلــی نیــاز دارد .تیوبهــای داخلــی ،بالونهــای
چنبرهشــکلی هســتند کــه از مــواد نشــت ناپذیــری از قبیــل
الســتیک مصنوعــی االســتیک و نــرم ســاخته میشــوند تــا از
نشــت هــوا جلوگیــری شــود .تیوبهــای داخلــی ،داخــل تایــر
قــرار میگیرنــد و بــرای نگهداشــتن فشــار هــوا پربــاد هســتند.

والف (:)Valve Stem

والــف بــه لولــهای فلــزی یــا پاســتیکی گفتــه میشــود.
از طریــق والــف کــه یــک شــیر یکطرفــه اســت تایــر را بــاد
میکننــد .معمــوال از والــف شــرایدر ( )Shraderکــه به آن والف
آمریکایــی نیــز گفتــه میشــود در تایــر اتومبیلهــا و بیشــتر
دوچرخههــا اســتفاده میشــود .از والــف پرســتا ()Presta
کــه والــف فرانســوی نیــز نامیــده میشــود در دوچرخههــای
حرفــهای و بــا کارایــی بــاال اســتفاده میشــود .بــرای دسترســی
آســان ،والفهــا را بــه صــورت برجســته و جلوتــر از ســطح چــرخ
میســازند .بــرای تایرهــای بــدون تیــوب ،والــف مســتقیما بــه
رینــگ متصــل میشــود و یــا بخــش جدایــی ناپذیــر تیــوب
داخلــی اســت .الســتیک والــف ممکــن اســت بــه صــورت
ناگهانــی خــراب شــود .در تایرهــای بــدون تیــوب بــا تعویــض
والــف در فواصــل معیــن یــا تعویــض تایــر امــکان خرابــی بــه
شــدت کاهــش مییابــد.

میتــوان از تیوبهــای داخلــی بــزرگ کــه بــه شــکل چنبرههــای
بزرگــی هســتند کــه قابلیــت بادشــدن دارنــد ،بــرای مصــارف
دیگــر ماننــد حلقــهی شــنا ،ســورتمه ســواری و غیــره اســتفاده
کــرد .ایــن چنبرههــای بادپذیــری کــه بــه طــور خــاص بــرای
ایــن مصــارف تولیــد میشــوند ،در رنگهــا و کاورهــای
گوناگــون ،بــا دســتههای مختلــف و لــوازم جانبــی دیگــری
عرضــه میشــوند .همچنیــن دریچــهی برجســتهای کــه در
بدنــه قــرار دارد (والــف) در ایــن تیوبهــا حــذف میشــود.

شیوههای ساخت:
بایاس (:)Bias

شکل  -4تیوب داخلی تایر اتوبوس

در ســاختار تایــر بایــاس (مــورب) یــا متقابــل ال ( )Cross plyاز
ســیمهای الیــهی بدنــه اســتفاده میشــود کــه بــه صــورت
مــورب از یــک زهــوار بــه زهــوار دیگــر میرســند .معمــوال بــازهی
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زاویــهی ســیمها بیــن  03تــا  04درجــه اســت .بــا قــراردادن
الیههــای پیدرپــی کــه بــا زاویههــای مخالــف قــرار گرفتهانــد،
یــک الگــوی متقاطــع ایجــاد میشــود کــه رویــهی تایــر بــر روی
آن قــرار میگیــرد .ایــن طراحــی موجــب انعطافپذیــری بدنــهی
تایــر میشــود ،کــه بزرگتریــن مزیــت ســاختار بایــاس اســت،
زیــرا کمــک میکنــد رانندگــی در ســطوح ناهمــوار ،بســیار روان
شــود .ایــن زیرســازی همچنیــن بزرگتریــن عیــب تایــر بایــاس نیز
هســت زیــرا مقاومــت گردشــی ( )rolling resistanceافزایــش
مییابــد و کنتــرل و نیــروی کشــش بــا ســطح جــاده کــه منجــر بــه
حرکــت میشــود در ســرعتهای بــاال کاهــش مییابــد.

رادیال (شعاعی) (:)Radial

در ســاختار شــعاعی ،ســیمهای الیــهی بدنــه از زهوارهــا و
در راســتای رویــه گســترش پیــدا میکننــد ،.بــه نحــوی کــه
ســیمها حــدودا در زوایــای ســمت راســت خــط مرکــزی رویــهی
تایــر و بــه صــورت مــوازی بــا یکدیگــر قــرار میگیرنــد .ایــن
ســیمها ،ماننــد تســمههای نگهدارنــده دقیقــا ز یــر رویــهی
تایــر (آج) قــرار دارنــد .تســمهها ( )beltsممکــن اســت بــه
صــورت ســیم یــا فــوالد باشــند .مزایــای ایــن مــدل عبارتنــد
از طــول عمــر بیشــتر رویــه (آج) ،ســهولت هدایــت فرمــان و
مقاومــت گردشــی کــم .از معایــب تایــر شــعاعی میتــوان بــه
ســختتر شــدن رانندگــی در ســرعت پاییــن بــر روی ســطوح
ناهمــوار اشــاره کــرد و همچنیــن در زمینــهی آفــرود ()off-road
قابلیــت خــود تمیــزی ( )self-cleaningتایــر کاهــش پیــدا
میکنــد و در ســرعتهای پاییــن چســبندگی بــا ســطح جــاده
کــم اســت.

شکل  -6ساختار تایر بایاس
بایاس با تسمه (:)Belted Bias

ایــن نــوع ســاختار دارای دو یــا تعــداد بیشــتری الیههــای
بایــاس (مــورب) اســت و تســمههای تثبیــت کننــده مســتقیما
زیــر رویــهی تایــر قــرار دارنــد .ایــن ســاختار نیــز ماننــد ســاختار
بایــاس موجــب نــرم و روان شــدن رانندگــی میشــود،
بــا ایــن تفــاوت کــه مقاومــت گردشــی بــه علــت ایــن کــه
تســمهها ســختی رویــه را افزایــش میدهنــد ،کاهــش پیــدا
میکنــد .ایــن طراحــی توســط آرمســتارنگ معرفــی شــد ،ولــی
گودیــر اســتفاده از آن را بــا عرضــهی تجــاری تایــر “”Polyglas
(پلــی گلــس) رواج داد .از ویژگیهــای ایــن تایــر میتــوان بــه
بدنــهای از جنــس پلیاســتر و تســمههایی ( )beltاز جنــس
پشمشیشــه اشــاره کــرد .در تایرهــای تســمهدار ماننــد
تایرهــای متــداول دو الیــهی اصلــی از جنــس پلیاســتر،
ابریشــم مصنوعــی (رایــون) و یــا نایلــون وجــود دارد ،امــا در
تایرهــای تســمهدار بــرای ارتقــاء کارایــی ،بــاالی ایــن الیههــا
تســمههای جانبــی در زوایــای مختلــف وجــود دارد کــه
تایرهــای بایــاس بــدون تســمه فاقــد ایــن ویژگــی هســتند.
تســمهها را از جنــس پشمشیشــه یــا فــوالد میســازند.

توپر (:)Solid

بســیاری از تایرهایــی کــه مصــارف صنعتــی و تجــاری دارنــد،
غیــر پنوماتیــک ( )non-pneumaticهســتند .ایــن تایرهــا
توســط عملیــات قالبریــزی ،از الســتیک ســخت و ترکیبهــای
پاســتیکی تولیــد میشــوند .تایــر ماشــینهای چمنزنــی،
اســکیتبردها ،ماشــینهای مخصــوص زمیــن گلــف،
اســکوترها ،بســیاری از ماشــینهای ســبک صنعتــی ،چــرخ
دســتیها و تریلرهــا نمونــهی تایرهــای توپــر هســتند .یکــی
از رایجتریــن کاربردهــای تایرهــای توپــر در دســتگاههای
9
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جابهجــا کننــدهی وســایل ( )forkliftاســت .چنیــن تایرهایــی
را بــه شــیوهی پــرس هیدرولیــک نصــب میکننــد.

شــود .ایــن تایرهــا هنــوز بــرای اســتفادهی گســترده در بــازار
ارائــه نشــدهاند.

نیمه پنوماتیک (نیمهبادی) (:)Semi-pneumatic

تایرهــای نیمــه بــادی میانتهــی هســتند امــا در ایــن تایرهــا
برخــاف تایرهــای بــادی ،فشــارهوا وجــود نــدارد .تایرهــای
نیمهبــادی ،ســبک وزن و ارزان قیمــت هســتند ،پنچــر
نمیشــوند و در زیرســازی ( )cushioningبــه کار گرفتــه
میشــوند .ایــن تایرهــا بــه عنــوان عضــو کاملکننــدهی چــرخ
و حتــی جــزء جدایــی ناپذیــر بلبرینــگ اســتفاده میشــوند.
تایرهــای نیمهبــادی در ماشــینهای چمنزنــی ،ویلچــر و
فرغــون کاربــرد دارنــد .میتــوان ســطح تایرهــای نیمهبــادی
را طــرح داد کــه در ایــن صــورت عمومــا بــرای مصــارف صنعتــی
بــهکار میرونــد ،و بهگونــهای طراحــی میشــوند کــه بــه
هنــگام اســتفاده از رینــگ جــدا نشــوند.

Airless

بدون هوا:

مشخصهها:
سیستم کنترل فشار تایر:
سیســتمهای کنتــرل فشــار تایــر ( ،)TPMSبــه سیســتمهای
الکترونیکــیای گفتــه میشــود کــه فشــار هــوای هــر یــک از
چرخهــای اتومبیــل را کنتــرل میکننــد و هنگامــی کــه فشــار از
حــد هشــدار دهنــده کمتــر باشــد ،بــه راننــده اخطــار میدهند.
سیســتمهای گوناگونــی بــرای کنتــرل فشــار تایــر طراحی شــده.
برخــی از سیســتمها دقیقــا فشــار هــوا را انــدازه میگیرنــد و
برخــی دیگــر اندازهگیریهــا را بــه صــورت غیــر مســتقیم انجــام
میدهنــد ،ماننــد سیســتمی کــه کاهــش نســبی ابعــاد تایــر را
هنگامــی کــه فشــار کاهــش مییابــد انــدازه میگیــرد.

تایرهــای میانتهــیای کــه تحــت فشــار هــوا نیســتند ،بــرای
خــودرو نیــز طراحــی شــدهاند ،ماننــد توییــل ( .)Tweelواژهی
توییــل از ترکیــب دو کلمــهی انگلیســی تایــر ( )tireو چــرخ
( )wheelنشــاتگرفته .توییــل ،یــک نــوع تایــر آزمایشیاســت
کــه توســط کمپانــی میشــلن ( )Michelinطراحــی شدهاســت.
پوشــش بیرونــی توییــل ماننــد تایرهــای رادیــال معمولــی
از جنــس الســتیک اســت ،امــا بخــش داخلــی فنرهــای قابــل
انقبــاض مخصوصــی از جنــس پلییورتــان ()polyurethane
دارد کــه بــه راحتــی و روانبــودن رانندگــی کمــک میکنــد.
ایــن تایرهــا هرگــز پنچــر نمیشــوند و هــدف ایــن اســت کــه
راحتــی و روانــی تایرهــای مشــخصه بلنــد (higher-profile
 )tiresکــه دیــواره ( )sidewallبلنــد دارنــد ،بــا مقاومــت
در برابــر نیروهــای جانبــی تایرهــای مشــخصه کوتــاه ادغــام

فشار تایر:
ســازندگان اوتومبیــل فشــار مناســب بــرای تایــر را پیشــنهاد
میکننــد کــه ایــن فشــار بــرای عملکــرد امــن ،در نــرخ بــار
مشــخص و بــار اتومبیــل مناســب اســت .روی بیشــتر تایرهــا
ماکســیمم فشــار قابــل تحمــل مهــر شدهاســت .تایــر
اوتومبیلهــا و کامیونهــای ســبک را بایــد بــه میزانــی کــه
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موضــوع مهمتــر ایــن اســت کــه طراحــی آزمایــش در مطالعــات
اخیــر صحیــح نیســت ،زیــرا تکــرار آزمایــش بــرای حالــت تعویــض
تایرهــای پرشــده از هــوا بــا تایرهــای پرشــده بــا گاز نیتــروژن
انجــام نشــده .چنیــن آزمایشــی ایــن امــکان را بررســی میکــرد
کــه نشــت ســریعتر تایرهــای پرشــده بــا هــوا بــه علــت عوامــل
مربــوط بــه کیفیــت درزهــای محــل اتصــال (تایــر بــه رینــگ،
والــف بــه رینــگ و خــود والــف) نبــوده ،بلکــه بــه علــت تفــاوت
نــرخ نفــوذ ( )diffusionدر الســتیک اســت.

ســازنده توصیــه کــرده ،بــاد کننــد (فشــارش را تنظیــم کننــد).
ایــن عــدد را معمــوال بــر روی برچســبی در داخــل درب ســمت
راننــده یــا در دفترچــهی راهنمــای صاحبــان خــودرو ،درج
میکننــد .معمــوال نبایــد تایرهــا را بــه انــدازهی فشــاری کــه بــر
روی دیــوارهی آنهــا نوشــته شــده بــاد کــرد ،چــرا که آن فشــار
نشــاندهندهی فشــار پیشــنهادی نیســت ،بلکــه ماکســیمم
فشــاری اســت کــه تایــر میتوانــد تحمــل کنــد.
بــا گذشــت زمــان ،تایرهــای بــاد شــده فشــار خــود را از دســت
میدهنــد .تمــام اتصــاالت تایــر بــه رینــگ ،والــف بــه رینــگ و
خــود والــف ایــدهآل نیســتند .عــاوه بــر ایــن ،تایرهــا نســبت
بــه هــوا بــه طــور کامــل نشــتناپذیر نیســتند ،بنابرایــن به طور
طبیعــی بــا گــذر زمــان بــه دلیــل نفــوذ مولکولهــا در الســتیک،
تایرهــا مقــداری از فشــار خــود را از دســت میدهنــد .برخــی
از راننــدگان و مغازههــا تایرهــا را بــا گاز نیتــروژن (معمــوال بــا
خلــوص  )%59بــه جــای هــوای اتمســفر کــه غلظــت نیتــروژن
در آن  %87اســت پرمیکننــد ،تــا بتواننــد تایرهــا را مــدت
بیشــتری در فشــار مناســب نگهدارنــد .اســتفاده از نیتــروژن
بــه جــای هــوا بــرای کمکــردن نــرخ کاهــش فشــار بیاســاس
اســت و تنهــا یــک حیلــهی ســاختگی بــرای بازاریابــی اســت.

مســاحت ناحیــهی تمــاس بــا زمیــن بــه هنــگام پربــادی و
کمبــادی تایــر تغییــر میکنــد .پربــاد بــودن تایــر منجــر بــه
افزایــش شــدت تمــاس در ناحیــهی مرکــزی رویــه میشــود و
کمبــادی موجــب مقعــر شــدن شــکل رویــهی تایــر میشــود،
کــه در ایــن حالــت تمــاس در ناحیــهی مرکــزی کاهــش میابــد،
امــا مســاحت ناحیــهی تمــاس همچنــان از حالــت پربــاد
بیشــتر اســت .امــروزه تایرهــا را در حالــت پرفشــار اســتفاده
میکننــد .اگــر از تایــر در حالــت کمبــاد اســتفاده شــود ،تایــر
ســریع و پیــش از موعــد از بیــن مــیرود .فشــار بــاالی تایــر
مقاومــت گردشــی ( )rolling resistanceرا کاهــش میدهــد
و همچنیــن ســبب کوتــاه شــدن مســافت توقــف بــه هنــگام
ترمــز میشــود .اگــر فشــار تایــر خیلــی کــم باشــد ،مســاحت
ناحیــهی تمــاس افزایــش پیــدا میکنــد کــه ایــن امــر موجــب
افزایــش مقاومــت گردشــی ،انعطــاف تایــر و اصطــکاک بیــن
تایــر و جــاده میشــود .کمبــاد بــودن تایــر میتوانــد باعــث
افزایــش دمــای تایــر ،فرســودگی ســریع رویــه و حتــی در
بدتریــن حالــت منجــر بــه جــدا شــدن رویــهی تایــر شــود.

یکــی از مطالعــات انجــام شــده اختــاف فشــار ( 3.1 psiمعــادل
 9کیلــو پاســکال یــا  )90.0 barاز فشــار اولیــهی 03 psi
(معــادل  012کیلــو پاســکال یــا  )1.2 barبیــن تایرهــای پرشــده
بــا هــوا و نیتــروژن نشــان میدهــد .چــون هیــچ گزارشــی در
مــورد مقــدار فشــار و آزمــون  )t )t-testارائــه نشــده ،صحــت
اختــاف فشــار  3.1 psiتردیــد برانگیــز اســت .عــاوه برایــن

بار نامی (: )Load rating

)org/wiki/Tire_code

تایرهــا توســط ســازنده بــا ماکســیمم نــرخ بــار مشــخص
میشــوند .بارهایــی کــه بیشــتر از بــار نامــی هســتند ،شــرایط
خطرناکــی را بــه وجــود میآورنــد کــه موجــب گیجشــدن
فرمــان و یــا حتــی بریــدن فرمــان شــود .بــرای مشــاهدهی
جــدول بارهــای نامــی ،کــد تایــر (http://en.m.wikipedia.

را مشــاهده کنیــد.

سرعت نامی (:)Speed rating

ســرعت نامــی نشــاندهندهی ماکســیمم ســرعتی اســت
کــه تایــر بــرای عمــل در آن طراحــی شــده .بــرای خودروهــای
ســواری ،ســرعت نامــی در بــازهی  061تــا  003کیلومتــر بــر ســاعت
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حرکــت میکننــد ،فقــط بــرای چرخیــدن در یــک جهــت طراحــی
میشــوند) دقــت کــرد تــا پــس از تعویــض همچنــان در جهــت
درســت قــرار داشــته باشــند .جهــت درســت چرخــش بــا
یــک ســمبل فلشماننــد بــرروی دیــوارهی تایــر نشــانداده
می شــود.

(معادل  4.99تا  681مایل بر ســاعت) اســت .برای مشــاهدهی
جــدل ســرعت نامــی ،کــد تایــر (.aidepikiw.m.ne//:ptth
 )edoc_eriT/ikiw/groرا مشــاهده کنیــد.
نرخ سرویس تایر (:)Service rating

تایرهــا بایــد بــه صــورت دورهای ســرویس شــوند .بــرای
تایرهــا (بــه خصــوص در آمریــکا) بــه طورعمــده تایرهــای
اتوبــوس و کامیــون ،نــرخ ســروریس شــدن در نظــر
گرفتهمیشــود .برخــی از نرخهــا بــرای مســافتها طوالنــی و
بیوقفــه اســت و برخــی دیگــر بــرای بــرای مصــارف گاهبــهگاه
و پراکنــده اســت.
نرخ سایش تایر (:)Treadwear rating

نــرخ ســایش تایــر بــه مــدت زمانــی گفتهمیشــود کــه از نظــر
ســازندهی تایــر ،تایــر انتظــار مــیرود ســالم بمانــد .یــک تایــر
مرجــع (( )Course Monitoring Tireتایــر اســتانداردی کــه
ســایر تایرهــا بــرای تســت بــا آن مقایســه میشــوند ).دارای
نــرخ  001اســت .اگــر یــک ســازنده بــه تایــر جدیــدش نــرخ
ســایش  002را نســبت دهــد ،بــه ایــن معنــی اســت کــه طــول
عمــر مفیــد تایــر جدیــد  %002تایــر مرجــع اســت .تســت تایرهــا
بــه کارخانــهی ســازنده بســتگی دارد .اگــر نــرخ ســایش تایــر
کارخانــه  Aو کارخانــه  Bیکســان و برابــر  005باشــد ،لزومــی
نــدارد مســافتی کــه بتواننــد ســالم طــی کننــد یکســان باشــد.
یــک آزمایــش یکســان وجــود نــدارد و ممکــن اســت شــیوهی
تســت بســیار تفــاوت داشتهباشــد .نــرخ ســایش تایــر تنهــا
میتوانــد بــرای مقایســهی تایرهــای یــک کارخانــه بــا هــم
مفیــد باشــد .علــت ســایش تایــر یــا همــان ســایش رویــه،
اصطــکاک بیــن تایــر و ســطح جــاده اســت .اســتانداردهای
قانونــی دولــت ،حداقــل عمــق رویــهی الزم بــرای عملکــرد
امــن را تعییــن میکنــد.

تراز کردن چرخ (:)Wheel alignment

هنگامــی کــه تایــر بــه خــودرو متصــل میشــود ،ممکــن اســت
تایــر و چــرخ کامــا در راســتای حرکــت تــراز نشدهباشــند ،در
نتیجــه احتمــال دارد ســاییدگیهای غیرعــادی روی تایــر
ایجــاد شــود .اگــر اختــاف تــراز زیــاد باشــد و تصحیــح نشــود،
ســاییدگیها شــدید میشــوند.
بــرای بررســی و تصحیــح ایــن شــرایط تــراز چــرخ را از طر یــق تنظیم
زوایــای انحــراف از محــور عمــودی ( ،)Camberجابهجایــی
در راســتای محــور عمــودی ( )Casterو زاویــهی یکســانی کــه
چرخهــا بــا محــور طولــی خــودرو دارنــد ( )toeاصــاح میکننــد.
ایــن تنظیمــات بــر فرمانپذیــری ( )handlingاتومبیــل نیــز
تاثیــر میگذارنــد.

تعویض چرخشی تایرها:
هنگامــی کــه تایرهــا در جــای خــود در اتومبیــل قــرار
میگیرنــد ،ممکــن اســت بــا الگویــی نامنظــم ،قســمتی از
تایــر دچــار ســایش شــود در حالــی کــه ســایر قســمتها
ســالم هســتند .عــاوه بــر ایــن ،در خودروهــای محــور جلــو،
تایرهــای جلویــی بــا نــرخ باالتــری نســبت بــه تایرهــای عقــب
دچــار ســاییدگی میشــوند .بــرای اینکــه ســاییدگی تایرهــا
بــه صــورت یکســان اتفــاق بیفتــد ،تایرهــای اتومبیــل را
بایکدیگــر جابهجــا میکننــد ،بــرای مثــال تایرهــای جلــو را
بــه عقــب میبرنــد و بالعکــس .ایــن جابهجایــی طــول عمــر
تایرهــا را افزایــش میدهــد .هرچنــد بایــد در مــورد تایرهــای
یکســویه (تایرهــای خودروهایــی کــه تنهــا بــه ســمت جلــو

شکل  -7زاویه  casterبزرگ
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اقتصــادی خیلــی مناســب نیســت .امــا در مــورد برندهــای
گــران قیمــت تعویــض رویــه همچنــان گزینــهی مطلوبی اســت.

شکل  -8زاویهی Caster

شکل  -9زاویهی Camber

شکل  -10زاویهی toe

تعویض رویه (:)Retread

میتــوان رویــهی تایرهــای فرســوده را تعویــض کــرد .در
پروســهی تعویــض رویــه یــا آج ( ،)treadرویــهی فرســوده
را ســنباده زده و یــک رویــهی جدیــد بــرای تایــر میســازند.
تعویــض رویــه بــرای تایــر کامیونهــا مقرونبهصرفــه اســت،
زیــرا هزینــهی تعویــض رویــه از هزینــهی الزم بــرای خریــد تایــر
جدیــد کمتــر اســت .بــرای تایرهــای اتومبیلهــای ســواری،
چــون هزینــهی تعویــض رویــه نســبت بــه هزینــهی خریــد
تایرهــای نــوی ارزان قیمــت باالســت ،تعویــض رویــه از نظــر

تعویــض رویــهی تایرهــای فرســوده بــه دو شــیوه انجــام
میشــود ،روش ســاخت بــا قالــب یــا گــرم ( )hot cureو
روش پیشســاخت یــا ســرد .در روش ســاخت گــرم الســتیک
خــام را روی روکــش ســمباده خــورده و آمادهشــدهی تایــر
قــرار میدهنــد و ســپس آن را درون قالــب میگذارنــد .در
طــول پروســهی ولکانــش (حــرارت دادن) ،الســتیک خــام بــه
روکــش میچســبد و شــکل ســطح قالــب را بــه خــود میگیــرد.
از طــرف دیگــر ،در روش ســاخت ســرد ،یــک نــوار رویــهی
آمــاده را بــر روی روکــش ســمباده خــورده و آمــاده شــدهی
تایــر قــرار میدهنــد و ســپس آنهــا را داخــل گرمکــن اتــوکاو
( )evalcotuaمیگذارنــد ،تــا ولکانــش اتفــاق بیفتــد و رویــه
بــه تایــر متصــل شــود.
در طــی پروســهی تعویــض رویــه ،تکنســینها بایــد دقــت
کننــد کــه روکــش تایــر در بهتریــن حالــت ممکــن باشــد
تــا احتمــال خرابشــدن روکــش بــه حداقــل برســد.
روکشهایــی بــا مشــکاتی از قبیــل جداشــدن رویــه از ســطح
تایــر ،بریدگیهــای غیــر قابــل تعمیــر ،تســمههای ()tleb
پوســیده ،دیــوارهی آســیبدیده ،وجــود هرگونــه پنچــری یــا
ســر بــودن ســطح تایــر رد میشــوند.
در بیشــتر مــوارد میتــوان از تایرهایــی کــه رویــهی آنهــا
تعویــض شــده ،بــدون هیچگونــه مشــکل امنیتــی در شــرایط
و ســرعت یکســان بــا تایرهــای نــو اســتفاده کــرد .درصــد
خرابــی تایرهــا بــا رویــهی تعویــض شــده و نــو بــا یکدیگــر
برابــر اســت .امــا بســیاری از راننــدگان از جملــه راننــدگان
کامیــون ،بــه طــور منظــم فشــارهوای تایــر را تنظیــم نمیکننــد
و در صــورت اســتفادهی نامناســب از تایــر (تحمیــل اضافهبــار،
کمبــاد بــودن تایــر یــا عــدم تطابــق بــا دیگــر تایرهــا در
مجموعههــای دوتایــی) هــم تایــر نــو و هــم تایــری کــه رویــهی
آن تعویضشــده خــراب میشــود.
بســیاری از کمپانیهــای حملونقــل تجــاری از تایرهایــی کــه
رویهشــان تعویــض شــده بــرای چرخهــای عقــب و از تایرهــای
نــو بــرای چرخهــای محــرک (درایــو) .بــا ایــن کار در صــورت
خرابــی تایرهایــی کــه روکــش آنهــا تعویــض شــده ،احتمــال
اینکــه راننــده بتوانــد کنتــرل خــودرو را حفــظ کنــد افزایــش
پیــدا میکنــد.
مشخصههای کارایی (:)Performance characteristics

رابطــهی متقابــل تایــر و ســطح جــاده ،رابطــهی پیچیــدهای
اســت .جزیئیــات بیشــتر در مــورد ایــن موضــوع در فرمــول
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جادویــی پاســیکا ( )Pacejka’s Magic Formulaمــدل
شــده .در اینجــا بــه توضیــح برخــی از ایــن مــوارد میپردازیــم.
باالنس (تعادل) (:)Balance

بــا گــردش چــرخ و تایــر ،یــک نیــروی گریــز از مرکــز بــه محــور وارد
میشــود کــه بــه محــل مرکــز ثقــل آنهــا و جهــت ممــان اینرســی
بســتگی دارد .ایــن مســاله منجــر بــه تعــادل (باالنــس) یــا
عــدم تعــادل میشــود .در مرحلــهای از مراحــل ســاخت تایرهــا
را از نظــر عــدم تعــادل اســتاتیک و دینامیــک ،بــا اســتفاده
از ماشــینهای اتوماتیــک باالنــس تایــر بررســی میکننــد.
ایــن بررســی دوبــاره در واحــد مونتــاژ اتومبیــل و همچنیــن در
تعمیرگاههــا بعــد از ســوار کــردن تایــر بــر چــرخ انجــام میشــود.
بــرای خنثــی کــردن عــدم تعــادل تایــر و چــرخ از وزنههــای
باالنــس اســتفاده میشــود.

فشــار ناشــی از انحــراف تایــر از محــور عمــودی
()Camber thrust

ایــن نیــرو و فشــار عمــود بــر جهــت حرکــت تایــر وارد میشــود و
عامــل ایــن نیــرو ،زاویــهی انحــراف تایــر از محــور عمــود و محدود
بــودن ســطح تمــاس بــا زمیــن ( )contact patchاســت.

افزایــش قطــر تایــر ناشــی از نیــروی گریــز از مرکــز
(:)Centrifugal growth

قطــر تایــری کــه در ســرعت بــاال حرکــت میکنــد افزایــش
مییابــد ،عامــل ایــن افزایــش نیروهــای گر یــز از مرکــزی
هســتند کــه بــه الســتیک رویــهی تایــر ( )treadدر خــاف
جهــت محــور گــردش نیــرو وارد میکننــد .ایــن امــر میتوانــد
باعــث بــروز خطــا در عــدد نشاندادهشــده توســط کیلومتــر
شــمار شــود .بــا افزایــش قطــر تایــر ،عــرض تایــر کاهــش
مییابــد .افزایــش قطــر در ســرعتهای بــاال میتوانــد منجــر
بــه ســایش تایــر بــا بدنــهی خــودرو شــود .عمومــا تایرهــای
موتورســیکلتها را بــه گونــهای طراحــی میکننــد تــا افرایــش
قطــر ناســی از نیروهــای گریــر از مرکــز بــه حداقــل مقــدار ممکــن
برســد.
بیشــتر ســازندگان تایرهــای بــا کیفیــت بــرای آســان کــردن
اتصــال تایــر و چــرخ بــه بهتریــن حالــت و بــا باالنــس مناســب،
دیوارههــای تایــر را بــا عائــم قرمــز و زرد نشــانهگذاری
میکننــد .بــا اســتفاده از هــر کــدام از ایــن عائــم قرمــز
(یکنواختــی) یــا زرد (وزن) دو روش بــرای اتصــال مناســب
تایرهــای کارآمــد بــه چــرخ وجــود دارد.

دایرهی نیروها (:)Circle of forces
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دایــرهی نیروهــا ،دایــرهی کشــش ،دایــرهی اصطــکاک یــا
بیضــی اصطــکاک روش مفیــدی بــرای تجســم اثــر دینامیکــی
متقابــل بیــن تایــر خــودرو و ســطح جــاده اســت.

نســبت طــول بــه عــرض ناحیــهی تمــاس در فرمانپــذی
اوتومبیــل بــه ویــژه در پیچهــا تاثیرگــذار اســت.

نیــروی وارد شــده بــر تایــر بــه هنــگام پیچیــدن

ناحیهی تماس (:)Contact patch/footprint

(:)Cornering force

ناحیــهی تمــاس بــه بخشــی از رویــهی تایــر گفتهمیشــود
کــه بــا ســطح جــاده در تمــاس اســت .ایــن ناحیــه نیروهــای
بیــن تایــر و ســطح جــاده را از طریــق اصطــکاک منتقــل میکنــد.

بــه ایــن نیــرو کــه نیــروی جانبــی ( )ecrof edisنیز گفته میشــود،
نیرویــی افقــی و مــوازی بــا ســطح جــاده اســت کــه توســط تایــر
خــودرو بــه هنــگام دور زدن و پیچیــدن ایجــاد میشــود.

چســبندگی تایــر بــا ســطح جــادهی خشــک

ســطح دیــوارهی تایــر را انــدازه میگیرنــد .در اواخــر دهــهی
 0991میــادی ،شــرکت مهندســی هانتــر ( )Hunterدســتگاه
 0079GSPرا تولیــد کــرد .ایــن دســتگاه متعادلکننــدهی
نیــروی شــعاعی اســت و یــک غلطــک بــار دارد کــه مشــابه
دســتگاههای تغییر نیرو ( )force variation machineاســت
کــه در کارخانههــا بــرای رتبهبنــدی اســتاندارد بــودن تایرهــا
اســتفاده میشــوند .ایــن دســتگاه میتوانــد بهتریــن موقعیــت
قــرار گرفتــن تایــر بــرای یــک چــرخ مشــخص را تعییــن کنــد.

(:)Dry traction

ایــن نیــرو مقیاســی از توانایــی کشــش یــا چســبندگی تایــر بــا
ســطح جــادهی خشــک اســت و بــه جنــس الســتیک رویــهی
تایــر بســتگی دارد.
تغییر نیرو (:)Force variation

در چرخــش تایــر ،زمانــی کــه رویــه و دیــوارهی آن در تمــاس
بــا ســطح جــاده قــرار میگیرنــد ،بــه علــت قابلیــت ارتجاعــی
الســتیک ( )footprintفشــرده میشــوند و وقتــی از ناحیــهی
تمــاس خــارج میشــوند بــه حالــت عــادی خــود برمیگردنــد.
ایــن انبســاط و انقبــاض الســتیک موجــب وارد شــدن
نیروهایــی دورهای بــه خــودرو میشــود .مجموعــهی ایــن
تغییــرات بــه اســتاندارد تایــر ( )tire uniformityبســتگی
دارد .اســتاندارد تایــر بــا تغییــرات نیــروی شــعاعی (،)RFV
تغییــرات نیــروی افقــی ( )LFVو تغییــرات نیــروی مماســی
توصیــف میشــود .تغییــرات نیروهــای شــعاعی و افقــی توســط
دســتگاه مخصوصــی در انتهــای پروســهی تولیــد اندازهگیــری
میشــود و تایرهایــی کــه مقــدار  RFVو  LFVآنهــا خــارج از
حــد اســتاندارد اســت رد میشــوند .در انتهــای پروســهی
تولیــد در کارخانــه بــرای کنتــرل کیفیــت ســاخت ،پارامترهــای
هندســی از قبیــل انحــراف شــعاعی ،انحــراف افقــی و برآمدگــی

15

www.autotyre.ir

حساســیت بــار بــه رفتــاری کــه تایــر زیــر بــار از خــود نشــان
میدهــد ،گفتــه میشــود .رفتــار تایرهــای بــادی معمولــی
از تئــوری کاســیک اصطــکاک پیــروی نمیکنــد .یعنــی،
حساســیت بــار بیشــتر تایرهــا در عمــل بــه نحــوی اســت کــه
ضریــب اصطــکاک بــا افزایــش بــار عمــودی کاهــش مییابــد.
دنبالهی بادی (:)Pneumatic trail

بــه اثــر دنبالــه ماننــدی گفتهمیشــود کــه توســط تایرهایــی
کــه روی ســطوح ســخت حرکــت میکننــد ایجــاد میشــود و
در پیچهــا عامــل بارهــای جانبــی اســت .بــه عبــارت دیگــر ،بــه
فاصلــهای گفتــه میشــود کــه برآینــد نیــروی لغــزش جانبــی
( )side-slipپشــت مرکــز هندســی ســطح تمــاس بــا جــاده
( )contact patchاتفــاق میافتــد.

حساسیت بار (:)Load sensitivity

زمان انفعال (:)Relaxation length

بــه مــدت تاخیــر زمانــی بیــن بــه وجــود آمــدن زاویــهی
لغــزش تــا بــه حالــت پایــدار رســیدن مقــدار نیــروی جانبــی
گفته می شــو د .
مقاومت گردشی (:)Rolling resistance

بــه مقاومــت در برابــر گــردش گفتهمیشــود و علــت آن
فشــرده شــدن تایــر بــه هنــگام تمــاس بــا ســطح جــاده اســت.
هنگامــی کــه تایــر میچرخــد و رویــه وارد ناحیــهی تمــاس بــا
جــاده میشــود ،تحــت فشــار تغییــر شــکل میدهــد و مســطح
میشــود تــا بــا ســطح جــاده منطبــق شــود .انــرژی الزم بــرای
تغییــر شــکل رویــه (فشــرده شــدن آن) بــه میــزان بــاد تایــر،
ســرعت گــردش و بســیاری از خــواص فیزیکــی ســاختار تایــر
ماننــد نیــروی فنــری و ســختی بســتگی دارد .ســازندگان تایــر
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عاقهمنــد بــه ســاختن تایــر بــا مقاومــت گردشــی پاییــن
هســتند تــا مصــرف ســوخت خــودرو پاییــن بیایــد .بــه ویــژه
بــرای کامیونهــا کــه کاهــش مقاومــت گردشــی تاثیــر بســیار
زیــادی در کاهــش مصــرف ســوخت دارد.

مقاومــت گردشــی تایرهــای بــادی از تایرهــای توپــر بســیار کمتــر
اســت .در تایرهــای بــادی فشــار هــوای داخلــی در همــهی
جهتهــا وارد میشــود ،بنابرایــن تایرهــای بــادی میتواننــد
برخــاف تایرهــای توپــر (یــا پــر شــده بــا فــوم) بــدون احســاس
نیــروی عکسالعملــی کــه مخالــف بــا جهــت حرکــت باشــد،
از روی برجســتگیهای ســطح جــاده عبــور کننــد .تفــاوت
مقاومــت گردشــی تایرهــای بــادی و توپــر بــه هنــگام هــل
دادن ویلچــر یــا کالســکهی بچــه مجهــز بــه هــر دو نــوع تایــر بــر
روی زمینــی کــه ناهمــواری ســطحش نســبت بــه ابعــاد چــرخ
قابــل مقایســه باشــد ،بــه راحتــی احســاس میشــود.

ثابت فنر (:)Spring rate

ســختی عمــودی یــا ثابــت فنــر ،بــه نســبت نیــروی عمــودی
بــه میــزان فشردهشــدن در راســتای عمــودی تایــر گفتــه
میشــود .ثابــت فنــر نقــش مهمــی در کارامــد بــودن سیســتم
تعلیــق خــودرو دارد .در حالــت کلــی ثابــت فنــر بــا افزایــش
فشــار هــوای داخلــی (پــر بــاد بــودن) تایــر افزایــش مییابــد.

گشتاور خود تراز (:)Self-aligning torque

گشــتاور خــود تــراز کــه بــا آن گشــتاور تــراز SAT ،و  MZنیــز
گفتــه میشــود .گشــتاوری اســت کــه تایــر بــه هنــگام گــردش
تولیــد میکنــد کــه مایــل اســت آن را هدایــت کنــد ،یعنــی تایــر
را حــول محــور عمــودیاش بچرخانــد.
زاویهی لغزش (:)Slip angle

زاویــهی لغــزش کــه زاویــهی لغــزش جانبــی نیــز نامیــده
میشــود ،بــه زاویــهی بیــن جهــت واقعــی حرکــت چــرخ و جهتــی
کــه بــه ســمت آن اشــاره میکنــد گفتــه میشــود ،بــه عبــارت
دیگــر زاویــهی لغــزش ،زاویــهی براینــد بردارهــای ســرعت
مســتقیم و ســرعت لغــزش جانبــی چــرخ اســت.

فاصلهی توقف ترمز (:)Stopping distance

طراحــی آج و ترکیــب الســتیک تایرهــای کارامــد در راســتای
افزایــش چســبندگی تایــر بــا ســطح جــاده انجــام میشــود.
بنابرایــن معمــوال فاصلــهی توقــف ایــن تایرهــا کوتاهتــر
اســت ،گرچــه نمیتــوان بــه ایــن مســاله اکتفــا کــرد و بــرای
تعییــن فاصلــه توقــف ،انجــام تســتهای ترمــز مخصــوص
الزم اســت.
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محدودهی مجاز بار (:)Work load

محــدودهی بــاری کــه تایــر در آن کار میکنــد بایــد زیــر نظــر
گرفتهشــود تــا تایــر زیــر بــار بیــش از حــد قــرار نگیــرد ،زیــرا
اضافــه بــار میتوانــد منجــر بــه خرابــی زودرس تایــر شــود.
بــار تایــر توســط تــن کیلومتــر بــر ســاعت (Ton Kilometer
 )Per Hourاندازهگیــری میشــود .در ایــن اندازهگیــری،
نــام و واحــد یکســان هســتند .بــه علــت کمیابــی و
افزایــش قیمــت اخیــر تایرهــای تجهیــزات ســنگینTPKH ،
یکــی از فاکتورهــای مهــم در انتخــاب تایــر و تعمیــر و نگــداری

ساییدگی رویه (:)Tread wear

ســاییدگی غیرعــادی رویــهی تایــر ممکــن اســت بــه دالیــل
مختلــف اتفــاق بیفتــد کــه هرکــدام از آنهــا نشــانهی
مخصــوص بــه خــود را دارنــد .تــراز نبــودن چــرخ میتوانــد

تجهیــزات در صنعــت معــدن بهشــمار مــیرود .بــه همیــن
دلیــل اســت کــه ســازندگان تایــر بــرای تایرهــای تجهیــزات
ســنگین خاکبــرداری و اســتخراج معــدن براســاس انــدازه،
ســاختار ،نــوع رویــه وجنــس الســتیک تایــر ،نــرخ  TPKHبــه
آن اختصــاص میدهنــد .ایــن نــرخ بــه وزن و ســرعتی بســتگی
دارد کــه تایــر میتوانــد بــدون بــاال رفتــن بیــش از حــد دمــا
و کــم شــدن طــول عمــر تحمــل کنــد .ایــن سیســتم معــادل
سیســتم اندازهگیــری تــن مایــل بــر ســاعت (Ton Mile per
 )Hourاســت کــه در آمریــکا اســتفاده میشــود.

منجــر بــه خوردگــی داخلیتریــن و خارجیتر یــن دندانــهی آج
شــود .جادههــای شــنی ،ســنگی و ســایر جادههــای ناهمــوار،
ســرعت ســایش رویــه را افزایــش میدهنــد .ســاییدگی در
وســط رویــه ممکــن اســت بــه علــت پربــادی بیــشاز حــد تایــر
اتفــاق بیفتــد .بــرای جلوگیــری از ایــن مســاله ،داخــل تایرهــای
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امــروزی تســمههای فــوالدی ( )steel beltsقــرار میدهنــد.
در چرخهایــی کــه باالنــس نیســتند (نامتعــادل هســتند)
چــون تایــر بــه شــکل دایــرهی کامــل نیســت ،ســاییدگی
نامتقــارن رویــه مشــاهده میشــود .تولیدگننــدگان تایــر
و شــرکتهای اوتومبیلســازی تســتهای اســتانداردی
بــرای بررســی ســاییدگی رویــه مقــرر کردهانــد کــه شــامل
اندازهگیــری پارامترهــای پروفایــل از بیــن رفتــن رویــه،
بررســی برجســتگیها و ســاییدگی مــوجدار رویــه (کــه عمومــا
بــه علــت ترمــز ایجــاد میشــود).

عالمتگذاری تایر (:)Markings
کد دات (:)DOT code

کــد  DOTاز تعــدادی کاراکتــر شــامل عــدد و حــروف تشــکیل
میشــود .در آمریــکا بــرای شناســایی تایرهــا ،ایــن کــد را بــر
روی دیــوارهی آنهــا حــک میکننــد .وزارت ترابــری ایــاالت
متحــدهی آمریــکا وجــود کــد  DOTبــرروی تایرهــا الزامــی اعــام
کــرده اســت .کــد  DOTبــرای شناســایی تایرهــا در هنــگام
مرجــوع کــردن کاالهــای نامرغــوب مفیــد اســت.

چســبندگی تایــر بــا ســطح جــادهی خیــس (Wet trac-
:)tion

افزایــش چســبندگی بــر روی ســطوح خیــس ،از طریــق طراحــی
آج بــه نحــوی کــه آب ،از ناحیــهی تمــاس تایــر بــا ســطح جــاده
( )footprintخــارج شــود و منجــر بــه کاهــش ســر خــوردن
( )hydroplaningشــود امکانپذیــر اســت .اگــر تایرهایــی
ماننــد تایــر دوچرخههــای مخصــوص مســابقه را کــه ســطح
مقطــع دایــرهای شــکل دارنــد ،بهانــدازهی کافــی بــاد کننــد،
مســاحت ناحیــهی تمــاس بــا ســطح جــاده بــه انــدازهای
کوچــک میشــود ،کــه باعــث میشــود تایــر روی ســطوح
خیــس ســر نخــورد .چســبندگی ایــن تایرهــا بــا جــاده ،روی هــم
روی ســطوح خشــک و هــم ســطوح خیــس ،در صــورت داشــتن
ســطح کامــا صــاف و بــدون برجســتگی افزایــش مییابــد.

کــد  DOTبــا ســه حــرف التیــن “ ”DOTکــه مخفــف عبــارت
انگلیســی وزارت ترابــر ی (Department Of Transporta-
 )tionاســت آغــاز میشــود .ســپس کــد کارخانــه کــه شــامل
دو کاراکتــر (حــرف یــا عــدد) اســت ،بــرای شناســایی محــل
تولیــد نوشــته میشــود .چهــار رقــم آخــر بیانگــر هفتــه و ســال
تولیــد تایــر اســت .بــرای تایرهایــی کــه قبــل از ســال 0002
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تولیــد شــدهاند ،از ســه رقــم اســتفاده میشــده .بــرای
مثــال 871 ،بــه ایــن معنــی اســت کــه تایــر در هفتــهی هفدهــم
ســال هشــتم دهــه تولیــد شدهاســت بــه عبــارت دیگــر ،ایــن
تایــر در هفتــهی هفدهــم ســال  8891تولیــد شدهاســت.
بــرای تایرهایــی کــه در دهــهی  0991تولیــد شــدهاند نیــز از
همیــن شــیوه بــرای کدگــذاری اســتفاده میشــده البتــه بــا
ایــن تفــاوت کــه بعــد از کــد  DOTیــک عامــت مثلــث کوچــک
قــرار میدادنــد .بنابرایــن کــد  DOTتایــری کــه در هفتــهی
هفدهــم ســال  8991تولیــد شــده بــه صــورت  Δ871اســت.
از ســال  0002از چهــار رقــم اســتفاده میکننــد ،امــا قانــون
تغییــری نکردهاســت .بــرای مثــال  3003یعنــی ،تایــر در
هفتــهی 03ام ســال  3002تولیــد شدهاســت.

قالب شمارهی سریال:
تولیــد کننــدگان تایــر معمــوال یــک شــمارهی ســریال را بــر روی
دیــوارهی قالــب تایــر حــک میکننــد .تــا وقتــی تایــر شــکل
گرفــت ،بتــوان ســازندهی اصلــی آن را ردیابــی کــرد.

ســایر اعــداد کدهــای تجــاری هســتند ،کــه بســته بــه نظــر
تولیدکننــده اســتفاده میشــوند.
کد :)E-mark( E

از ژوئیــهی ســال  ،7991داشــتن کــد  Eبــرای تمــام تایرهایــی
کــه بــرای مصــرف در جادههــای اروپــا بهفــروش میرســند،
اجبــاری شــد .ایــن کــد شــامل حــرف  eکوچــک یــا  Eبــزرگ
اســت کــه بــه همــراه یــک عــدد در داخــل یــک دایــره یــا مربــع
نوشتهمیشــود ،و بعــد از دایــره یــا مربــع یــک ســری عــدد
دیگر مشاهدهمیشــود .اســتفاده از  Eبزرگ نشــاندهندهی
مطابقــت تایــر از نظــر ابعــادی ،میــزان کارایی و نشــانهگذاری با
اســتاندارد  03 ECEاســت .کــه  ECEخاصهشــدهی واژهی
انگلیســی کمیســیون اقتصــادی اروپــا (Economic Commis-
 )sion for Europeاســت .حــال آنکــه اســتفاده از  eکوچــک
بینانگــر مطابقــت ابعــاد ،میــزان کارایــی و نشــانهگذاری تایــر
بــا بخشــنامه  EEC / 32/29اســت .کــه  EECخاصهشــدهی
واژهی انگلیســی ()European Economic Community
اســت .عــدد داخــل دایــره یــا مســتطیل ،نشــاندهندهی کــد
کشــوری اســت کــه دولــت آن کشــور تاییــد محصــول (type
 )approvalرا انجــام داده .عــدد خــارج از دایــره یــا مســتطیل،
نشــاندهندهی مجــوز تاییــد محصــول صــادر شــده بــرای تایــر
بــا نــوع و انــدازهی بهخصــوص اســت.

کدهای اندازه:
تایرهــای اوتومبیــل ،توســط یــک کــد تشــکیل شــده از اعــداد
و حــروف توصیــف میشــوند .ایــن کدهــا معمــوال بــر روی
دیــوارهی تایــر حــک شــده و نشــاندهندهی ابعــاد و برخــی
از محدودیتهــای اساســی تایــر ،ماننــد توانایــی تحمــل بــار و
حداکثــر ســرعت تایــر اســت .برخــی از اطاعــات درج شــده بــر
روی تایــر تنهــا بــر روی یــک دیــواره حــک میشــوند.
بــا گــذر ســالها کدهــا پیچیدهتــر شــدهاند ،بــرای مثــال بــه
دلیــل ادغــام واحدهــای متریــک ( )SIو انگلیســی (imperial
 )unitsو گســترش مــوردی نشــانهگذاری طرحهــا بــا اعــداد و
حــروف .تایرهــای جدیــد را بــه طــور مســتمر از نظــر چســبندگی
بــا ســطح جــاده ( ،)tractionســاییدگی آج ( )tread-wearو
مقاومــت دمایــی ( )temperature resistanceرتبهبنــدی
میکننــد .بــه مجمــوع ایــن مــوارد ،درجهبنــدی اســتاندارد
کیفیــت تایــر ( )UTQGگفتهمیشــود.
بــرای اندازهگــذاری تایرهــا بیشــتر از سیســتم انــدازهی
اســتاندارد ISO )International Organization for
 )Standardizationاســتفاده میشــود .گرچــه بــرای برخــی
از وانتهــا و ماشــینهای شاســی بلنــد ( )SUVsاز سیســتم
اندازهگــذاری شــناور تایــر کامیونهــای ســبک و همچنیــن
سیســتم اندازهگــذازی عــددی تایــر کامیونهــای ســبک
اســتفاده میشــود.
وابستگی نوع تایر به خودرو:
تایرهــا بســته بــه نــوع خودرویــی کــه بــرای آن ســاخته
شــدهاند ،بــه دســتههای اســتاندارد گوناگونــی طبقهبنــدی
میشــوند .تجهیــزات و مــواد خامــی کــه طــی پروســهی تولیــد
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از حوزههــای فعــال تحقیــق و توســعه اســت و همچنیــن در
بازاریابــی تاثیــر بهســزایی دارد.

اســتفاده میشــوند ،بــه نــوع تایــر بســتگی دارنــد .معمــوال
کارخانههــای تایرســازی ،در تولیــد یــک یــا دو نــوع تایــر
تخصــص دارنــد ،بــه عنــوان مثــال عمومــا کارخانههایــی کــه
تایــر خودروهــای ســواری و تایــر رادیــال کامیونهــای ســبک را
تولیــد میکننــد ،در تولیــد تایــر هواپیماهــا و تایرهــای آفــرود
( )OTRتوفیــق چندانــی ندارنــد.

تایرهای مخصوص برف و گل (:)Mud and snow

تایرهــای بــرف و گل کــه بــه آنهــا ( )M+Sیــا ( )M&Sنیــز
گفتهمیشــود بــا توجــه بــه ســلیقهی کارخانــهی ســازنده
و بــرای اســتفاده در تمــام فصــول ســال طراحــی میشــوند.
طراحــی تایرهــای زمســتانی ( )winterدر راســتای بهبــود
عملکــرد تایــر در دماهــای پایین نســبت به تایرهای تابســتانی
( )summerانجاممیگیــرد .بــرای افزایــش چســبندگی تایــر
بــر روی ســطوح برفــی و یخــی ،در ســاخت رویــهی تایرهــای
زمســتانی از الســتیکهای نرمتــری نســبت بــه تایرهــای
تابســتانی اســتفاده میشــود .امــا تایرهــای زمســتانی
در دماهــای باالتــر زودتــر دچــار ســاییدگی و فرســودگی
میشــوند .پــر تعــداد بــودن شــیارهای ســایپ ( )sipeبــرای
افزایــش چســبندگی ،یکــی دیگــر از ویژگیهــای تایرهــای
زمســتانی اســت .حداقــل میــزان چســبندگی الزم بــا ســطح
بــرای ایــن تایرهــا تعریــف نشــده .چســبندگی تایرهــای بــرف و
گل بــا درصــد مســاحت شــیارهای رویــه متناســب اســت.

خودروهای سواری و کامیونهای سبک:
تایرهای اسپرت (:)High performance

ایــن تایرهــا کــه عملکــرد بســیار خوبــی دارنــد بــرای رانندگــی
در ســرعتهای بــاال مناســب هســتند و بیشــتر از آنهــا بــرای
ســبک رانندگی اســپرت اســتفاده میشــود .به منظور افزایش
چســبندگی بــا زمیــن بــه ویــژه هنــگام پیچیــدن بــا ســرعت
بــاال ،از الســتیکهای نرمتــر بــرای ســاخت چنیــن تایرهایــی
اســتفاده میشــود .امــا متاســفانه نــرم بــودن الســتیک ،منجــر
بــه کاهــش طــول عمــر رویــه و آج تایــر میشــود.

شکل  -11تایر high performance

گاهیاوقــات بــرای بهبــود عملکــرد تایرهــای اســپرت بــر روی
جادههای خشک ،شیارهای مخصوص عبور آب تایر را سطحی
طراحــی میکننــد ،تــا میــزان الســتیک موجــود در ســطح رویــهی
تایــر (آج) افزایــش یابــد ،امــا ایــن مســاله هدایــت فرمــان
( )handlingبــر روی جادههــای خیــس را دشــوار میکنــد.
توانایــی کارخانههــای مختلــف در تولیــد تایرهایــی کــه هــم بــر
روی ســطوح خشــک و هــم بــر روی جادههــای خیــس عملکــرد
بــاال از خــود نشــان دهنــد ،بــا یکدیگــر متفــاوت اســت .حتــی
مدلهــای مختلــف تایــر یــک کارخانــه نیــز عملکــرد متفاوتــی در
ایــن زمینــه از خــود نشــان میدهنــد .تولیــد تایــری کــه یکــی

شکل  -12تایرهای M&S

تایرهــای زمســتانی /برفــیای کــه توســط انجمــن مــواد و
آزمــون آمریــکا ( )ASTMتاییــد میشــوند ،دارای «عامــت
تصویــری کــوه و دانــهی بــرف» هســتند .تایرهــای زمســتانی
معمــوال دارای عامــت  MS، M&Sو یــا کلمــات MUD AND
 SNOWهســتند.
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بــرای افزایــش چســبندگی بــا ســطوح یخــی ،در داخــل برخــی
از تایرهــای زمســتانی از میخهــای ( )studفلــزی اســتفاده
میگــردد .ایــن میخهــا شــامل یــک پیــن از جنــس فلــزی
مســتحکم ماننــد تنگســتن کاربیــد بــوده ،کــه داخــل بســتری
از جنــس فلــزی نرمتــر قــرار گرفتهانــد . ).بیــن  07تــا  08میــخ
بــرای افزایــش اصطــکاک بیــن یــخ و الســتیک نــرم تایرهــای
زمســتانی وارد تایــر میکننــد .بــه ایــن تایرهــا یخشــکن گفتــه
( )studded tiresمیشــود.

شکل  -14یخ پرداز

شکل  -15مسابقات اتومبیلرانی روی یخ

شکل  -13یخ شکن

بــه دلیــل افزایــش ســاییدگی جادههــا در صــورت اســتفاده
از تایرهــای یخشــکن ،برخــی از کشــورها اســتفاده از آنهــا
را ممنــوع کردهانــد .البتــه اســتفاده از تایرهــای یخشــکن
در بیشــتر نواحــی شــمال اروپــا و آمریــکای شــمالی ،در طــول
زمســتان متــداول اســت .کشــور نــروژ ،بــرای اســتفاده
از تایرهــای یخشــکن در مناطــق شــهری هزینــه مقــرر
کردهاســت .همچنیــن تاســتفاد از یخشــکنها در برخــی از
خیابانهــای شــهرهای بــزرگ ســوئد مجــاز نیســت .در آمریــکا،
بــرای خودروهــای ســنگین از یخشــکن اســتفاده نمیشــود
(بــه جــز بــرای خودروهــای اورژانــس ماننــد آمبوالنسهــا
و ماشــینهای آتــش نشــانی) .امــا اســتفاده از تایرهــای
یخشــکن بــرای خوردروهــای ســنگین در اســکاندیناویا
متــداول اســت .همچنیــن بــرای خودروهــای یــخ پــرداز
( )ice resurfacerاز تایرهــای یخشــکن اســتفاده میشــود.
تایرهــای کاسهــای باالتــر مســابقات اتومبیلرانــی روی یــخ
و همچنیــن رالــی بایــد یخشــکن باشــند.

شکل  -16رالی

ســایر تایرهــای زمســتانی کــه یخشــکن نیســتند و میــخ
ندارنــد ،ویژگیهــای دیگــری بــرای افزایــش چســبندگی بــا یــخ
دارنــد .بــرای مثــال متخلخــل یــا آبدوســت (هیدروفیلیــک)
بــودن الســتیک ،منجــر بــه چســبیدن تایــر بــه ســطح مرطــوب
یــخ میشــود .در آب و هــوای زمســتانی ،میــزان چســبندگی
تایرهــای بــدون میــخ ،مشــابه تایرهــای یخشــکن اســت.
بهجــز روی ســطوح یخــی مســطح یــا پلیششــده کــه عملکــرد
تایرهــای یخشــکن بســیار بهتــر اســت .دلیــل ایــن امــر،
وابســتگی چســبندگی تایرهــای بــدون میــخ بــه ناهمــوار بــودن
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ســطح اســت ،زیــرا ناهمواریهــای ســطح یــخ در شــیارهای تایــر
قــرار میگیرنــد و ایــن امــر موجــب چســبندگی تایــر بــه یــخ
میشــود .در حالیکــه ،میخهــای تایرهــای یخشــکن ،حتــی
صافتریــن ســطوح یخــی را شــکاف میدهنــد و طــی ایــن
پروســه ســطح یــخ نیــز ناهمــوار میشــود.
از تایرهــای یخشــکن ،در دوچرخههــا نیــز اســتفاده میشــود.
تولیدکننــدگان تایرهــای بــا کیفیــت ایــن تایرهــا را نیــز ماننــد
تایرهــای یخشــکن خــودرو ،بــا پینهــای مرکــزی محکــم
تولیــد میکننــد و بــه همیــن دلیــل اســت کــه حتــی بعــد از
ســالها اســتفاده ،میخهــای تایــر همچنــان برجســته و ســالم
باقیمیماننــد .امــا تایرهــای یخشــکن بیکیفیــت نیــز تولیــد
میشــوند کــه پیــن مرکــزی دارنــد ،امــا ایــن پیــن از جنــس فلــز
ســخت نیســت .ایــن تایرهــا در عــرض چندهفتــه اســتفاده بر روی
پیادهروهــای خشــک ســاییده میشــوند و از بیــن میرونــد.

شکل  -17تایرهای مخصوص گل

در شــرایط بــد جــوی ،ممکــن اســت اســتفاده از تایــر یخشــکن
یــا زنجیــر چــرخ در برخــی مناطــق الزم شــود.
تایرهای مخصوص گل ،دارای آجهای بزرگ و ضخیم هستند
تــا راحتتــر ســطوح گلــی را شــکاف دهنــد و حرکتکننــد.
همچنیــن بــا ایــن نــوع طراحــی آج ،گل و الی از فاصلــهی زیــاد
بیــن برجســتگیهای تایــر ســریع خــارج میشــوند .تایرهــای
مخصــوص گل را عریضتــر از ســایر تایرهــا میســازند ،تــا وزن
خــودرو روی مســاحت بزرگتــری قــرار بگیــرد و از فــرو رفتــن
عمیــق خــودرو در گل جلوگیــری شــود .گرچــه بیشــتر تایرهــای
مخصــوص بــرف و گل را بــا عــرض کــم تولیــد میکننــد .زیــرا
کــم بــودن عــرض ،باعــث افزایــش فشــار تایــر بــر روی ســطح
جــاده میشــود ،در نتیجــه تایــر در بــرف نفــوذ میکنــد و روی
الیههــای بــرف زیریــن کــه محکــم تــر هســتند و یــا ســطح جــاده
قــرار میگیــرد ،لــذا چســبندگی تایــر بــا ســطح افزایــش پیــدا
کــرده و خــودرو راحتتــر حرکــت میکنــد .امــا در شــرایطی کــه
عمــق بــرف خیلــی زیــاد باشــد ،خــودرو در بــرف فــرو مــیرود و
تایــر برفهــای جلــوی خــود را شــخم زده و آنهــا را در زیــر خــود
میریــزد  ،ایــن فراینــد تــا زمانــی کــه ســطح بــرف لیــز شــده و
چســبندگی تایــر بــا ســطح از بیــن رود ادامــه دارد .در چنیــن
شــرایطی اســتفاده از تایرهــای پهــن مناســبتر اســت .علــت
ایــن امــر ،بزرگتــر بــودن ســطح ناحیــهی تمــاس بــا جــاده در
تایرهــای پهــن اســت کــه بــه شــناور شــدن تایــر روی بــرف و
گل کمــک میکنــد.

شکل  -18بکسوات در برف
تایرهای چهار فصل (:)All season

از تایرهــای چهــار فصــل در جادههــای خیــس و خشــک و در
طــول زمســتان و تابســتان اســتفاده میشــود .بــه دالیــل
فنــی ،جنــس الســتیک و طراحــی آج تایرهــای تابســتانی بــرای
اســتفاده در زمســتان مناســب نیســت .تایرهــای چهارفصــل
شــرایطی بیــن تایرهــای زمســتانی و تابســتانی دارنــد و از نظــر
عملکــرد نــه بــرای اســتفاده در تابســتان و نــه بــرای اســتفاده
در زمســتان ایــدهآل نیســتند .بــرای اتومبیلهایــی کــه در
بــازار آمریــکا بــه فــروش میرســند ،بــه علــت راحتــی و کارایــی
مناســب در بیشــتر شــرایط ،از تایرهــای چهــار فصــل بــه عنــوان
تایــر اصلــی (اوریجینــال) و یــدک اســتفاده میشــود .گرچــه
در بقیــهی کشــورها ماننــد آلمــان ،متــداول اســت کــه بــرای
فصــول مختلــف از تایرهــای زمســتانی یــا تابســتانی اســتفاده
کننــد .تایرهــای چهــار فصــل ماننــد تایرهــای زمســتانی،عامت
گل و بــرف ( )mud and snowدارنــد .امــا بــه نــدرت دارای
ـان دانــهی بــرف هســتند .و بــه دلیــل ســازگاری بیشــتر بــا
نشـ ِ
شــرایط تابســتانی ،در شــرایط زمســتانی کارایــی کمتــری نســبت
تایرهــای زمســتانی دارنــد.
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شکل  -19تایرهای چهار فصل

شکل  -20تایر مناسب برای تمام سطوح

تایرهای چند منظوره (:)All-terrain

تایرهــای مناســب بــرای تمام ســطوح ،معموال بــرای اتومبیلهای
شاســی بلند ( )SUVsو کامیونهای ســبک اســتفاده میشــود.
یکــی از ویژگیهــای ایــن تایرهــا دیوارههــای محکــم آنهاســت،
تــا هنــگام ســفرهای بیــرون جــادهای ( )offroadبــه راحتــی
پنچــر نشــوند .همچنیــن بــرای خــارج شــدن آســان گل از آجهــا،
فاصلــهی بیــن برجســتگیهای رویــهی ایــن تایرهــا بزرگتــر از
تایرهــای چهارفصــل اســت .بســیاری از تایرهــای all-terrain
بیشــتر بــرای مصــرف در جــاده ( )on-roadطراحــی میشــوند،
مخصوصــا تایرهــای all-trainای کــه در ابتــدا بــا خــودروی تولیــد
شــده در کارخانــه بــه فــروش میرســند.

تایرهای زاپاس/یدک (:)Spare

برخــی از خودروهــا بــا خــود یــک تایــر یــدک حمــل میکننــد.
ایــن تایــر بــر روی چــرخ نصــب شــده و آمــادهی اســتفاده
اســت ،تــا در صــورت پنچــر شــدن یــا ترکیــدن یکــی از تایرهــای
خــودرو جایگزیــن تایــر از بینرفتــه شــود .یــدک کوچــک (mini
 )spareیــا یــدک کمجــا ( )spacesaverبــه تایرهــای یدکــی
گفتــه میشــود کــه کوچکتــر از تایرهــای معمولــی هســتند
و بــه علــت کوچکــی خیلــی فضــای صنــدوق عقــب را اشــغال
نمیکننــد ،ســنگین نیســتند و در مصــرف ســوخت و هزینــه
صرفهجویــی میشــود.

شکل  -21تایر یدک کم جا
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شکل  -24تایر پنجر رو

شکل  -22ترکیدن تایر
تایر تریلر سبک (:)Light trailer

تایــر تریلرهــای ســبکی کــه در بزرگراههــای عمومــی اســتفاده
میشــوند ،بــا تایــر خودروهــا تفــاوت دارد .معمــوال بــرای تریلــر
از تایرهــای بایــاس ال ( )bias plyنســبت بــه تایرهــای رادیــال
( )radialبیشــتر اســتفاده میشــود ،برجســتگی طــرح آج آنهــا
بــه برجســتگی تایرهــای اســتاندارد جاده نیســت و چســبندگی
آنهــا بــا ســطح جــاده در بیشــتر مــوارد زیــاد نیســت .زیــرا
عمومــا لزومــی نــدارد چســبندگی تایــر تریلــر بــا ســطح جــاده بــه
خوبــی چســبندگی خودرویــی باشــد کــه آن را میکشــد.

یکــی از معایــب ایــن تکنولــوژی ایــن اســت کــه بســیاری از
تایرهــای پنچــررو ،در صــورت پنچــر شــدن تعمیــر نمیشــوند.
زیــرا ســازنده اعــام میکنــد کــه حالــت دیــواره بــه علــت
فشــرده بــودن جنــس الســتیک آن ،قابــل تشــخیص نیســت.
بــرای برخــی از تایرهــای پنچــررو بســته بــه کارخانــهی ســازنده
آن ،قابلیــت یــک بــار تعمیــر وجــود دارد .درحالــی کــه بــرای
ســایر تایرهــای پنچــررو چنیــن امــری امکانپذیــر نیســت.

تایرهــای کامیــون و اتوبــوس (ســنگین وزن)
(:)Heavy duty tire

شکل  -23تایر تریلز
تایرهای پنچررو (:)Run-flat

طراحیهــای نوآورانــهی متعــددی در ایــن زمینــه انجــام شــده
تــا تایــر بتوانــد بــدون هــوا ،مســافت محــدودی را بــا ســرعت
محــدود صحیــح و ســالم طیکنــد .معمــوال دیــوارهی ایــن نــوع
تایرهــا محکــم اســت و توانایــی تحمــل بــار باالیــی دارد .در
یکــی از طراحیهــای ناموفــق تکنولــوژی پنچــررو پاســتیکی کــه
تحمــل بــار بــاال دارد را بهجــای دیــوارهی تقویــت شــده بــه
رینــگ وصــل میکننــد.

ایــن ســایز تایرهــا در کامیونهــای حمــل بــار ،کامیونهــای
زبالــه و اوتوبوسهــای مســافربری اســتفاده میشــوند.
تایرهــای کامیــون بــر اســاس وضعیــت وســیلهی نقلیــه
ماننــد هدایــت فرمــان ،محــور دیفرانســیل و تریلــر ،بــه چنــد
زیرشــاخه تخصصــی تقســیمبندی میشــوند .هــر دســته بــا
اســتفاده از تغییــر در محکــمکاری ،ترکیــب مــواد و الگوهــای آج
در راســتای بهینهســازی بازدهــی طراحــی میگــردد .اســتفاده
از «تــک تایرهــای فوقالعــاده» ( )Super singlesیــا تــک
تایرهــای پهــن یــک مســالهی نســبتا جدیــد اســت .معمــوال
در پیکربندیهــای دوتایــی ،در هــر موقعیــت دو تایــر وجــود
دارد ،کــه عــرض هرکــدام بیــن  572تــا  592میلیمتــر اســت.
امــا در ســاختارهای تــک تایرهــای فوقالعــاده ،عمومــا از یــک
تایــر بــه عــرض  554میلیمتــر اســتفاده میشــود .در ایــن
حالــت مســاحت تمــاس بــا ســطح زمیــن بــه علــت کاهــش
مســاحت رویــه ،کــم میشــود .همچنیــن بــا اســتفاده از یــک
تایــر بــهازای دو تایــر ،در هــر موقعیــت بهجــای چهــار دیــواره،
تنهــا دو دیــوارهی تایــر وجــود دارد .بــا اســتفاده از تکتایرهــا
در هــر محــور حــدود  19کیلوگــرم ( 002پونــد) کاهــش وزن
وجــود دارد ،کــه منجــر بــه کاهــش مصــرف ســوخت میشــود.
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در آخــر ،تکنســین حفرههــای تایــر را بــا الســتیک پــر کــرده و
پــس از آن یــک الیــه چســب ســیمانی روی تایــر میکشــد و
در نهایــت تایــر را داخــل ماشــین مخصــوص قــرار میدهــد ،تــا
رویــهی (آج) جدیــد بــه روی آن ســاخته شــود.

شکل  -25تایر کامیون

تایرهــای تجهیــزات ســاختمان ســازی م معــدنکاری
(:)Off-the-road

تایرهــای ( )OTRشــامل تایرهــای تجهیــرات ساختمانســازی
از قبیــل لودرهــا ،بیلهــای مکانیکــی ،گریدرهــا و کشــندهها و
غیــره اســت .همچنیــن از تایرهــای آفــرود بــرای دســتگاههای
معــدنکاری نیــز اســتفاده میگــردد .گرچــه عمدتــا تایرهــای
 OTRبــا ســاختار رادیــال (شــعاعی) تولیــد میشــوند ،ســاختار
بایــاس نیــز کاربــرد دارد .تایرهــای آفــرود بایــاس ،بــا تعــداد
زیــادی الیههــای تقویتکننــده تولیــد میشــوند تــا بتواننــد
شــرایط دشــوار و بارهــای زیــاد را تحمــل کننــد.
افزایــش چشــمگیر قیمــت کاالهــا منجــر بــه کمیابــی تایرهــای
جدیــد شدهاســت .در نتیجــه ،یــک کامیــون چنــد میلیــون
دالری ممکــن اســت بــه علــت کمبــود تایر بــیکار بماند و عدم
بهــرهوری میلیونهــا دالر ضــرر بــرای معدنهــا بــه بــارآورد.
بــه همیــن دلیــل تاشهــا در زمینــهی بازیافــت تایرهــای
آفــرود قدیمــی افزایــش یافتهاســت .بــه طــوری کــه در ســال
 8002میــادی ،هزینــهی یــک تایــر  OTRجدیــد بــه  05هــزار
دالر میرســید ،امــا هزینــهی تعویــض رویــه ( )retreadنصــف
هزینــهی خریــد تایــر جدیــد و حداقــل طول عمــر آن برابر %08
طــول عمــر تایرهــای جدیــد بــود .تعویــض رویــهی تایرهــای
آفــرود ،فراینــدی بســیار پــرکار اســت .ابتــدا تکنســین تعویــض
رویــه ،تایــر کهنــه را در دســتگاه ســنبادهزنی ( )buffingقــرار
میدهــد تــا هــر آنچــه از رویــه و آج قدیمــی باقــی مانــده ،از
روی ســطح تایــر برداشــته شــود .ســپس نوبــت مرحلــهی
تراشــیدن ( )skivingاســت در ایــن مرحلــه بخشهایــی
کــه دســتگاه ســنباده زنــی از قلــم انداختــه باشــد ،بــا دســت
برداشــته میشــوند .در مرحلــهی بعــدی تکنســین بایــد تایــر
را بررســی ( )inspectکــرده و نقصهــای آن را برطــرف کنــد.

شکل  -26تایر آفرود

تایرهــای ماشــینآالت کشــاورزی و تایرهــای خــارج از
جــادهای شــناور (:)Agricultural & offroadflotation tires
دســتهبندی تایرهــای ماشــینآالت کشــاورزی شــامل
تایرهــای تجهیــزات مزرعــه ،تراکتورهــای معمولــی و
ماشــینهای مخصــوص برداشــت محصــول اســت .طراحــی آج
ایــن تایرهــا بــرای راحتتــر و روان شــدن حرکــت و افزایــش
چســبندگی بــا ســطح خــاک ،دارای شــیارهای عمیــق اســت و
فاصلــهی بیــن برجســتگیهای آن زیــاد میباشــد.
بــرای خودروهــای ســواریای کــه بــرای رانندگــی در بیــرون از
جــاده هســتند ،بــرای مثــال در محیطهــای گلــی ،شــنی و یــا
برفــی عمیــق عمومــا از تایرهــای شــناور اســتفاده میشــود.
تایرهــای شــناور بــرای رانندگــی بــا ســرعت کــم و تنهــا بــرای
مصــارف بیــرون از جــادهای طراحــی شــدهاند ،لــذا بــا تایرهــای
مخصــوص گل و بــرف ( )M+Sکــه مخصــوص جادههــای
گلــی و برفــی اســت ،متقــاوت هســتند .ناحیــهی تمــاس بــا
ســطح ( )footprintتایرهــای شــناور بــزرگ و فشــار آنهــا
پاییــن اســت ،لــذا مســاحت تمــاس الســتیک بــا زمیــن
افزایــش مییابــد .بنابرایــن تایرهــای شــناور بــرای اســتفاده
در محیطهــای باتاقــی و مکانهایــی کــه فشــردگی خــاک
دغدغــه آفریــن اســت ،مناســب هســتند .تایرهــای برجســته
( )knobbyمنحصــرا بــرای اســتفاده در محیطهایــی کــه ســطح
زمیــن از ذرات سســتی تشــکیل شــده کــه برجســتگیهای تایــر
میتوانــد آنهــا را جابهجــا کنــد ،مناســب هســتند .گرچــه
فشــار کــم باعــث افزایــش چســبندگی تایــر بــا بیشــتر ســطوح
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میشــود ،امــا انجــام یــک ســری تنظیمــات بــرای اســتفاده از
ایــن تایرهــا روی ســطوح ســخت ماننــد جادههــای ســنگفرش
شــده و نشــده الزم اســت .تایرهــای شــناوری کــه بــرای
خودروهــای ســخرهنوردی اســتفاده میشــوند بــه پنچــر
شــدن حســاس هســتند .زیــرا در صــورت پنچــر شــدن رینــگ از
بینرفتــه و زهــوار ( )beadمیشــکند.

شکل  -27کشاورزی

تایرهای مخصوص مسابقات اتومبیلرانی (:)Racing

بایــد بــرای اتومبیلهــا و مســیرهای مســابقهی متفــاوت،
از تایرهــای متفــاوت اســتفاده کــرد .طبقــه بنــدی تایرهــای
مســابقه شــامل مســابقات مختلــف از جملــه drag racing
(بــه مســابقهای گفتــه میشــود کــه دو خــودرو یــا موتــور
ســیکلت ،یــک مســیر مســتقیم بــا طــول مشــخص را طــی
میکننــد( Auto-x ،).در ایــن مســابقه ،زمانــی را کــه اتومبیــل
یــک مســیر معیــن را طــی میکنــد انــدازه میگیرنــدdrift، ،).
 time attack، road racingو همچنیــن تایرهــای مســابقات
فرمــول یــک (formula one(، MotoGP, WRC, V8 Super-
 cars, NASCAR, IndyCarو ماننــد آنهــا اســت .تایرهــا را
بــا توجــه بــه شــرایط مســیر مســابقه از قبیــل وضعیــت ســطح،
شــدت پیچهــا و دمــای زمیــن طراحــی میکننــد .تایرهــای
مســابقه بــرای حداقــل وزن طراحــی میشــوند ،لــذا تایــری
کــه بــرای  005مایــل ( 008کیلومتــر) طراحــی شــده ،ممکــن
اســت تنهــا بتوانــد  001مایــل ( 061کیلومتــر) کار کنــد .برخــی
از تولیدکننــدگان تایــر در راســتای اســتراتژی بازاریابــی و بــه
عنــوان نوعــی تبلیــغ ،روی تولیــد تایرهــای مخصــوص مســابقه
ســرمایهگذاریهای ســنگین انجــام میدهنــد تــا بتواننــد
مشــتریهای بیشــتری جــذب کننــد .بــه تایرهــای مســابقهای
کــه در پیســتهای آســفالت شــده اســتفاده میشــوند،
اســلیک ( )slickگفتهمیشــود .تایرهــای اســلیکی کــه
روی پیســتها خشــک اســتفاده مــی شــوند آج ندارنــد و
سطحشــان صــاف و صیقلــی اســت .هنگامــی کــه پیســت
مقــداری تــر باشــد از تایرهــای اســلیک متوس ـط (intermedi-
 )ary slickو در شــرایط بارانــی از تایرهــای اســلیک مخصــوص
زمینهــای کامــا خیــس ( )full wetاســتفاده میگــردد.

شکل  -28تایرهای آفرود شناور

 Figure 2عکس سمت چپ تایرهای  slickمخصوص زمین های خشک ،شکل وسط  slickبرای زمینهای تر و شکل سمت راست شرایط بارانی
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تایرهای صنعتی (:)Industrial

تایرهــای بســیار متنوعــی در صنعــت اســتفاده میشــوند،
لــذا دســته بنــدی تایرهــای صنعتــی اندکــی دشــوار اســت.
در صنعــت از تایرهــای بــادی ( )pneumaticو بــدون بــاد
( )non-peneumaticبــرای تجهیــزات صنعتــی و ســاختمان
ســازی ماننــد مینیلودرهــا ( )skid steer loaderو لیفتراکهــا
( )fork liftاســتفاده میشــود.

تایر هواپیما (:)Aircraft

طراحــی تایرهــای هواپیمــا بــه نحــوی اســت کــه بتواننــد
بارهــای بســیار ســنگین را بــرای مــدت کوتــاه تحمــل کننــد.
هــر چــه هواپیمــا ســنگینتر باشــد بــرای اینکــه وزن هواپیمــا
بهتــر توزیــع شــود ،بــه تایرهــای بیشــتری نیــاز دارد .طراحــی آج
ایــن تایرهــا بهگونــهای اســت کــه هنــگام وزیــدن بــاد مخالــف
شــدید پایــداری را افزایــش دهــد ،بتوانــد روی زمینهــای
خیــس آب را از زیــر تایــر خــارج کــرده و مانــع از لیــز خــوردن
هواپیمــا شــود و بــه کوتــاه شــدن مســافت توقــف هنــگام
ترمــز کمککنــد.

بــرای بــه حداقــل رســاندن انبســاط و انقبــاض تایــر در اثــر
تغییــر شــدید درجــه حــرارت محیــط و فشــار هــوا در طــول پــرواز،
تایرهــای هواپیمــا را معمــوال بــا گاز نیتــروژن پــر میکننــد.
نــرخ افزایــش حجــم نیتــروژن خشــک ماننــد ســایر گازهــای
خشــک اتمســفری اســت (نــرخ هــوای معمولــی  %08نیتــروژن

تایر دوچرخه (:)Bicycle

ایــن دســتهبندی تمــام انــواع تایرهــای دوچرخــه ،از قبیــل
تایرهــای مخصــوص مســابقه ،کوهســتان ،بــرف و تیوبــی
( )tublar tireرا شــامل میشــود .ایــن تایرهــا بــرای ســایر
وســایل نقلیــه بــا نیــرو محرکــهی انســانی نیــز اســتفاده
می شــوند.

اســت) ،امــا ممکــن اســت مقــداری رطوبــت در منابــع هــوای
فشــردهی معمولــی وجــود داشــته باشــد و موجــب باالرفتــن
نــرخ افزایــش حجــم گاز بــا دمــا شــود .تایرهــای هواپیمــا
معمــوال در فشــارهای بــاال عمــل میکننــد .بــرای مثــال مجــاز
اســت تــا  0041کیلوپاســکال ( 002پونــد بــر اینــچ مربــع یــا 41
بــار) فشــار بــه تایرهــای هواپیماهــای مســافربری وارد شــود،
بــرای جتهــای تجــاری ایــن عــدد حتــی بزرگتــر اســت.
آزمایشهــای انجــام گرفتــه بــر روی تایرهــای هواپیماهــای
مســافربری نشــانمیدهد ،حداکثــر فشــاری کــه ایــن تایرهــا
میتواننــد قبــل از ترکیــدن تحمــل کننــد 0055 ،کیلوپاســکال
( 008پونــد بــر اینــچ مربــع یــا  55بــار) اســت .هنــگام انجــام
تســت بــه جــای نیتــروژن یــا هلیــوم (کــه معمــوال بــرای بــاد
کــردن تایرهــای هواپیمــا اســتفاده میشــوند) ،بایــد تایرهــا
را بــا آب پرکــرد ،تــا بــر اثــر انــرژی آزادشــده ناشــی از ترکیــدن
تایــر ،اتــاق آزمایــش از منفجــر نشــود.
تایرهــای هواپیمــا فیــوز حرارتــی ( )fusible plugsدارنــد.
ایــن فیوزهــا داخــل چرخهــا قــرار میگیرنــد و طــوری طراحــی
شــدهاند کــه در دمــای معیــن ذوب میشــوند .معمــوال دمــای
تایــر هنــگام ترمــز بســیار شــدید ،مثــا هنــگام فــرود اضطــراری
یــا برخاســت ( )takeoffناموفــق ،بــه شــدت بــاال مــیرود.
فیوزهــا باعــث میشــوند بــاد تایــر بــا یــک رونــد کنتــرل شــده
خــارج شــود و نترکــد .بنابرایــن اســتفاده از فیوزهــا امنیــت را
بــاال بــرده و خســارت واردشــده بــه هواپیمــا و محیــط اطــراف
آن را بــه حداقــل میرســاند.
دلیــل لــزوم اســتفاده از گازهــای نجیــب ماننــد نیتــروژن بــه
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جــای هــوا ،بــرای پــر کــردن دســتهی مشــخصی از تایرهــای
هواپیمــا ،وقــوع حداقــل ســه مــورد انفجــار در اثــر اســتفاده
از هواســت .علــت ایــن انفجارهــا ترکیــب گاز اکســیژن تایــر
پرشــده از هــوا ،بــا گازهــای فــرار ناشــی اثــر گــرم شــدن
بیشازحــد تایــر و انفجــار بــه ســبب رســیدن دمــای ایــن
ترکیــب بــه دمــای خودآتشگیــری (autoignition temper-
 )atureبودهاســت.
تایرهای موتورسیکلت (:)Motorcycle

تایرهای موتورسیکلت انواع مختلفی دارند:
تایرهــای اســپرت ســفری ( :)sport touringگرچــه ایــن
تایرهــا بــرای عبــور از پیچهــای تنــد مناســب نیســتند ،امــا در
مســیرهای مســتقیم طوالنــی عملکــرد بســیار خوبــی دارنــد و
بــرای رانندگــی در طــول کشــور مناســب هســتند.

( )revo naelافزایــش یابــد .تولیدکننــدگان اســفاده از
ایــن تایرهــا را در خیابــان توصیــه نمیکننــد ،و دوام آنهــا در
صــورت اســتفاده شــدن در جــاده و خیابــان کاهــش مییابــد.
بــه علــت شــکل مثلثــی تایرهــای اســلیک ،قســمت مرکــزی
تایــر ناحیــهی تمــاس بــا زمیــن کوچکــی دارد ،لــذا رانندگــی
طوالنــی روی خیابانهــای صــاف و بــدون پیچوخــم ،باعــث
ســاییدگی ســریع تایــر میشــود و چــون آج ندارنــد ،تقریبــا
هیــچ چســبندگیای بــا جادههــای خیــس نخواهنــد داشــت و
ســر میخورنــد .جنــس الســتیک تایرهــای مســابقه ســفت تــر
از تایرهــای مخصــوص خیابــان اســت ،بنابرایــن تــا زمانــی کــه
دمــای داخلــی تایرهای مســابقه از دمای کار متــداول تایرهای
مخصــوص خیابــان بیشــتر نشــود ،چســبندگی بــا سطحشــان
از تایرهــای مخصــوص خیابــان کمتــر خواهــد بــود .تایرهــای
مســابقه ،اصطــکاک کافــی بــا ســطح بــرای نگهداشــتن تایــر در
دمــای بهینــه را ندارنــد .بــه خصــوص در هــوای ســرد و حتــی
بهــار و پاییــز ایــن مســاله صــادق اســت.
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تایرهــای اســپرت خیابانــی ( :)sport streetایــن تایرهــا بــرای
عاقهمنــدان رانندگــی پــر هیجــان در خیابــان کــه بیشــتر
وقــت خــود را صــرف دور زدن در خیابانهــای شــهر میکننــد،
مناســب اســت .دوام تایرهــای اســپرت خیابانــی زیاد نســیت،
در عــوض چســبندگی بــا ســطح باالیــی در عبــور از پیچهــا بــا
ســرعت بــاال دارنــد .تایرهــای خیابــان و اســپرت خیابانــی حتــی
در شــرایط جــوی ســرد چســبندگی بــا ســطح باالیــی دارنــد ،امــا
در گرمــای شــدید ،بــا افزایــش دمــای داخلــی تایــر ،چســبندگی
کاهــش مییابــد.
تایرهــای مخصــوص مســابقه ( :)Track or Slickایــن تایرهــا
بیشــتر مثلثــی شــکل هســتند ،تــا ســطح تمــاس بــا زمیــن در
پیچهــای تنــد کــه مورتــور بــه یــک ســمت خــم میشــود

مشــخصهی صــدا و لــرزش (Sound and vibration
:)characteristics

برخــی از انــواع تایرهــا بــه علــت طــرح آجشــان ،هنــگام
رانندگــی در جــاده آلودگــی صوتــی ایجــاد میکننــد .بلنــدی
صــدا ،بــا افزایــش ســرعت خــودرو شــدت مییابــد .همچنیــن
شــدت صــدای ایجــاد شــده ،وابســتگی زیــادی بــه طــرح آج
و نــوع ســطح جــاده دارد .تحقیقــی در حــال انجــام اســت کــه
هــدف آن پیشبینــی ایــن مســاله اســت کــه صدایــی کــه در
داخــل اتاقــک خــودرو شــنیده میشــود ،بــه دلیــل انتقــال
لرزشهــای تایــر درحــال حرکــت ،بــه تویــی چــرخ ( )hubاســت.
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نهادهای نظارتی:
وزارت ترابری آمریکا (:)DOT

جنسهــای مختلــف تایــر ،رینــگ و ســایر قطعــات بــه جــای هــم
اســت .انجمــن تایــر و رینــگ ،کلیــد اســتانداردهای ابعــاد تایــر،
رینــگ ،والــف و اســتانداردهای بار/میــزان بــاد تایــر را منتشــر
کردهاســت.
انجمن تکنیکی تایر و رینگ اروپا (:)ETRTO

وزارت ترابــری ایــاالت متحــدهی آمریــکا ( )DOTیــک نهــاد
دولتــی اســت کــه کنگــرهی آمریــکا وظیفــهی نظــارت و برقــرای
امنیــت حمــل و نقــل و جابهجایــی در آمریــکا را بــه آن واگــذار
کردهاســت.
ادارهی ملی امنیت بزرگراهها و ترافیک (:)NHTSA

انجمــن  ETRTOیــک ســازمان اســتاندارد اروپایــی اســت.
وظیفــهی ایــن انجمــن تعییــن ابعــاد ،مشــخصههای بار/فشــار
و راهنمــای کار بــرای تایرهــا ،رینگهــا و والفهــا اســت .ایــن
انجمــن مشــابه انجمــن  T&RAآمریــکا اســت.
انجمن تولیدکنندگان تایر اتومبیل ژاپنی (:)JATMA

یــک انجمــن اســتاندارد ژاپنــی بــرای تایرهــا ،رینگهــا و
والفهــا اســت .ایــن انجمــن مشــابه  T&RAآمر یــکا و ETR-
 TOاروپــا اســت.

قانــون فراخوانــی ،پاســخگویی و ثبــت اطالعــات
ترابــری (:)TREAD Act
ایــن نهــاد دولتــی ،زیــر مجموعــهی وزارت ترابــری اســت و
وظیفــهی آن نظــارت بــر امنیــت خودروهــا در آمریــکا اســت.

یــک قانــون فــدرال آمریــکا اســت .ایــن قانــون اســتاندارد
آزمایــش و گــزارش اطاعــات محصــوالت مرتبــط بــا ترابــری و
حمــل و نقــل (ماننــد خودروهــا و تایرهــا) را تعییــن میکنــد.

سیستم درجهبندی واحد کیفیت تایر (:)UTQG

 ،UTQGسیســتمی اســت کــه توســط ادارهی ملــی امنیــت
بزرگراههــا و ترافیــک ( )NHTSAبــرای مقایســهی عملکــرد
تایرهــا بــر اســاس مــادهی  .401.575 CFR 94قانــون
فــدرال ،تاســیس شدهاســت .طبــق قانــون  ،GQTUبایــد
نــرخ ســایش رویــه ،چســبندگی و دمــای کار تمــام تایرهــا
رویشــان نوشتهشــود.
انجمن تایر و رینگ (:)T&RA

ایــن انجمــن ،یــک ســازمان اســتاندارد داوطلبانــهی آمریکایــی
اســت ،کــه هــدف آن بــاال بــردن قابلیــت اســتفاده کــردن از

RFID tags
نشان شناسایی فرکانس باال (:)RFID tags

 RFIDهــا ،فرســتندههای منفعلــی هســتند کــه بــرای
شناســایی اوتوماتیــک داخــل تایــر قــرار میگیرنــد .اطاعــات
بســیار زیــادی از قبیــل نــام و محــل کارخانــهی ســازنده ،نــوع
تایــر ،تاریــخ تولیــد و در برخــی مــوارد اطاعــات آزمایشهــای
انجــام شــده را در داخــل قطعــه بــه صــورت کــد وارد میکننــد.
دســتگاههای گیرنــدهی فرکانــس بــاال میتواننــد  RFIDرا
بــه طــور خــودکار بخواننــد .دســتگاههای مونتــاژ اتومبیــل،
بــرای شناســایی تایــر هنــگام مونتــاژ خــودرو از  RFIDاســتفاده
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میکننــد .ســازمانها از کــد  RFIDبــرای تعمیــر و نگهــداری
اتومبیلهایشــان اســتفاده میکننــد.
گواهیاجبرایچین(:)ChinaCompulsoryCertification

صــورت نادرســت ،میتوانــد منجــر بــه بیثباتــی خــودرو شــود
و شــاید غیــر قانونــی نیــز باشــد .تولیــد کننــدگان خــودرو و تایر
در دفترچــهی مالــک ( )owner’s manualدســتورالعملهای
الزم بــرای بررســی و نگهــداری از تایرهــا را نوشــتهاند.
در ســال  0002بــر اثــر خــراب شــدن غیرعــادی برخــی از تایرهــا در
بعضــی از خودروهــای فــورد ( ،)Fordجنجالــی بهپــا شــد .کــه
منجــر بــه فراخوانــی تایرهــا بــرای تحقیــق و بررســی علــت شــد.
پنچر شدن (:)Flat

اســتفاده از ایــن گواهــی کــه کیفیــت محصوالت چین را بررســی
میکنــد ،از آگوســت ســال  2002آغــاز و پــس از گذشــت یــک
ســال در آگوســت  3002اجبــاری شــد .قبــل از سیســتم CCC
دو نــوع سیســتم جوازدهــی  CCIBو  CCEBدر چیــن اســتفاده
میشــد .بــا ورود چیــن بــه  WTOدو سیســتم بــا هــم ادغــام
شــدند و از آن پــس از سیســتم  CCCاســتفاده میشــود.
جــواز  CCCتوســط ادارهی کل نظــارت ،بازرســی و قرنطینــهی
جمهــوری خلــق چیــن ( )AQSIQو ادارهی صــدور گواهینامــه و
اعتبــار بخشــی جمهــوری خلــق چیــن ( ،)CNCAصــادر میشــود.

امنیت:
بررســی فشــار  ،عمــق رویــه و وضعیــت عمومــی تایــر بــرای حفــظ
امنیــت خــوردرو ضروریســت .اگــر بــاد تایــر خیلــی زیــاد باشــد
( )overinflatedممکــن اســت در اثــر فشــار زیــاد بترکــد .از
طــرف دیگــر تایرهــای کمبــاد مقاومــت گردشــی باالیــی دارنــد،
درنتیجــه بیــش ازحــد گــرم میشــوند و آج تایــر بهویــژه در
لبههــا بــه ســرعت ســاییده میشــود .بــا نــازک شــدن رویــهی
تایــر ،چســبندگی بــا ســطح افزایــش میابــد ،امــا خطــر لغــزش
روی جادههــای خیــس هــم بــاال مــیرود .بنابرایــن میتــوان
نتیجــه گرفــت بــا ســایش و از بیــن رفتــن آج ،عملکــرد تایــر روی
جادههــای خشــک افزایــش و در جادههــای خیــس کاهــش
میابــد .تایرهایــی بــر اثــر ســاییدگی عمــق رویهشــان از مقــدار
مجــاز هــم کمتــر شــده باشــد ،شــدیدا در معــرض خطــر ترکیــدن
قــرار دارنــد .همچنیــن اســتفاده از ترکیــب تایرهــای رادیــال و
متقابــل ال ( )cross plyبــر روی چرخهــای یــک خــودرو بــه

زمانــی تایــر پنچــر میشــود کــه بــادش خالــی شــود .تایــر
ممکــن اســت در اثــر ســایدگی و پارگــی طبیعــی ،ســوراخ شــدن
یــا آســیبی جدیتــر پنچــر شــود .تایــری کــه فشــار خــود را بــر
اثــر پنچــر شــدن از دســت میدهــد ،تعــادل اتومبیــل را بــه
هــم میزنــد .و اگــر بــا همــان شــرایط بــه رانندگــی ادامــه
دادهشــود ،ممکــن اســت آســیب بیشــتری بــه تایــر وارد
شــود .بایــد قبــل از خالــی شــدن کامــل بــاد ،تایــر تعویــض
بــا تعمیــر شــود .اگــر رانندگــی بــا تایــری کــه بــادش کامــا
خالــی شــده ( )flat tireادامــه داده شــود ،تایــر کامــا از بیــن
مــیرود و نمیتــوان دیگــر آن را تعمیــر کــرد ،احتمــاال رینــگ و
خــودرو نیــز آســیب میبیننــد و زندگــی سرنشــینان خــودرو و
اتومبیلهــای نزدیــک در خطــر قــرار میگیــرد .پنچــر شــدن تایــر
یــک وضعیــت اورژانســی اســت و بایــد ســریعا بــه آن رســیدگی
شــود .برخــی تایرهــا کــه بــه تایرهــای پنچــررو ()run-flat
معــروف هســتند ،هنــگام پنچــر شــدن میتواننــد مســافت
محــدودی را در ســرعت نــه چنــدان بــاال ،بــدون هیچگونــه
آســیب دائمــی یــا خطــر جــدی بپیماینــد .تایرهــای پنچــررو یــا
دیوارههــای خیلــی محکمــی دارنــد و یــا از پرکننــدهای ()filler
انعطــاف پذیــر ســاخته میشــوند.
ممکــن اســت حتــی کــم بــودن شــدید بــاد (فشــار) تایرهــای
رادیــال مــدرن ،از روی ظاهرشــان قابــل تشــخیص نباشــد.
(ایــن مســاله در مــورد تایرهــای مشــخصه کوتــاه (low pro-
 )fileکــه ابعادشــان کوچکتــر اســت ،بیشــتر صــدق میکنــد).
بنابرایــن بــا وجــود اینکــه بســیاری از افــراد بــه فشــار(میزان
بــاد) تایرهــای اتومبیــل خــود توجهــی ندارنــد ،نگهداشــتن
تایــر در فشــار مناســب ،بــرای حفــظ امنیــت الزامــی اســت.
طراحــان تــاش میکننــد تایرهــای جدیــد را بــا خرابــی امــن
( )fail-safeبســازند ،تــا کوتاهــی راننــده بــرای حفــظ فشــار
تایــر ،مشــکل امنیتــی شــدیدی ایجــاد نکنــد ،گرچــه در ایــن
زمینــه نیــز محدودیتهایــی وجــود دارد.
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نمیکنــد ،فرمانپذیــری بــه شــدت کاهــش پیــدا میکنــد
و شــرایط بســیار خطرناکــی بهوجــود میآیــد .بــرای درســت
کــردن ایــن شــرایط خطرنــاک ،بایــد پــای خــود را از پــدال گاز
برداریــد تــا ســرعت بــه آرامــی کــم شــود.

حباب (:)Bubble

حبــاب تایــر کــه بــه آن برجســتگی یــا بیــرون زدگــی نیــز گفتــه
میشــود ،در اثــر خرابــی دیــوارهی تایــر بــه وجــود میآیــد.
ممکــن اســت بــر اثــر ضربــهی شــدید در ســرعت زیــاد ،بیــش از
حــد پربــاد بــودن و یــا جنــس نامرغــوب تایــر ،حبــاب ایجــاد شــود.
بهتــر اســت تایرهایــی کــه در آنهــا حبــاب ایجــاد شــده ،تعویــض
شــوند ،زیــرا احتمــال خــراب شدنشــان زیــاد اســت .حبــاب
ممکــن اســت روی دیــوارهی داخلــی یــا خارجــی ایجــاد شــود.

احتمــال ســر خــوردن خــوردو بــا تایرهــای پهــن بــه ویــژه
در ســرعتهای بــاال ،بیشــتر اســت .زیــرا وزن کمتــری روی
ناحیــهی تمــاس بــا زمیــن هــر یــک از تایرهــا قــرار میگیــرد.
معمــوال تایرهــای دوچرخــه بــه علــت ســرعت پایینــی کــه
دارنــد ،روی ســطوح خیــس لیــز نمیخورنــد .اگــر خــودرو هــم
بــا ســرعت دوچرخــه از روی زمینهــای خیــس عبــور کنــد،
بعیــد اســت ســر بخــورد ،زیــرا وزنــی کــه روی ناحیــهی تمــاس
بــا زمیــن ( )contact areaهــر یــک از تایرهــای خــودرو قــرار
میگیــرد ،خیلــی کمتــر از تایرهــای دوچرخــه نیســت.

خطرات استفاده از تایرهای کهنه:

لغزش روی آب (:)Hydroplaning

زمانــی خــودرو روی ســطح خیــس ســر میخــورد کــه الیــهای
از آب بیــن تایــر و ســطح جــاده قــرار بگیــرد .در صورتــی کــه
آجهــای تایــر نتواننــد آب کافــی را بــا نــرخ مناســب از زیــر تایــر
خــارج کننــد و یــک ناحیــهی نیمــه خشــک بــرای تمــاس بــا
زمیــن ایجــاد نشــود ،ماشــین لیــز میخــورد .هنــگام ســر
خــوردن خــودرو ،تایــر روی الیــهای از آب شــناور میمانــد،
درنتیجــه چســبندگی بــا ســطح بســیار کــم میشــود ،ترمــز عمــل

تحقیقــات نشــان میدهنــد کــه بــا بــاال رفتــن ســن تایــر حتــی
اگــر از آن اســتفاده نشــود ،تایــر شــروع بــه خشــک شــدن
میکنــد و اســتفاده از آن میتوانــد شــرایط خطرناکــی را بــه
وجــود آورد .ممکــن اســت خصوصیــات تایرهــای قدیمــی
مشــابه تایرهــای تــازه باشــد ،امــا الســتیک بــا گــذر زمــان
کیفیــت خــود را از دســت میدهــد و در صــورت رانندگــی بــا
ســرعت زیــاد (مثــا در بزرگراههــا) بــا ایــن تایرهــا ،ممکــن
اســت رویــهی تایــر جــدا شــود و باعــث از دســترفتن کنتــرل
ماشــین شــود .تایــر در نواحــی گرمســیری اســتوایی ماننــد
ســنگاپور ،زود تــر از نواحــی معتــدل از بیــن مــیرود ،درنتیجــه
نیــار بــه توجــه بیشــتری بــرای اطمینــان از ســالم بــودن تایــر
در ایــن نواحــی وجــود دارد .مخصوصــا احتمــال خرابــی
تایرهــای تریلرهایــی کــه بهنــدرت اســتفاده میشــوند ،بــر
اثــر گــذر زمــان باالســت .امــا تایرهایــی ســاخته شــدهاند
کــه در صــورت اســتفاده نشــدن ،تنهــا بــا گــذر زمــان از بیــن
نمیرونــد ،ایــن تایرهــا معمــوال بــا نایلــون تقویــت میشــوند.
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ضربهگیرهــای ارزانقیمــت و چندبارمصــرف اســت.

تعــداد زیــادی از تولیدکننــدگان خــودرو توصیــه میکننــد
تایرهــا بعــد از  6ســال تعویــض شــوند .هچمنیــن بســیاری از
کارخانههــای تولیــد تایــر ماننــد بریجســتون ()Bridgestone
و میشــلن ( ، )Michelinتایرهایــی را کــه  01ســال از
تولیدشــان میگــذرد ،ســرویس نمیکننــد .گرچــه برایــان
راس ( )Brian Rossدر مجلــهی خبــری  02/02شــبکهی ABC
در گزارشــی اعــام کــرد کــه برخــی از خردهفروشهــای بــزرگ
ماننــد گودیــر ( ،)Goodyearوالمــارت ( )WalMartو ســیرز
( )Searsتایرهایــی را کــه  6ســال یــا بیشــتر از زمــان تولیدشــان
گذشــتهبود ،میفروختنــد .در حــال حاضــر قانونــی در مــورد
منــع اســتفاده از تایرهــای قدیمــی در آمریــکا وجــود نــدارد.
تایرهای اوراق و مسائل زیست محیطی:
تایرهایــی کــه دور ریختهشــوند ،اوراق محســوب میشــوند.
تایرهــای اوراق بــرای مصــارف مختلــف از ضربــه گیــر ســپر
خــودرو گرفتــه تــا بــه عنــوان وزنــه بــرای نگهداشــتن اجســام
اســتفاده میشــوند .برخــی از تایرهــای اوراق را قطعــه قطعــه
کــرده و طــی پروســهی بازیافــت محصــوالت جدیــد بــا آن
تولیــد میکننــد ،برخــی دیگــر از تایرهــای قراضــه را بــه عنــوان
ســوخت بــه نیروگاههــا میفروشــند و رویــهی بعضــی دیگــر
را تعویــض کــرده و دوبــاره اســتفاده میکننــد .تحقیقــی در
مــورد امــکان اســتفاده از تایرهــای قراضــه بهعنــوان ضربهگیــر
در اتوبانهــا ( )crash cushionانجــام شــده .هــدف از
ایــن تحقیــق ارزیابــی ویژگیهــای تایرهــای تایرهــای کهنــه و
مــواد بدســت آمــده از تایرهــای بازیافتــی بــرای اســتفاده در

یکــی از مصــارف جالــب تایرهــای اوراق کــه  03ســال پیــش
کشــف شــد امــا هنــوز بــه صــورت جهانــی اســتفاده نمیشــود،
بــه عنــوان مــادهی خــام در ســاخت جادههاســت .بــرای
ایــن منظــور طــی پروســهای فلــز را از تایــر جــدا کــرده ،ســپس
الســتیک را ریــز ریــز میکننــد و در یــک فراینــد شــیمیایی بــا
ســایر مــواد الزم بــرای ســاخت جادههــای مــاکادام (mac-
 )adamizedمخلــوط میکننــد .جادههایــی کــه بــا ایــن
ترکیــب ســاخته میشــوند ،بســیار ضــدآب هســتند و انعطــاف
بهتــری دارنــد درنتیجــه ســواری روی آنهــا نرمتــر و روانتــر
اســت و همچنیــن دوام تایــر افزایــش میابــد .چنــد کشــور از
جملــه کــرهی جنوبــی اســتفاده از ایــن نــوع آســفالت را اجبــاری
کردهانــد ،امــا در بیشــتر کشــورها چنیــن قانونــی وجــود نــدارد.
آمریکاییهــا حــدود  582میلیــون تایــر قراضــه در ســال
تولیــد میکننــد .در بســیاری از ایالتهــا قانونــی وجــود دارد
کــه تعــداد مجــاز تایرهــای قراضــه در یــک محــل را تعییــن
میکنــد .دلیــل ایــن محدودیــت ،نگرانیهایــی اســت کــه
در مــورد جمعشــدن زیــاد زبالــه ،خطــر آتشســوزی و زیــاد
شــدن پشــهها وجــود دارد .در گذشــته میلیونهــا تایــر
قراضــه را در یــک فضــای بــاز جمــع میکردنــد .از آنجــا کــه
تایــر معمــوال مقــداری آب را در خــود نگهمــیدارد و دمایــش
بــرای رشــد پشــه مناســب اســت ،یــک زمیــن پــرورش پشــه
ایجــاد میشــد .پشــهها ایجــاد مزاحمــت میکننــد و احتمــال
گســترش بیماریهــا را افزایــش میدهنــد .همچنیــن جمــع
کــردن تعــداد زیــادی تایــر در یــک محــل ،احتمــال آتشســوزی
را افزایــش میدهــد .زیــرا چنیــن تــودهی عظیمــی از تایــر ،منبــع
بزرگــی از ســوخت اســت .آتشســوزی برخــی از کپههــای تایــر
ماههــا طــول میکشــد ،چــون آب نمیتوانــد بــه مقــدار کافــی
نفــوذ کــرده و تایرهــای ســوزان را خنــک کنــد .تایرهــا بــر اثــر
گرمــای شــدید آتــش بــه حالــت مایــع در میآینــد و باعــث وارد
شــدن هیدروکربنهــا و ســایر آالیندههــا بــه زمیــن و حتــی
آبهــای زیرزمینــی میشــوند .دود ســیاه ناشــی از ســوختن
تایرهــا هــوا را آلــوده میکنــد و بــاد ایــن آلودگــی را بــا خــود
جابهجــا میکنــد.
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رویه (آج) تایر نامتقارن (:)Asymmetric tire tread

بــه تایــری کــه الگــوی آج آن تقــارن نقطهای و محوری نداشــته
باشــد ،تایــر نامتقــارن گفتــه میشــود ،بنابرایــن لبــهی داخلــی
و خارجــی تایــر بــا هــم متفــاوت هســتند .میتــوان از ایــن
تایرهــا در هــر ســمت اتومبیــل اســتفاده کــرد .چــون الگــوی
آج تایرهــای معمولــی از نظــر طــرح و الگــوی صــدا بــا یکدیگــر
یکســان نیســتند ،روش اتصــال تایــر بــه چــرخ بــا توجــه بــه
تایــر تجویــز میشــود .چــون شــکل ناحیــهی تمــاس بــا زمیــن
بــا تغییــر جهــت تایــر در طــول حرکــت ،تغییــر میکنــد ،عملکــرد
تایــر ،ترمــز و پیچیــدن خــودرو بهبــود مییابــد.

شکل tire fire -30

اســتفاده از قطعــات تایرهــای قراضــه بــرای محوطهســازی
موضــوع بحــث برانگیــزی شدهاســت .زیــرا فلــزات و ســایر
آالیندههــا از تایــر بــه خــاک وارد میشــوند .بــرای مثــال
غلظــت روی ( )Zincدر تایــر (تــا  %2وزن تایــر) بــه انــدازهای
اســت کــه بــرای آبزیــان و گیاهــان بســیار ســمی اســت.
همچنیــن نگرانــی شــدیدی دربــارهی ترکیبهایــی وجــود
دارد کــه از تایــر بــه آب منتقــل میشــوند و باعــث بیــن رفتــن
هورمونهــا و ضایعــات کبــدی میشــوند.
تایرهای نامتقارن (:)Asymmetric tire

نوعــی روش افزایــش پایــداری خــاص اســت کــه در
اتومبیلهــا اســتفاده میشــود.

همچنین ممکن اســت تایرها هدایتی ( )directionalباشــند،
یعنــی تایــر بــه قــرار گرفتــن در جهــت خاصــی تمایــل داشــته
باشــد .در ایــن مــورد میتــوان بــه شــیارهایی ()grooves
کــه بــه شــکل عــدد  7هســتند اشــاره کــرد ،ایــن شــیارها بــه
هدایتکــردن آب از مرکــز رویــه بــه ســمت کنارههــا کمــک
میکنــد .تایرهــای هدایتــی در دو نــوع متقــارن و نامتقــارن
تولیــد میشــوند .تایرهــای هدایتــی متقــارن میتواننــد هــم
در ســمت چــپ و هــم در ســمت راســت خــودرو قــرار بگیرنــد،
امــا وقتــی بــر روی رینــگ ســوار شــدند ،دیگــر نبایــد در ســمت
مقابــل اســتفاده شــوند .بــرای مثــال اگــر یــک تایــر هدایتــی
متقــارن را در ســمت راســت خــودرو قــرار دهیــم ،جهــت الگــوی
رویــهی تایــر ،مطابــق بــا جهــت حرکــت ســمت راســت خــودرو
میشــود و اگــر جــای ایــن تایــر را عــوض کنیــم و در ســمت
چــپ خــودرو بگذاریــم ،جهــت الگــوی آج تایــر مناســب ســمت
چــپ خــودرو نخواهــد بــود .ایــن جابهجایــی چرخــش تایــر
را محــدود میکنــد .برخــی از تایرهــای هدایتــی نامتقــارن
هســتند .تایرهــای هدایتــی نامتقارنــی کــه بــرای ســمت چــپ
و راســت خــودرو تولیــد میشــوند از همــان ابتــدا بــا یکدیگــر
متفــاوت و متمایــز هســتند.
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جلوگیــری از فرســایش خــاک زمینهــای ســیلزده اســتفاده
می شــود.

تاب:
گاهــی اوقــات بــرای ســرگرمی از تایرهــای قدیمــی بــه عنــوان
تــاب اســتفاده میشــود .بــا کمــی خاقیــت میتــوان خیلــی
راحــت یــک مــورد مصــرف خــوب بــرای یــک تایــر قدیمــی کــه
دیگــر اســتفادهای در جــاده نــدارد پیــدا کــرد.
شکل  -31تایر هدایتی

تســمههای تثبیتکننــده نامتقــارن

(Stabilizing

:)belts

تایــر رادیــال یــک خــودروی ســواری بــا تســمههای تثبیــت
کننــدهی نامتقــارن ،یــک تایــر نامتقــارن بهشــمار مــیرود.
تســمههای تثبیتکننــده ،بــا حرکــت خــودرو (هــم مســیرهای
مســتقیم و هــم در پیچهــا) گشــتاور خــود تــراز ایجــاد میکننــد.
بــه علــت منعطــف بــودن دیوارههــای تایرهــای رادیــال،
واکنــش عرضــی بیــن رویــهی تایــر و رینگ چرخ با عوض شــدن
جهــت فرمــان ،بــا تاخیــر انجــام میشــود .ایــن نیــروی عرضــی
از چرخهــای جلویــی خــودرو بــه چرخهــای عقــب کــه تمایــل
بــه هدایــت شــدن دارنــد ،منتقــل میشــود .تســمههای
نامتقــارن بــا افزایــش بــار جانبــی ،باعــث جابهجایــی عرضــی
آهســتهی رویــهی تایــر متناســب بــا رینــگ میشــوند .ایــن
تغییــر مســتمر باعــث میشــود دیوارههــا نتواننــد ســریعا بــه
تغییــر جهــت فرمــان واکنــش نشــان دهنــد ،در نتیجــه امنیــت
رانندگــی بــاال مــیرود.

مصارف دیگر:
چــون تایرهــا حجــم باالیــی دارنــد کــه  %57آن نیــز فضــای
خالــی اســت ،در گورســتان زبالــه فضــای ارزشــمند زیــادی را
اشــغال میکننــد .بــه همیــن دلیــل مــردم مصــارف دیگــری
بــرای تایرهــای قدیمــی پیــدا کردهانــد.
احتمــاال در الســتیک تایرهــا مقــدار کمــی فلزات ســنگین یا ســایر
مــواد آالینــده وجــود دارد .امــا ایــن آالیندههــا بــه ترکیــب
الســتیک واقعــی محکــم پیونــد خوردهانــد و خیلــی بعیــد
اســت خطرنــاک باشــند ،مگــر اینکــه ســاختار تایــر بــه واســطهی
ســوختن یــا مــواد شــیمیایی قــوی بهشــدت آســیب ببینــد.

تجهیزات ورزشی:
از تایرهــای قدیمــی بــه عنــوان تجهیــزات برنامههــای ورزشــی
ماننــد فوتبــال آمریکایــی اســتفاده میشــود« .دویــدن در میان
تایرهــا» ( )Tire Runیکــی از تمرینهــای متداولــی کــه بــرای
افزایــش ســرعت و شــتاب بازیکنــان اســتفاده میشــود .در
یــک الگــوی زیــگ زاگ ماننــد ،هــر تایــر در ســمت چــپ چنــد اینــچ
از تایــر ســمت راســت خــود جلوتــر اســت .ســپس ورزشــکاران
بــا قدمگذاشــتن در مرکــز تایرهــا از آنهــا عبــور میکننــد .ایــن
تمریــن ورزشــکاران را مجبــور میکنــد بیشــتر از حالــت عــادی
پایشــان را از روی زمیــن بلنــد کننــد ،تــا زمیــن نخورنــد.

المانهای ساخت:
از تایرهایــی کــه بــا خــاک پرشــدهاند بهعنــوان گلــدان،
فونداســیون (پــی) خانــه ،دیوارهــای ضدگلولــه و بــرای
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بازیافت (:)Recycling

میتــوان تایرهــا را بــه همــراه مــواد دیگــر بازیابــی کــرد و در
ســاخت آســفالت از آن اســتفاده کــرد .همچنیــن ســیمان
پورتلنــد از تایرهــای بازیافــت شــده بــه عنــوان متراکــم کننــده
اســتفاده میکنــد .عــاوه بــر ایــن میتــوان بــا اســتفاده از
تایرهــای بازیافــت ،تایــر جدیــد تولیــد کــرد .برخــی از تایرهــای
قدیمــی را قطعــه قطعــه کــرده و در بســتر باغچههــا اســتفاده
میکننــد تــا مانــع از خــارج شــدن آب از خــاک و رویــش
علفهــا شــوند .ســاختمانهای ســبز ()green buildings
عمومــی و خصوصــیای وجــود دارنــد کــه از تایرهــای قدیمــی
ساخته شــده اند.
گرما کافت (:)Tire pyrolysis

در متــد گرماکافــت کــه بــرای بازیافــت تایرهــای قراضــه انجــام
میشــود ،تایرهــای کامــل یــا تکهشــده را در یــک لولــهی

راکتــور حــاوی گاز اکســیژن و منبــع گرمــا قــرار میدهنــد و
حــرارت دادن را آغــاز میکننــد .در داخــل راکتــور الســتیک بعــد
از شکســتن مــداوم پلیمرهــا بــه مولکولهــای کوچکتــر ،نــرم
میشــود .ایــن مولکولهــای کوچکتــر بــه شــکل بخــار از راکتــور
خــارج میشــوند .میتــوان بخــار حاصــل شــده را مســتقیما
ســوزاند و تــوان تولیــد کــرد ،یــا آن را چگالیــده کــرد و مایعــی
روغنــی بهدســت آورد .از ایــن مایــع روغنــی معمــوال بــه عنــوان
ســوخت اســتفاده میشــود .برخــی از مولکولهــا کوچکتــر از
آن هســتند کــه چگالیــده شــوند ،آنهــا بــه صــورت گاز باقــی
میماننــد و عمومــا بــه عنــوان ســوخت ســوزانده میشــوند.
حــدود  %04از وزن تایــر را مــواد معدنــی تشــکیل میدهنــد.
مــواد معدنــی طــی پروســهی گرماکافــت بهصــورت جامــد
جــدا میشــوند .عملیــات گرمــا کافــت پروســهی بســیار تمیــزی
اســت و اگــر بــه خوبــی انجــام شــود،تقریبا هیــچ دور ر یــز و
نشــری نــدارد.
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