
 ی مشتریان کتابچه راهنما

 زاگرس ایرطایمن شرکت 

                                                                         
               

که می بایست توسط کتابچه پیشرو شامل کلیه  اطالعات مورد نیاز مصرف کنندگان تایر می باشد 

 شده و بر اساس آن اقدام گردد مشتریان و مصرف کنندگان به دقت مطالعه

 

 مقدمه:

 ارائۀ خدمات برای کارآمد و مناسب راهکارهای تعیین منظور به دستورالعمل این مشتری، انتظارات مین تأ ضرورت و رقابت عصر در

 در ... شرکت اریاقم گاندطریق نماین از یا و ... شرکت توسط سنگین و سبک از اعم خودروهای الستیک انواع مشتریان به فروش از پس

 در تایر از صحیح استفادۀ در خصوص مصرف کنندگان راهنمایی و توقعات به پاسخگویی آن هدف و است شده تدوین کشور سرتاسر

 جلب ، محصول به اطمینان ایجاد انتظار، نتیجه مورد و باشد می مداری مشتری اصول رعایت ونیز ای حرفه تعهدات انجام راستای

 .است شرکت این یانمشتر حفظ و رضایت

 

 

  : انواع تایرها و برندها 

 :شرکت.ایمن تایرزاگرس. نماینـــده رسمی انواع تایرهای باری و راهسازی با برندهای زیر می باشد

 ستون گرند-

 جامبو-

 

 مدت گارانتی و شرایط عدم شمول گارانتی  : 

 ساله گارانتی می باشد 3سال و تیوپ ها به مدت  5تایر های عرضه شده توسط ان شرکت به مدت 

 

 

 : ها الستیک شناخت

 بخوانید را هایتان الستیک کناری دیواره های عالمت چگونه
معنی  از کوچکی راهنمای اینجا در.  دارید احتیاج آن به الستیکتان درباره که است اطالعاتی همه حاوی شما های الستیک دیواره

 :دارد وجود حروف و اعداد تمامی



 
A.  یکالست پهنای 

 .شود می گیری اندازه دیگر دیواره تا دیواره یک از میلیمتر، به الستیک پهنای

B. منظر نسبت 

 که دهد می نشان 56 ابعاد نسبت مثال برای. شود می بیان درصد صورت به که است الستیک پهنای به عرضی مقطع ارتفاع نسبت

 . است آن پهنای درصد 56 آن ارتفاع

 100 *)پهنا / ارتفاع= (نسبت منظر

 
C.  رینگ قطر 

 اینچ واحد در چرخ رینگ) ارتفاع( قطر

D.  بار شاخص 

 کناری دیواره روی را خود الستیک بار شاخص شما. ست ا ارتباط در کیلوگرم به آن حمل ظرفیت حداکثر با شما الستیک بار شاخص

 .کرد خواهید پیدا قطر راست سمت دقیقا آن

 .کند حمل را کیلوگرم 503 وزن اندتو می 92 بار شاخص با الستیک یک مثال طور به

 

  داشت یاد به همچنین. شود توجه یکدیگر با همزمان سرعت های امتیاز و بار امتیازهای به باید جدید الستیک یک خرید هنگام

 .کنید بررسی نیم را خودرو سازنده کارخانه های توصیه که باشید

 

E. سرعت شاخص 

 به سرعت شاخص.  است بار تحت استفاده حال در و شده باد درستی به که هنگامی است الستیک سرعت حداکثر سرعت خص شا

 273 با برابر سرعتی حداکثر W سرعت شاخص با الستیکی مثال، طور به. دارد قرار بار شاخص عدد از بعد انگلیسی حروف صورت

 .دارد ساعت بر کیلومتر

 .دارد مطابقت شما خودروی سرعت ظرفیت با آن سرعت شاخص که شوید مطمئن جدید، های الستیک خرید هنگام

 

 الستیک مشخصات سایر
 الستیک نوع

 . است سواری خودروی دهنده نشان الستیک روی بر حرفی هیچ وجود عدم یا "P" حرف یک



 ساختار

 رادیال های الستیک شوند می تولید که جدیدی های الستیک همه تقریبا امروزه. است رادیال کلمه دهنده نشان "R" حرف

 . ستنده

 

 آج عمق شاخص

 ید با منظم طور به شما. دهد می نشان را یک الست آج عمق شاخص قرارگیری محل "TWI: Tread Wear Indicator" حروف

 . دارد وجود الستیکتان روی کافی آج شوید مطمئن تا کنید بررسی را ها شاخص این

 تولید تاریخ

 . دهد می نشان را است شده تولید آن در الستیکتان که سالی و هفته شما به رقمی 4 کد این

 

 الستیک اجزای از ای خالصه

 
 (Ply) ها الیه

 با و شده بافته یکدیگر به که ست ا فیبری های طناب از معموال و سازند می را ستیک ال اسکلت که ست هایی بافت شامل ها الیه

 داشته ارتجاعی قابلیت آنکه بدون باشد پذیر انعطاف که دده می اجازه شما الستیک به ها الیه این. ست ا شده شانده پو الستیک

 .بخشد می قدرت شما الستیک به گیرد می قرار داخلی آستر باالی مستقیما و دارد نام منجید که الیه یک. باشید

 (Beads) ها بید

 رینگ و الستیک بین هوا عایق الیه یک و شوند می شانده پو الستیک با که اند شده ساخته قدرتمند شده بافته فوالد از ها بید

 .کند می ایجاد

 (Belt) کمربند

 های سیم های ورقه از کمربندها این. گیرد می قرار الستیک دور بیشتتر، بخشتی استتحکام و قدرت تقویت برای فوالدی کمربند

 ضافی، ا قدرت برای کوالر نابط نیم مواقع از بعضی در. ست ا شده ساخته ، اند شده شانده پو الستیک با که شده بافته فوالدی

 .شود می اضافه بیشتر دوام و پنچری برابر در مقاومت

 

 (Sidewall) جانبی دیواره

 .شود می الستیک جانبی استتحکام باعث و دارد ادامه آج تا ها بید از که است الستیک ضخیم العاده فوق ناحیه جانبی، دیواره

 .کرد خواهید پیدا آن روی را الستیکتان به مربوط اطالعات همه که است مکانی همچنین

 

 (Shoulder) شانه

 در مهمی نقش آن ساخت و طراحی. است کناری دیواره و آج رسیدن بهم محل که است دار شیب لبه یک ی دارا شما یکتالس

 .دارد پیچیدن هنگام در خودرو بهتر عملکرد

 

 (Tread) آج

 و کند می فراهم را پذیری انعطاف و چسبندگی آج. باشد می جاده سطح با الستیک تماس محل که است الستیک بیرونی قسمت

 .کند می تعیین را الستیکتان عملکرد خصوصیات ترین مهم آن سازنده ایزاج و طراحی

 



 (Sipe and groove) فرعی و اصلی شیارهای

 آنها میان از را گل و برف آب، تا دهد می اجازه کیالست به که شوند می جدا یکدیگر از صلی ا عمیق های شیار بوسیله آج قطعات

 که کنند می ایجاد ی بیشتر چسبندگی که هستند آج قطعات خود در هایی بریدگی یا کوچک شیارهای فرعی شیارهای. دهد عبور

 .باشند می اهمیت دارای اند شده ساخته یخ و برف برای که هایی الستیک در خصوص به

 

 :ها الستیک از مراقبت
 .داشت خواهند خوبی بسیار عملکرد تعویض زمان تا کنید، رسیدگی خوبی به هایتان الستیک به که شرایطی در

 ست ا ممکن شد، با شته دا حد از بیش های لرزش اگر یا نکند ترمم و نشود هدایت باید که طور آن شما خودروی اگر حال، این با

 رایط ش شدن بهتر به است ممکن کردن باالنس یا تراز جایی، به جا. باشد رسیده فرا معتمدتان فروش الستیک نزد شما رفتن زمان

 .بخرید جدید الستیک ست یک که باشد رسیده این زمان شاید اما کند کمک

 

 :است شده آورده ها الستیک از نگهداری های راه بهترین باره در هایی توصیه اینجا در

 کنید بررسی را الستیک باد فشار

 .کنید بررسی را الستیکتان باد فشار منظم بطور که کنید عادت

 کنید بررسی را تایر های آج

 سیب آ جاده با تماس اثر در تایر آج که کنید صل حا اطمینان تا کنید بررسی منظم طور به را هایتان الستیک پوشاننده آج الگوی

 قسمت این تواند می تایر به شده وارد شوک و شدید ضربه که کنید دقت همچنین. باشد نرفته فرو آن در خارجی شیء باشد، ندیده

 .نماید پذیر آسیب را تایر از

 

 کنید جا جابه را ها الستیک

 .ماند می باقیماه مطمئن شوید که سایش سطح پوشاننده آنها با هم برابر  6کیلومتر یا هر  20000یا  10000با جابجایی تایر ها در 

 

 شوند؟ جا به جا ها الستیک چرا

 به ها الستیک تا میکند کمک آنها مرتب تعویض ، میشوند فرسوده عقبی های الستیک از زودتر معموال خودرو جلوی های الستیک

 .ببرید هایتان الستیک عمر از را بهره بیشترین تا دهد می اجازه شما به و باشند داشته دوام مساوی طور

 کاهش در زیادی تاثیر تواند نمی و نیست درستی کار یگریکد با جلو تایرهای کردن جابجا یا و یکدیگر با عقب تایرهای جابجایی

 تغییر آنها الگوی در و شوند می ساییده زمان مرور به تایرها آج که ست ا این هم آن دلیل. شد با شته دا تایرها فرسودگی سرعت

 جابجا برای دلیل همین به و شود می مربوط تایرها نبودن باالنس و تعلیق سیستم به ها ساییدگی این از خیلی البته. شود می ایجاد

 سمت همان در هم چپ سمت های تایر و سمت همان در خودرو راست سمت های تایر تا شود می توصیه خودرو تایرهای کردن

 شود می توصیه موارد این در که دارند فرق هم با زسای نظر از عقب و جلو های رینگ ، کرایسلر مانند خودروها برخی در البته. بماند

 .شوند جابجا هم با محور یک راست و چپ های تایر

 

 .نمیکند اصالح را الستیک باد نامیمان فشار از ناشی آمده وجود به سایش مشکالت هایتان الستیک جابجایی: توجه

 

دکنی می رانندگی طوالنی های ت مساف در و باال سرعت با اغلب اگر: طوالنی های مسافت ، سنگین بار ، باال های سرعت 

 .شود انجام زودتر اندکی بایستی می جایی به جا که است معنی این به کنید می حمل سنگین بارهای یا

 



جا به جا را آنها وقت اسرع در باید شدید ها الستیک آج یکنواخت غیر سایش متوجه که صورتی در:  غیریکنواخت سایش 

 .کنید

جابجایی زمان استت ممکن کنند، می ایجاد وزوز صدای هموار جاده روی رانندگی هنگام ها الستیک اگر: وزوز صدای 

 .باشد رسیده فرا ها الستیک

 
 ها الستیک جابجایی صحیح نحوه

 
 .شود گنجانیده الستیک جایجایی فرآیند در باید باشد شما اصلی تایرهای با مشابه نوع و بار شاخص سایز، دارای شما زاپاس تایر اگر

 

 
 زاپاس الستیک همراه به ها ستیکال جابجایی صحیح نحوه

 
 : الستیک خرید برای نکاتی

کنید تعویض هم با را الستیک چهار هر فرسودگی صورت در. 

 می توصیه شما به ما کنترل، و هدایت میزان بیشترین برای. کنید تعویض نوبت یک در را الستیک چهار هر که شود می پیشنهاد



 .باشد کرده تعیین را دیگری چیز خودرو سازنده اینکه مگر باشند اندازه یک و نوع یک از همگی که کنیم

دارند مطابقت یکدیگر با که کنید حاصل اطمینان 

 .دارند مطابقت اید داشته نگه که هایی الستیک با جدید الستیک که شوید مطمئن میخرید، الستیک دو فقط اگر

دهید قرار عقب محور در را جدید های الستیک 

 عقبی محور های چرخ در را آنها خرید می جدید الستیک دو تنها اگر رانندگی، هنگام در بیشتر ستقامت ا و کششی ینیرو برای

 .دهید قرار

نکنید ترکیب هرگز 

 .نکنید استفاده یکسان محور یک روی را بایاس و رادیال های الستیک

متفاوت سرعت های شاخص 

 .شود نمی هتوصی سرعت مختلف های شاخص با الستیک نصب

بار حمل ظرفیت 

 دارند قبلی شده نصب های الستیک از بیشتر یا مساوی بار حمل شاخص تعویضی های الستیک شوید مطمئن

 

 انواع آج الستیک

و اگر نگاهی به الستیک های مختلف موجود در بازار بیندازید ، تنوع زیادی در  آج بخشی از تایر است که با سطح جاده در تماس است

وهای آج آنها مشاهده خواهید کرد. اما چرا آنهات متفاوت هستند؟ الگوی آج در هر تایر یک طراحی منحصربفرد است که چنگ زنی و الگ

به  انواع گل الستیک نوع آج الستیک هستند که در اینجا درباره عملکرد 4چسبندگی تایر را در شایط خاص افزایش می دهد. تایرها دارای 

 خواهیم داد. طور جداگانه توضیح

  :مقاومت در برابر هیدروپلنینگ آج تایر جهت دار 

 آج الستیک متقارن : رانندگی راحت و بی صدا ، ثبات در رانندگی و مقاومت غلطشی کم 

 آج الستیک نامتقارن : فرمانپذیری عالی ، چسبندگی مناسب در شرایط بارانی 

 گ و عملکرد عالی روی برف و گلآج تایر جهت دار / متقارن: مقاوم در برابر هیدروپلنین 

 :هر آج الستیک دارای چهار قسمت تشکیل دهنده است

 . نوارهای تشکیل دهنده بلوک های آج تایر 

 شیار یا کانال های سراسر بین بلوک های آج تایر . 

 هستند. بلوک های آج ، بخشهای الستیکی برجسته که با سطح جاده در تماس 

 ج قرار دارند .شیارهای کوچک که در بلوک های آ 

نوارهای تشکیل دهنده از بلوک آج ، شیارها یا کانال های سراسری ، بلوک های آج و شیارهای کوچک به صورت منحصربفرد در کنار هم 

قرار می گیرند تا الگوی خاصی را تشکیل دهند و سروصدا را کاهش ، فرمانپذیری را بهبود ، چسبندگی را افزایش و سایش را کاهش دهند 



این امر باعث می گردد تا تولیدکنندگان الستیک برای رفع نیازهای خاص رانندگی مانند: ترمزگیری در جاده های بارانی ، فرمانپذیری در و 

 و چسبندگی بر روی جاده های یخی و برفی تایرهای از این الگوهای آج استفاده کنند. مقاومت در برابر آکواپلنینگ جاده خشک ،

 برای حفظ ایمنی و عملکرد مطلوب از الگوهای آج یکسان استفاده نمایید. چند مدل آج الستیک وجود دارد؟

 الگوی آج تایر جهت دار

یر با الگوی آج جهت دار که فقط در یک جهت تایر قرار می گیرد و اغلب در تایرهای با کارآیی باال و تایرهای زمستانی قابل مشاهده یک تا

دارای چسبندگی و فرمانپذیری عالی روی  شکل در برابر هیدروپلنینگ در سرعت های باال مقاوم بوده و همچنین V است. این الگوی آج

 لی است.جاده های برفی و گ

نکته ای که باید در مورد تایرهای با الگوی جهت دار به یاد داشته باشید این است که چرخش الستیک کمی پیچیده تر می شود و فقط می 

توان آنها را جلو به عقب و عقب به جلو استفاده کرد که بر روی دیواره تایر با عالمت پیکان نشان داده شده است و در صورت قرارگیری 

 .اه باعث می شود که مزایای آج الستیک بی فایده باشداشتب

 .می توانید جهت گیری صحیح را با استفاده از نشانگر پیکان چاپ شده بر روب دیواره کناری الستیک مشاهده کنید

 

 الگوی آج الستیک متقارن

ن نوع الگوی آج برای خودروهای سواری متداول ترین نوع الگوی ، آج متقارن است که دارای آج ها وشیارهای یکسان می باشد. ای

مناسب بوده که شانه کناری و خارجی متقارن می باشند. و دلیل آن سواری نرم و راحت و بی صدای آن است که سرنشینان تجربه 

می کنند. این نوع الستیک دارای ثبات در رانندگی و کاهش مقاومت غلطشی است که باعث کاهش مصرف سوخت نیز می گردد. 

از ویژگی های مهم این الستیک طول عمر باالی آن است. الستیک هایی با الگوهای متقارن بیشترین انعطاف پذیری را برای  یکی

 چرخش الستیک در اختیار رانندگان قرار می دهند.

https://hypertire.com/blog/dd5b66SS/%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
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 الگوی آج الستیک نامتقارن

 

ی سواری مشاهده می شود. یکی در شانه داخلی و یک تایر با الگوی نامتقارن دارای دو طرح آج جداگانه است که بیشتر در تایرها

آج دیواره داخلی وظیفه خروج آب و محافظت در برابر  دیگری در شانه بیرونی تایر که هر دو هدفی مشخص را دنبال می کنند.

ای داشتن آج شانه خارجی الستیک که دارای بلوک آج سخت تر بر .آکوپالنینگ یا هیدروپلنینگ )آب پیمایش( را بر عهده دارد

دیواره جانبی مستحکم است تا در هنگام پیچیدن و رانندگی روی سطوح خشک ، چسبندگی باال و بی صدایی را ارائه دهد. این الگوی 

آج دارای فرمانپذیری خوب ، پایداری در رانندگی در پیچ ها ، چنگ زنی عالی در جاده های بارانی و برفی است که مناسب برای 

باید با چرخش مناسبی که توسط سازنده  این نوع الستیک نیز جهت چرخش باال و حرفه ای بسیار می باشد. خودروهای باعملکرد

 نصب شود. مشخص گردیده بر روی خودرو

 

 آج تایر متقارن / جهت دار

ین آج دارای این نوع الستیک به گونه ای طراحی شده است که هم جهت دار و هم متقارن می باشد و بهترین نوع الگوی آج است. ا

شکل برای تخلیه آب بهتر و مقاومت در برابر آکواپلنینگ )آب پیمایش( و چسبندگی عالی در جاده های برفی و گلی را دارد  V الگوی



این الستیک نیز مانند الگوی آج  جهت چرخش و در سرعت های باال از لغزش تایر و خودرو در این نوع جاده ها جلوگیری می کند.

 اشد و طبق آن باید بر روی خودرو نصب شود.جهت دار می ب

 

 از الگوهای آج یکسان استفاده کنید

هنگام خرید الستیک های جدید ، حتماً از ترکیب انواع آج ، سایز یا برندهای مختلف الستیک در یک خودرو خودداری کنید. برای 

ه در باال یکسان باشند تا عملکرد خوب خودرو را حفظ داشتن بهترین نتیجه ، الستیکی را تهیه کنید که از نظر شرایط اعالم شد

 کنند.

نکته دیگری که باید هنگام تعویض الستیک به خاطر داشته باشید، تعویض یک جفت الستیک ایمن تر از تعویض یک الستیک است 

هستند در محور جلو قرار و به یاد داشته باشید که جدیدترین الستیک ها باید در محور عقب و الستیک هایی که تا حدی فرسوده 

 .بگیرند

 ر استفاده تایر د بیشتر توصیه های ایمنی 

هنگام استفاده از خودرو با بهره گیری از نکاتی ساده میتوانیم به کاهش مصرف سوخت،حفظ ایمنی و کیفیت رانندگی خود کمک 

 :کنیم

و جفت الستیک های جلو و عقب را هم زمان در هنگام تعویض الستیک ها از یکسان بودن سایز الستیک ها مطمئن شوید  -1

 .تعویض کنید

بررسی و تنظیم فشار هوای الستیک ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است , بهترین زمان برای بررسی میزان فشار هوای  - 2

 . الستیک ها قبل از حرکت ماشین و در هنگام سرد بودن تایر ها می باشد

 . اساس میزان اعداد توصیه شده توسط خودروساز تنظیم نماییدهمیشه باد تایرها را بر  - 3

 . با اندازه گیری عمق شیارهای تایر به کمک یک سکه از متناسب بودن میزان سایش تایر های خود به یک اندازه مطمئن شوید - 4

مربوطه برطرف گردد. سپس در  اگر سایش آج الستیک ها ناهماهنگ بود، مشکل را به تعمیرکار خود نشان دهید تا مشکل فنی - 5

 ..صورت نیاز محل نصب تایرها را بروی محورها تغییر دهید



 

 نکاتی در زمینه تایر های سنگین : 

 

 نحوه ذخیره سازی و انبار داری تایر ها:
 

سازی و مدیریت انبار،  عوامل خارجی نیز ، تاثیر فراوانی بر روی تایرها و در هنگام ذخیره سازی انها می گذارند. شرایط مناسب ذخیره

از تاثیرات منفی عوامل خارجی ، جلو گیری بعمل آورده و باعت افزایش طول عمر تایر میگردد. تایر هایی که بر روی خودرو نصب 

نشده اند، می بایست بصورت عمودی حمل و نقل و نگهداری گردند. ذخیره سازی افقی تایر ) قرار دادن تایر ها بر روی هم (، باعث 

گردد که دفرمگی طوقه ، باعث کاهش میزان  ار آمدن بر روی تایرهای زیرین و در نتیجه دفرمه شدن طو قه و دیواره تایرها میفش

 . فشار باد داخل تایر میگردد .) نشتی هوای داخلی تایر (

 
ه حلقه تایر سبک و در اندازه های در صورت کمبود جا و در مواقع ضروری ) آنهم برای مدت زمان کوتاه ( میتوان حداکثر تا تعداد د

سنگین حداکثر تا تعداد پنج حلقه تایر را بر روی هم قرار داد . ضمنا باید هر دو تا سه هفته یکبار ، تایرها را بنحوی دوباره چینی 

 .ری گرددنمایید که تایرهای رویی به زیر و تایرهای زیری به رو منتقل شود تا از تغییر شکل و دفرمه شدن تایرها جلوگی

 

ناحیه طوقه   تایر ها را از ناحیه طوقه بلند نکنید. قالبهایی تیز ) برنده ( و چنگالهای ) ناخنهای ( لیفتراک باعث صدمه زدن و پارگی



 .داخلی تایر را از همان نواحی صدمه دیده ، فراهم مینمایدتایر گردیده و امکان نشتی هوای 

 
با احتیاط و توسط لیفتراک های دارای شاخکهای منا سب با روکش الستیکی انجام گیرد. در الزم است که نقل و انتقال تایر ها، 

صورت نبودن شاخک مناسب، میبایست حمل و جابجایی این تایر ها با استفاده از نوارهای پهن ) غیر از فلز و زنجیر و معموال از 

 .جنس برزنت ( انجام گیرد

 .ددگر ظ فاصله طوقه ها استفاده میحف  برای حمل از گیره های مخصوص جهت

 

 ذخیره سازی و انبار کردن تایر و تیوب و فالپ ) نوار (

وقتیکه تایر ها و تیوبها در شرایط نا مناسب ذخیره و نگهداری شوند، بشدت خراب میشوند. شرایط نا مناسب نگهداری و انبار کردن 

 :باشد تایر ها و تیوبها و نوارها بشرح زیر می

 قیم با نور خورشید و آب و هوای بدتماس مست 

 قرار گیری در مجاورت حرارت وگرما 

 قرار گیری درهوای در جریان 

 قرار گیری در محیط مملو از گاز ازون 

  قرار گیری در محیط آغشته به گازوئیل، نفت ویا روغن ، زیرا این امر موجب تورم الستیک بدنه تایرونفوذ روغن یا حالل به

 گردد.داخل اجزاء تایر می

 قرار گیری در محیط آلوده و گرد و خاک 



 وجود آب و رطو بت در داخل تایر 

 نگهداری تایر نزدیک به قوس جوشکاری و مهتا بی جیوه ای ویا قرار گرفتن در معرض نور ماوراء بنفش 

 .وق قرار گیرندالزم بذکر است که ، حتی در زمان کوتاه نگهداری و انبار کردن نیز ، نباید تایر ها در معرض شرایط ف

 .با سفارش بموقع تایر میتوان زمان انبار کردن و ذخیره سازی تایر را به حداقل رسانید

 .از محافظ بید تا زمان رینگ کردن تایر، استفاده نمایید )OTR (برای تایرهای راهسازی و لودری: توجه

 

 تایرهای نو

 اریک و خنک نگهداری شوند. در صورتیکه تایرها را در محیط تمامی تایر ها باید در مکانی خشک ) عاری از رطوبت ( و ت

 بازنگهداری مینمایید، باید با پوشش مخصوص ضد آب پوشیده شوند.

 

  کلیه تایرها باید در زمان نگهداری ،از تماس با آب و رطوبت محافظت گردند. در صورت امکان، تایرها را بر روی رینگ نصب

 اد داخلی استاندارد باد زده و بصورت عمودی ) ایستاده ( نگهداری نمایید.درصد فشار ب 25نموده و به میزان 

  تایر ها باید دور از دستگاههای الکترونیکی مثل موتورها وکلیدهای برق نگهداری شوند. این دستگاهها منابع گاز ازون

 میباشند که باعث ایجاد ترکهای ریز در الستیک بدنه تایر میگردند.

 ک به گازوئیل یا روان کننده ها نگهداری شوند، زیرا الستیک بدنه تایر، گازهای تبخیر شده ازگازوئیل و تایرها نباید نزدی

روان کننده ها را جذب نموده و باعث خرابی تایر میگردد. الزم است که تعداد کافی کپسول آتش نشانی ) دستگاه خاموش 

ی های اضطراری انبارمسدود نبوده و براحتی قابل دسترسی کننده ( در انبار وجود داشته باشد و مطمئن شوید که خروج

 باشند.

 .تایرها را از هر گونه شئ نوک تیز که باعث سوراخ شدن آنها میگردد، دور نگهدارید 

  

 شرایط کلی انبار

  تمیز و قابل کف انبار باید با بتون یا آسفالت و یا سنگ فرش پوشیده شده باشد بطوریکه کامال مقاوم و نفوذ ناپذیر بوده و

  شستشو باشد. 



 و حتی االمکان این روشنایی از نور طبیعی باشد و طراحی  روشنایی انبارها طوری باشد که از نور کافی برخورداربوده

 نورگیرها بایستی طوری باشد که از تابش مستقیم نور خورشید جلوگیری شود.

 ابت و یا متحرک بوده و برای تسریع در امر بارگیری و تخلیه انبار باید دارای سکوی تخلیه و بارگیری باشد که میتواند ث

مورد استفاده قرار گیرد و ارتفاع آن در صورت ثابت بودن به اندازه ارتفاع خودروهای حمل بار باشد و در صورت استفاده از 

 میتواند قابل تنظیم برای کلیه خودروها باشد. تجهیزات مکانیکی ) جک هیدرولیک (

 

 

 قانون رها باید طوری باشد که محموله ای که زودتر وارد انبار میگردد، زودتر خارج شود.چیدمان تای ( FIFO ) 

  درجه سانتی گراد میباشد 30تا  15دمای هوای انبار معمولی، عموما بین. 

  

         تایرهای مصرف شده 

  

 ا را تعمیر و سپس ذخیره سازی نمایید. تعمیر نواحی تایر ها را قبل از انبار کردن، بازرسی و تمیز نموده و در صورت نیاز آنه

صدمه دیده تایر که در آن نواحی سیم یا نخ ، نمایان شده است ، بسیار مهم میباشد . رطوبت میتواند به بخشهای اسیب 

 دیده تایرکه شامل نواحی سیم یا نخ نمایان شده میباشد ، رسوخ نماید.

 ی مصرف شده همانند دستورالعملهای ذخیره سازی تایرهای نو میباشد، لذا رعایت کلیه دستورالعملهای ذخیره سازی تایرها

 دستورالعمل های ذخیره سازی تایر های مصرف شده نیز الزامیست.

باید در حالت خارج از  وتوجه: به هیج وجه تایری را که بر روی دستگاه نصب شده است، تعمیر نکنید.) حرارت دادن و باف زدن 

 ود.(رینگ انجام ش

  

 

 تایر های نصب شده روی دستگاه ماشین (

 

 شرایط نگهداری از تایرهای نصب شده برروی دستگاهی که قرار است به مدت طوالنی متوقف باشد به شرح زیر است:



 .هر یک از تایرها را با پوشش محافظ مخصوص ضد آب بپوشانید 

 ز تخت شدگی ) لهیدگی ( تایر که بر اثرتغییر ابعاد ناشی خودروهای متوقف و ساکن، میبایست ماهی یکبار حرکت کنند تا ا

 از اعمال تنش بر روی یک بخش از تایر ایجاد گردیده، جلوگیری شود.

  در صورتیکه شرایط ذخیره سازی و نگهداری تایر بسیار مشکل میباشد، با نمایندگی های مربوطه برای اخذ راهکار مناسب

 مشورت نمایید.

 

  :و جابجایی تایرهای سنگین روش صحیح حمل و نقل

 

را از ناحیه طوقه تایر حمل نمایید. قبل از نصب تایر بر روی رینگ ،  )OTR (به هیچ وجه نباید با شاخک ، تایرهای راهسازی و لودری

تی هوای جلوگیری از نش مورد نیاز جهت )ring-o(  میباست هر گونه مواد خارجی و یا رطو بت از داخل تایر پاک شود. اّرینگهای

داخلی تایر باد شده که در هنگام نصب تایر بر روی رینگ مطابق شکل زیر قرار میگیرد، باید در محلی خشک و خنک و روی یک 

 .سطح تخت نگهداری شود . برای جلو گیری از دفرمگی اّرینگها ، باید از قرار دادن قطعات و سایر مواد بر روی آنها اجتناب نمود

  

 

 

 



 تیوبها

 را تا زمان مصرف آنها ، در بسته بندی اصلی خود و در محیط خشک و خنک نگهداری نمایید. تیوبها 

  تیوبهای مصرف شده باید از داخل تایر خارج شده و پس از تخلیه کامل هوای داخلی آن، تمیز شده و به صورت تا شده

 نگهداری شوند.

 

 

 ؟ چیست OTR الستیک

 ساختمان معدنی، راهسازی، آالت ماشین انواع برای مناسب OTR تایر.  است جاده خارج تایر( Off the Road Tire)  شده کوتاه OTR کلمه

 . است گردیده طراحی سخت شرایط از عبور و زیاد وزن تحمل برای که است شکلی به تایر این ساختار. باشد می...  و عمرانی سازی،

 

  شاخصTKPH 

ستفاده مورد هایشاخص از یکی ستیک برای ا  بر معیار این TKPH همان یا ساعت بر تن -کیلومتر از عبارتند معدنی، هایسایت در OTR هایال

 آالتماشین مسئولین و مدیران اما. شودمی استفاده تایرها نشدن گرم از اطمینان برای آن از و آیدمی بدست مهندسی محاسبات سری یک اساس

صول همین از توانندمی سی ا ش برای مهند ستگاه خواب از گیریپی ستفاده اجزا این وریبهره ساندن حداکثر به و د  این گیری اندازه برای. کنند ا

 :فرمول از معیار

TKPH =شودمی استفاده سرعت*  بار. 

شد، ترسنگین بار هرچه که دریافت توانمی اجمالی نگاه یک با شتن نگه ثابت برای با ست شاخص این دا  کاربری به ماقدا ترپایین سرعت در بای

ستگاه ست الزم اگر متقابالً. نمود د ستگاه حرکت سرعت که ا ستیک برای TKPH شاخص. نمود کمتر را بار میزان باید یابد افزایش د  صورت به ال

 .است تعریف قابل نظر مورد عدد یک عنوان به سایت برای و گراف یک

TKPH ستیک مواد نوع و طراحی اندازه، همچون مواردی به سایت ستگی ال صله گراف. دارد ب شان تایر برای حا  نظر از آن هایمحدودیت دهنده ن

 برای. کنند مسرریر طی توانندمی کجا تا بار حمل آالتماشررین که دهدمی نشرران TKPH عدد کارگاهی، سررایت یک برای. باشرردمی بار و سرررعت

 .گیرد قرار الستیک TKPH گراف زا ترپایین باید سایت TKPH عدد تایرها، دیدن آسیب و شدن داغ از جلوگیری

 

 

 تایرها بر گرما اثرات سایر 

سیب شکیل مواد تر سریع  سایش به مراحل اولین در شدگی داغ. کند می روی پیش مختلفی مراحل در تایر دیدگی آ ستیک سطح دهنده ت  ال

 نرم حالت باال دمای در الستیکی مواد. کند می ککم یکدیگر از اجزاء جداشدگی و دیدگی آسیب به نامناسب دمایی شرایط ادامه. شود می منجر

 الستیک روند این ادامه با و زده بیرون الستیک دل از شرایطی چنین در نیز فوالدی های سیم. شود می پذیرتر آسیب و کند می پیدا اسفنجی و

 مراحل در دیدگی آسرریب این اگرچه بزند، آسرریب تایر اطراف بید و تسررمه به تواند می همچنین گرما.کند می پیدا مایع سررپس و خمیری حالت



سایی قابل براحتی ابتدایی سیب این گسترش با ولی نیست، شنا ست ممکن آ سمه یک با ا سمه. شوید مواجه افتاده زمین روی و شده جدا ت  در ت

 .گردد می منجر دبی جداشدگی و تایر جانبی دیواره در هوا حباب یک گیری شکل به امر این و شده فرسایش دچار ای گوشه نواحی

 ها الستیک در شدن داغ پدیده بروز به که دیگری عوامل جمله از. نیستند شده طی مسافت و بار سرعت، تایرها، در گرما ایجاد عوامل تنها مطمئنا

 :نمود اشاره ذیل موارد به توان می شود می منجر

 مسیرهای در معموالً ها تایر آنجایی از. است مخرب تایرها تمامی یبرا استاندارد حد از تر پایین باد ها: فشار الستیک نادرست باد فشار .1

 السررتیک دهنده تشررکیل مواد حد از بیش شررکل تغییر به مجاز میزان از کمتر باد شرروند، می رانده خودشرران توسررط شررده طی قبالً

 .افتد می اتفاق الستیک بودن باد کم یا و حد از بیش بار تاثیر تحت شدن داغ مواقع اکثر در. شود می منجر دامپتراک

 .هستند شدن داغ مستعد بیشتر گیرد، می قرار استفاده مورد L5 نوع تایرهای در آنچه مانند سنگین و ضخیم های آج.تایر آج عمق .2

 ریناپذی اجتناب بصورت معموال نیاز، مورد بیشتر استحکام و ضخامت بدلیل بریدگی برابر در مقاوم ساخت:مواد حین در رفته بکار مواد .3

 .هستند شدن داغ مستعد

 .دستگاه مکانیکی وضعیت .4

 

 میزان فشار باد الستیک ها 

سان با که هنگامی شنا ستیک کار شورت دامپتراک ال سیاری که دارند عقیده شود می م شین از ب شغول آالت ما  تنظیم عدم از معادن در کار به م

 الستیک بودن باد کم مثال بعنوان. شود می مطرح ایراد این برای درصد 90 تا 50 مانند عجیبی های درصد. برند می رنج الستیک باد فشار صحیح

شین های بخش در که) شدن داغ بر عالوه شریح به پی ست از کمتر، پذیری هدایت همچون دیگری ایرادات به( پرداختیم آن ت  از مقداری رفتن د

 علل توانند می خود الستیک باد فشار رفتن دست از.شود یم منجر الستیک بیرونی سطح میانی های قسمت حد از بیش سایش و کشش نیروی

 به. بیافتد اتفاق تواند می نشتی مقداری نیز بید قسمت از. باشد داشته فصل تغییر یا دمایی تغییرات اثر در والف از نشتی مقداری همچون مختلفی

 .شود چک آالت ماشین این الستیک باد میزان ربا یک هفته هر حداقل که کنند می توصیه همواره کارشناسان که است دالیل همین

  تاثیر باد الستیک بر روی آج 

                                

 

 باعث که شود می ایجاد آن درسطح داخل سمت به قوسی باشد، نرمال حد از کمتر تایر باد فشار اگر:فشار باد الستیک کم:  .1

 .است شانه قسمت در بیشتر سایش

 

 

 

 

 

 



 

 هم وسایش بود خواهد جاده با تماس در یکنواخت طور به آج باشد،سطح نرمال تایر باد فشار که شرایطی در اد استاندارد:فشار ب .2

 بود خواهد بهینه حالت در نیز تایر عملکرد میافتد، اتفاق یکنواخت صورت به

 

 

 که شود می ایجاد آن سطح در بیرون سمت به وسیق باد، پر شکل مانند باشد، نرمال حد از بیش تایر باد فشار اگر :فشار باد زیاد .3

 .است آج مرکزی قسمت در بیشتر سایش باعث

 

ستاندارد ستیک تورم ا سمت هر ، تورم از پس. کنید دقیق رعایت را OTR ال شت برای را ق سی ن شار و کنید برر سی مرتباً را تایر ف  از تا کنید برر

ستاندارد رعایت صل اطمینان ا شار گیری اندازه عادت. شود حا ستفاده با هوا ف سنج از ا شار شم با توان نمی را ف سلح غیر چ ضاوت م  تایر. کرد ق

ضمین صیت از شود می ت صی ارتجاعی خا ست برخوردار خا شخص بار اعمال هنگام در و ا  که ای گونه به ، کند نمی تجاوز شکل تغییر از شده م

 مدت برای گاز اتالف از تا باشررد زیاد نسرربتاً باید یدکی تایرهای فشررار. باشررد رخوردارب خوبی راحتی و پایداری از رانندگی هنگام در نقلیه وسرریله

 شود جلوگیری طوالنی

 معمولی تایرهای تغییر OTR: 

 به باید مقررات طبق بنابراین ، هستند متفاوت سایش و خستگی نظر از عقب و جلو های الستیک ، کرد کار مدتی برای نقلیه وسیله اینکه از عدب

 در غالباً که نقلیه وسایل برای متقاطع جابجایی روش. گردش روش و متقابل روش: دارد وجود الستیک تغییر برای روش دو. شوند تعویض عموق

 می تردد مسطح های جاده در غالباً که نقلیه وسایل برای ای چرخه روش که حالی در ، است مناسب کنند می حرکت منحنی بزرگ های جاده

 .است مناسب کنند

 کاربری هوای سرد 

 وسیله که هنگامی. یابد می کاهش آن ارتجاعی خاصیت و شده بزرگتر الستیک الستیک شکنندگی ، پایین دمای دلیل به زمستان سرد منطقه در

 چند و شررود شررروع یکنواخت تا بکشررید باال آهسررته را کالچ پدال باید ، شررود می پارک آن در طوالنی مدت یا و شررود می پارک شرربه یک نقلیه

 ، باشد شده پارک یخ روی زمانی مدت برای نقلیه وسیله اگر. کنید رانندگی دوباره ، آمدن باال از بعد. شود رانندگی کم سرعت با باید اول کیلومتر

ست ممکن شد زده یخ زمین محل ا شتری احتیاط باید آج شدن پاره از جلوگیری برای و با ستیک زدگی یخ از جلوگیری برای. شود انجام بی  ها ال

 شود پوشانده الستیک زیر در ماسه یا چوب زیر باید تخته ، شود می پارک سرما در طوالنی مدت برای نقلیه وسیله وقتی زمین روی

 :دلیل باد کم کردن تایرها 

 باد فشار برکاهش دما کاهش همچنین.بدهند دست از را بادخود فشار ماه هر در 1psi نرمالتا حالت در است ممکن ساختارشان توجه با ها تایر

 .کند می پیدا کاهش1psi باد فشار حدوداً دما، کاهش گراد سانتی درجه5 هر با که ای گونه به موثراست تایرها



 

 سرعت زیاد 

 قهطو آسیب تایر، ساییدگی سبب که ناگهانی ترمزهای افزایش.گردد می ها ودیواره ترد در جدایی سبب تایرکه داخلی بخش در زیاد حرارت تولید

 .شود می تایر وپنچری بریدگی شکاف، سبب که جاده موانع با فراوان برخورد و تماس.گردد می تایر عمر وکاهش

 الستیک از نگهداری نحوه 

 ویژه اهمیت بخورند، خاک انبارها در زیادی مدت برای تایرها است ممکن و نیست مناسب بازار اوضاع که شرایطی در خصوص به تایر از نگهداری

 بیهوده فشار دهید قرار عمودی بطور را آنها اگر و شوند نگهداری افقی بطور بایستی باشند شده سوار رینگ روی ها الستیک اگر بنابراین. رددا ای

 راگ ولی. میدارند نگه یکدیگر با تماس بدون را ها السرررتیک که اسرررت فلزی ای پایه تهیه حل راه بهترین. اید کرده وارد آنها از نقطه یک به ای

 به نسبت نوار و تیوب تایر، کلی بطور .شود نمی وارد آنها به زیادی وزن زیرا داد قرار عمودی بطور را آنها توان می باشند رینگ از جدا ها الستیک

 تایر مناسررب ینگهدار برای نکته این به توجه با. نمود اجتناب شرریمیایی مواد درمجاورت آنها نگهداری از باید و پذیرند تاثیر بسرریار جوی عوامل

 و خورشید مستقیم نور معرض در آن قراردادن از نموده، نگهداری سقف زیر خنک، و خشک محل در را الستیک:است ضروری زیر نکات به توجه

شید، مانند ازن تولید منابع معرض در تایر قراردادن از.کنید خودداری حرارتی منابع دیگر شکاری مراکز خور  های ابلک و جیوه بخار های المپ جو

 های الستیک .شود می تایر اجزای تخریب موجب تایر مجاورت و انبار در غیره و گریس نفت، نظیر شیمیایی مواد وجود.کنید خودداری قوی فشار

OTR اتاق یک رد باید ها الستیک تمام. شوند دوری شیمیایی خوردگی های فرآورده و اشتعال قابل مواد ، اسیدها ، ها روغن ، خورشید نور از باید 

 از نباید نگهداری مدت. باشند معلق یا انباشته ، صاف نباید و گیرند قرار راست صورت به باید ها الستیک. شوند نگهداری تاریک و خشک ، خنک

سب مقدار با باید ، شود ذخیره جداگانه طور به داخلی لوله اگر. کند تجاوز سال سه شو را آن نباید و شود پر هوا منا شته ای صاف ، تا . کرد انبا

شده ذخیره جداگانه طور به که هنگامی ست ن شش در باید ، ا سیله که هنگامی.کند تورم اعتدال با و شده داده قرار الستیک پو  مدت برای نقلیه و

سط باید قاب ، شود می غیرفعال طوالنی شتیبانی چوبی های بلوک تو ستیک روی بار بار تا شود پ شار دوجو عدم صورت در. یابد کاهش ال  هوا ف

 .شوند بلند باید ها چرخ ، کرد پارک توان نمی را ها الستیک

 

 .در زمان نصب تایر بر روی رینگ موارد  قید شده در ذیل را رعایت کنید 

 .کنید تمیز ریزه سنگ هرگونه از را تایر خارجی سطح -1

  

 . شد خواهد الستیک باد شدن کم و هوا نشت بموج زیرا باشد زدگی زنگ بدون و تمیز باید تایر طوقه با رینگ تماس محل -2

  

 و الستیک شدن گرم ، هوا نشت تایرموجب طوقه به ضربه کوچکترین ، کنید استفاده آن مناسب دستگاه از تایر آوردن بیرون و نصب برای -3

 . بود خواهد دوپوستی حتی

  

(  وصابون آب مانند) خاص کننده روان مایعات از اینکار برای و یدکن داری خود اضافی کردن باد از رینگ روی بر تایر کامل نشست برای -4

 . کنید اجتناب طوقه ناحیه به واکس و روغن مالیدن از و استفاده

شه -5 سب را تایر باد همی ستیک برای تحمل قابل بار و باد میزان حداکثر و حداقل میزان تایر دیواره روی اینکار برای. کنید تنظیم آن بار با منا  ال

 . است گردیده قید

 خود به بیشتر را خورشید نور هم سیاه رنگ. هستند سیاه ،(دوده) کربن وجود دلیل به ها باشندالستیک دور به خورشید نور از باید ها الستیک.6

شید نور معرض در ها تایر اگر. میکند جذب سئله این. یابد شافزای گراد سانتی درجه 120 تا میتواند راحتی به آنها دمای گیرند قرار خور  باعث م

 .میشود الستیک داخل کائوچوی تخریب



 الستیک عنوان هیچ به. کنید نگهداری خنک ولی رطوبت بدون و خشک محیطی در را ها الستیک کنید دارندسعی دوست را خنکی ها الستیک.7

 .رندتاثیرگذا ها الستیک روی هوایی و آب شرایط نوع هر چراکه. نکنید انبار باز فضای در را

 

 :اصول کلی 

 روشنایی.  باشد شستشو قابل و تمیز و بوده ناپذیر نفوذ و مقاوم کامال بطوریکه باشد شده پوشیده فرش سنگ یا و آسفالت یا بتون با باید انبار کف

شد طوری انبارها شنایی این االمکان حتی و برخورداربوده کافی نور از که با شد طبیعی نور از رو ستی انورگیره طراحی و با شد طوری بای  از که با

 .شود جلوگیری خورشید نور مستقیم تابش

شد بارگیری و تخلیه سکوی دارای باید انبار سریع برای و بوده متحرک یا و ثابت میتواند که با ستفاده مورد تخلیه و بارگیری امر در ت  و گیرد قرار ا

شد ارب حمل خودروهای ارتفاع اندازه به بودن ثابت صورت در آن ارتفاع ستفاده صورت در و با  میتواند(  هیدرولیک جک)  مکانیکی تجهیزات از ا

 FIFO قانون. ) شود خارج زودتر میگردد، انبار وارد زودتر که ای محموله که باشد طوری باید تایرها چیدمان.باشد خودروها کلیه برای تنظیم قابل

 .میباشد گراد سانتی درجه 30 تا 15 بین عموما معمولی، انبار هوای دمای(

 

 دسته دوم تایرهای  :        

  

 که تایر دیده صدمه نواحی تعمیر. نمایید سازی ذخیره سپس و تعمیر را آنها نیاز صورت در و نموده تمیز و بازرسی کردن، انبار از قبل را ها تایر

 نمایان نخ یا سیم نواحی شامل تایرکه دیده اسیب خشهایب به میتواند رطوبت.  میباشد مهم بسیار ، است شده نمایان ، نخ یا سیم نواحی آن در

 لذا میباشد، نو تایرهای سازی ذخیره دستورالعملهای همانند شده مصرف تایرهای سازی ذخیره دستورالعملهای کلیه.نماید رسوخ ، میباشد شده

 .الزامیست نیز شده مصرف های تایر سازی ذخیره های دستورالعمل رعایت

 انجام رینگ از خارج حالت در باید...  و زدن باف و دادن حرارت.) نکنید تعمیر است، شده نصب دستگاه روی بر که را تایری هوج هیج به: توجه

 .(شود

  

 ( ماشین)  دستگاه روی شده نصب های شرایط نگهداری تایر 

 :است زیر شرح به دباش متوقف طوالنی مدت به است قرار که دستگاهی برروی شده نصب تایرهای از نگهداری شرایط

 .بپوشانید آب ضد مخصوص محافظ پوشش با را تایرها از یک هر

 روی بر تنش اعمال از ناشی ابعاد اثرتغییر بر که تایر(  لهیدگی)  شدگی تخت از تا کنند حرکت یکبار ماهی میبایست ساکن، و متوقف خودروهای

 .شود جلوگیری گردیده، ایجاد تایر از بخش یک

 .نمایید مشورت مناسب راهکار اخذ برای مربوطه های نمایندگی با میباشد، مشکل بسیار تایر نگهداری و سازی ذخیره رایطش صورتیکه در

 

 :سنگین تایرهای جابجایی و نقل و حمل صحیح روش

 

 هر میباست ، رینگ روی بر تایر نصب از قبل. نمایید حمل تایر طوقه ناحیه از را( OTR) لودری و راهسازی تایرهای ، شاخک با نباید وجه هیچ به

شتی از جلوگیری جهت نیاز مورد(  o-ring) اّرینگهای. شود پاک تایر داخل از بت رطو یا و خارجی مواد گونه  در که شده باد تایر داخلی هوای ن

 گیری جلو برای.  شود هدارینگ تخت سطح یک روی و خنک و خشک محلی در باید میگیرد، قرار زیر شکل مطابق رینگ روی بر تایر نصب هنگام

صرف زمان تا را تیوبها.نمود اجتناب آنها روی بر مواد سایر و قطعات دادن قرار از باید ، اّرینگها دفرمگی از سته در ، آنها م صلی بندی ب  در و خود ا

شک محیط صرف تیوبهای.نمایید نگهداری خنک و خ  به و شده تمیز آن، داخلی هوای کامل تخلیه از پس و شده خارج تایر داخل از باید شده م

 .شوند نگهداری شده تا صورت

 نکته:

 به برخی از موارد در ذیل اشاره شده است.شوند، نگهداری و ذخیره مناسب نا شرایط در ها تایر وقتیکه



 بد هوای و آب و خورشید نور با مستقیم تماس .1

 وگرما حرارت مجاورت در گیری قرار .2

 جریان در درهوای گیری قرار .3

 ازون گاز از مملو محیط در گیری ارقر .4

 اجزاء داخل به حالل یا روغن تایرونفوذ بدنه الستیک تورم موجب امر این زیرا ، روغن ویا نفت گازوئیل، به آغشته محیط در گیری قرار .5

 .میگردد تایر

 خاک و گرد و آلوده محیط در گیری قرار .6

 تایر داخل در بت رطو و آب وجود .7

 بنفش ماوراء نور معرض در گرفتن قرار ویا ای جیوه بی مهتا و جوشکاری قوس به نزدیک تایر نگهداری .8

 .گیرند قرار فوق شرایط معرض در ها تایر نباید ، نیز کردن انبار و نگهداری کوتاه زمان در حتی ، که است بذکر الزم

 .درسانی حداقل به را تایر سازی ذخیره و کردن انبار زمان میتوان تایر بموقع سفارش با .9

 ..نمایید استفاده تایر، کردن رینگ زمان تا بید محافظ از( OTR) لودری و راهسازی تایرهای برای: توجه

 

 

 ایمنی مهم و  توصیه های : 

 نین آالت سنگیماش یرهاینگ و باد کردن تایر از ری، خارج کردن تاینگ گذاریر یبرا یمنینکات ا

 ر قرار داشته باشند:یو به شرح ز یس کاریط مناسب سروید در شراین ها، آنها بایماش یبر رو یقبل از شروع هر کار

 ده شده باشد.ین محکم و هموار پارک شده و ترمز آن کشیدر زم -1

 د خاموش شده باشد.ین حتما بایموتور ماش -2

 قطع شده باشد. ید از باترین بایبرق ماش -3

 

 نگ:یر از ریالف( خارج کردن تا 

 ات داشته باشد.یگر کارها و عملیبا محل د ید فاصله امنیشود با ینگ خارج میر از ریآن تاکه در  یمحل -1

 دار شده باشد.یمشابه پا ید توسط خرک، دنده پنج و نگهدارنده هاین مورد نظر بایماش -2

 د با دنده پنج مهار شده باشد.یم بایکه قصد خارج کردن آن را دار یهمه چرخ ها بجز چرخ 

 یب دار جک زده نشود. خرک ها و استندهاین شین استفاده شود و حتما دقت شود که در زمین مناسب وزن ماشیسنگ یاز جک ها 

 ن را داشته باشند.ین آالت سنگیت تحمل بار ماشید ظرفیز بایاستفاده شده ن

 مشابه  یبا خرک و ابزارها ر آن راین زید و پس از بلند شدن ماشیجک اجتناب کن ین فقط بر روین کار از قرار دادن وزن ماشیدر ح

 د.یپر کن

 ه سازنده دستگاه انتخاب یجک را با توجه به توص یریکرده و محل قرارگ ین خوددارینامطمئن ماش یاز قرار دادن جک در قسمت ها

 د.یکن

 لنگ هوا بدون نقص است.ید که محل اتصال شید مطمئن شویکن یاستفاده م یاگر از جک باد 

جفت  یرهاید و در مورد تاییه نمایر را به صورت کامل تخلیچ ها، حتما باد تایر مانند شل کردن پیتا یات رویقبل از شروع هرگونه عمل -3

 ه شود.یر به طور کامل تخلید باد هر دو تایز باین



کردن آن باز  یه والو مسدود نشده باشد، در صورت انسداد والو از ضربه زدن برایتخل ید که مجرایر مطمئن شویه باد تایهنگام تخل -4

باعث پرتاب قطعات والو به سمت شخص و  یخروج یرا ممکن است ضربه باعث شکستن لوله والو شده و شدت هواید زیاستفاده نکن

ر خروج باد قرار گرفته ین بازکردن دور از مسیم اقدام به بازکردن مجرا نموده و در حیشود. بهتر است با یک تکه س یدن او میب دیآس

 د.یباش

 د.یه باد استفاده کنین تخلیر در حیمانده داخل تا یفشار باد باق یریاندازه گ یفشار باد براج یاز یک گ -5

زان ین مورد نظر را به محل مناسب برده تا به میر و ماشید تایه باد باید و قبل از تخلیکن یش از حد داغ خودداریر بیه باد یک تایاز تخل -6

 خنک شود. یکاف

نگ وجود دارد دور یکه احتمال پرتاب شدن ر ییکه در آن محدوده حضور دارند از راستا یو نفرات ه کارکنانیحتما دقت شود تا کل -7

 باشند.

 ینگ خودداریر از ریمربوط به خارج کردن تا یابزارها یرید تا حد امکان از قرار دادن دستان خود در محل قرار گیرشاپ بایپرسنل تا -8

 کنند.

ن، استفاده از یل چک کردن منظم ماشیاز قب یمنیمناسب استفاده شود و نکات ا یکییا مکان یانسان یرویر از نیتا ییجا به جا یبرا -9

 ر نباشند.یر دقت شود که نفرات در اطراف تاین در هنگام بلند کردن تایعالمت دادن استفاده شود. همچن یاپراتور کار آزموده و روش ها

 

ر مهار شده باشد تا پس از باز ید دقت شود که تاین مرحله باید. در ایینگ نمایر یچ هایر اقدام به بازکردن پیه شدن باد تایپس از تخل -10

 شود. یریر جلوگیتا یشدن از سقوط ناگهان

ر شاپ افراد متفرقه در ید که به جز پرسنل تاینگ مطمئن شویر از ریر و خارج کردن تای، باد کردن تاینگ گذاریمراحل ر یدر تمام -11

 اشند.ات حضور نداشته بیمحدوده عمل

 

 ر:یتا ینگ گذاریب( ر 

 ات داشته باشد.یگر کارها و عملیبا محل د ید فاصله امنیرد بایگ یدر آن صورت م ینگ گذاریکه ر یمحل -1

چ گونه ینان حاصل شود. دقت شود که هیرد تا از سالم بودن آن اطمیقرار گ ینگ به دقت مورد بازرسیر ید اجزاینگ بایقبل از نصب ر -2

نگ ینگ وجود نداشته باشد و در ریر یشکسته در اجزا یر شکل و طوقه هایی، تغیدگی، پوسی، زنگ زدگی، فرسودگیترک خوردگ

 استفاده نشوند. یگذار

ن یز شود. همچنیاز داخل آن تم یشود و هر نوع خاک، آب و زنگ زدگ ید بازرسینو( با یرهایتا یرها )حتیقبل از نصب درون همه تا -3

 رند.یخود قرار گ یدر جا ینگ هنگام نصب به خوبیر ینگ و اجزایز شده تا اوریتم یال نگ از گل ویموجود در ر یارهایش

د و تا حد ممکن ییه شده است استفاده نمایر توصید کننده تایر بوده و توسط تولینگ، فالنج، حلقه قفل و ... که مناسب همان نوع تایاز ر -4

 د.یینما یگر خوددارینگ با یکدیچند ر یاز جا به جا کردن اجزا

ه شده توسط یزان توصیشتر یا کمتر از میچ و مهره ها توسط یک تورک سنج سفت شوند تا بیمحور چرخ، پ یر رویپس از جا زدن تا -5

 سازنده دستگاه سفت نشوند.

 د.ینان حاصل کنینگ اطمیر یح همه اجزایگر از نصب صحیر و قبل از باد کردن یکبار دیبعد از نصب تا -6

س یآن از گر یاستفاده نشود و به جا یه نفتیقابل اشتعال و با پا یس و روغن هاینگ از گریر داخل ریزدن تاهنگام جا یروانکار یبرا -7

 استفاده شود. یاهیه گیپا

 محافظت گردند. یو زنگ زدگ یدگید رنگ شده تا در برابر پوسینگ بایر یاجزا -8

ر یجاد شده باعث باالرفتن فشار باد تایا یباال ید، دمایر نکنییا گرم کردن تا یر و بعد از آن اقدام به جوشکارین نصب تایهرگز در ح -9

( یه حرارتیز شدن )تجزیرولیش از حد باال رود احتمال پیر بیتا یکه دما یر شود. درصورتیدن تایکه ممکن است باعث ترک یشده تا حد

 رود. یاز آن م یر و انفجار ناشیتا



 

 ر:یپ( بادکردن تا 

 گر قرار داشته باشد.یات دیاز محل عمل یدر فاصله امند جدا و یر بایمحل بادکردن تا -1

نان حاصل ین قطعات اطمیح اید چک شوند تا از متناسب بودن، سالم بودن و نصب صحینگ بایر یاجزا یر تمامیقبل از باد کردن تا -2

 م.یکن

د با اندازه ین ابزارها بایاستفاده شود. انگ )قفس و قاب محافظ( یاز پرتاب ر یریجلوگ یمنیا یر حتما از ابزارهایدر هنگام باد کردن تا -3

ر به ین باد کردن تاید در حیچ یک از پرسنل نباین هینگ را داشته باشد. همچنیاز پرتاب ر یناش یرویر متناسب بوده و تحمل نیتا

 از بدنش با قاب یا قفس در تماس قرار داشته باشد. یه داده یا قسمتیقفس تک

 

 

 

 

 

 

 

د یر باین موارد قبل از باد کردن تایرد. در ایگ ین صورت میماش یر پس از نصب روین، باد کردن تایسنگ یهااز دستگاه  یبرخ یبرا -4

 د.ییر نماینگ را با تورک سنج مطابق استاندارد سفت نموده و سپس اقدام به باد کردن تایر یچ هایپ یتمام

باد کردن استفاده  یکه برا یلنگیستند. شینگ وجود دارد دور بایاب رکه احتمال پرت یید از راستایه پرسنل بایر کلیدر زمان بادکردن تا -5

د یک فشار سنج یلنگ باین شیر ایوالو متصل شود. در مس یاز به نگهداشتن پرسنل بر رویره بوده و بدون نیگ ید دارایشود با  یم

زان یچگاه از میر هیارت شود که فشار باد تاه شده باشد و نظیفشرده تعب یر هوایبستن مس یر برایمجهز به رگالتور به همراه یک ش

 ه شده توسط کارخانه فراتر نرود.یتوص

 

 

 

 

 

 

زات در یقرار داد که نفرات و تجه ین را به نحویر یا ماشید تایکه امکان استفاده از قفس یا قاب محافظ وجود نداشت، با یدر صورت -6

 نگ قرار نداشته باشند.یپرتاب ر یر احتمالیمس

ر به طور ید باد تاین صورت بایر ایخود نصب شده اند و در غ یدر جا ینگ به درستیر ید دقت شود که اجزایر باید کردن تان بایدر ح -7

 ر شود.یح قطعات اقدام به باد کردن تایه شده و مجدداً پس از نصب صحیکامل تخل

با فشار باد کم یا بدون باد حرکت کرده باشد  یمدتر یر از حالت استاندارد خارج شده باشد مثال تاینگ یک تایت ریکه وضع یدر صورت -8

 رون پرتاب شوند.یخته شده و به بیر از هم گسیتا ین باد زدن اجزایرا ممکن است در حیشود. ز ید از باد کردن آن خودداریبا

 .ر را حذف کردیتا یدن و پنچریتوان خطر ترک یط( میتوپر )در صورت مناسب بودن شرا یرهایبا استفاده از تا -9

 

 ر:یتا ییات جا به جایث( عمل

ن آالت یو با کمک ماش یمیر به صورت تیتا ییات جا به جاید عملیاز بایاز وارد آمدن فشار به یک کارگر، در صورت ن یریجلوگ یبرا -1

 رد.یگر صورت گید

 ر استفاده شود.یات ییژه جا به جایو یفتراک و دستگاه های، لیل سقفیپرسنل بهتر است از جرثق یکاهش مخاطرات برا یبرا -2



قه ینک محافظ، جلی، عیمنیل کاله ایاز قب یزات حفاظت شخصیه پرسنل ملزم به استفاده از تجهیر کلیمراحل کار کردن با تا یدر تمام -3

 باشند. یو ... م یمنیشبرنگ، کفش ا

 استفاده از تسمه های برزنتی با عرض زیاد ویژه حمل بار مناسب ترین روش است. -4

 بکسل، زنجیر، قالب و کابل در قسمت طوقه تایر اکیدا ممنوع است.استفاده از سیم  -5

 

 

 : ی شرکتنمایندگی ها لیست

دنیای الستیک وکیلی-باالتر از بانک تجارت-، هفت جوی09121951580کرج: محمد وکیلی، تلفن تماس   

الستیک امیر-قائم مقام فراهانی-، خیابان شاپور جدید 09133164285ن تماس اصفهان: امیر حسن پور، تلف  

نبش گاراژ ایران ولو-گردنه تنباکویی-، خیابان خاوران 09122337234تهران: سید محمد علی شیرازی ، تلفن تماس   

ر صادقیدماوند تای-متر بعد از پلیس راه150-، جاده هراز 09121991335آمل: جواد صادقی ، تلفن تماس   

رو به روی ترمینال مسافربری-جاده قدیم تهران-، قم  02536644966قم: رضا عربی ، تلفن تماس   

سپاهان تایر-نبش قائم مقام-، خیابان مشیرالدوله 03133862223اصفهان: امیر سرجویی ، تلفن تماس   

صالحی-بعد پمپ بنزین-سه راه سیمان -، خیابان خاوران 09123015721تهران: مهدی صالحی ، تلفن تماس   

ط همکف-کوچه سعدی-کوی امام خمینی-، خوزستان 09179714982اهواز: یاسر حمیدی ، تلفن تماس   

سفیر طایر-متری 24خیابان -، اهواز  09166183117اهواز: علی لطیفی ، تلفن تماس   
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