مقدمه
تیــم پــارس پــل تایــر بــا چندیــن ســال تجربــه در کنــار شماســت تــا
بــه مشــتریان محصــول و خدماتــی کــه الیــق آن هســتند ،ارائــه دهد.
خانــوادهی پــارس پــل تایــر بــه پشــتوانه ســالها فعالیــت در زمینــه
تایــر ،بهتریــن برندهــای جهــان را گــرد هــم آورده اســت .پرســنل و
متخصصــان حرف ـهای مــا قــد م بــهقــدم در کنــار شــما هســتند تــا
بتوانیــد برندهايــی بــا کیفیــت مدنظرتــان را بــا بهتریــن قیمــت و ۵
ســال ضمانــت خریــداری کنیــد.
کتابچــه راهنمایــی کــه در دســت داریــد از مراجــع و شــرکت هــای
معتبــر تایرســازی اروپــا و آمریــکا تهیــه شــده و دارای نــکات بســیار
مفیــدی در زمینــه ی اســتفاده و نگهداری درســت از تایــر خودروهای
ســواری مــی باشــد.
رعایــت نــکات مطــرح شــده در ایــن راهنمــا ،شــما را قــادر مــی ســازد
بــه روشــهای درســت از تایرهــای خــود بهــره بــرداری و نگهــداری
نماییــد و خــود را از خطراتــی کــه ممکــن اســت بــا اســتفاده ی
نادرســت از تایرهــا بــرای راننــده پیــش آیــد ،ايمــن ســازيد.
مدیریــت شــرکت پــارس پــل تایــر بدینوســیله تأکیــد مــی نمایــد
همــواره اســتفاده از دســتورالعمل هــای ایــن کتابچــه ی راهنمــا
میتوانــد بــه افزایــش طــول عمــر مفیــد تایرهــا و ایمنــی در رانندگــی
کمــک نمایــد و اطالعــات مفیــدی را در اختیــار راننــدگان محتــرم
قــرار دهــد .پیشــنهاد میشــود ایــن راهنمــا بــه عنــوان یــک مرجــع
مطمئــن پیوســته در دســترس شــما قــرار داشــته باشــد.

شرکت پارس پل تایر
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چرا فشار باد تایرها كم میشود؟

تایرهــا مــی تواننــد در شــرایط عــادی( 1Psi ،یــک پونــد بــر اینــچ
مربــع) در هــر مــاه کاهــش فشــار بــاد داشــته باشــند .همچنیــن
تایرهــا مــی تواننــد بــه ازای هــر  5درجــه ی ســانتیگراد كاهــش دمای
محیــط ،معــادل  1Psiکاهــش فشــار بــاد داشــته باشــند.
عوامل دیگر مرتبط با كم شدن فشار باد تایر
پنچری
*
نقص در پایه ی والو
*
نقــص در حــد فاصــل رینــگ  /طوقــه ی تایــر كــه بــا یــك
*
نــگاه قابــل تشــخیص نخواهــد بــود.
وقتــی در مقایسـهی دو تایــر ،یكــی از آنهــا دارای  10Psiفشــار بــاد
كمتــر اســت ،چشــمان شــما نمیتوانــد آن را درســت تشــخیص دهــد،
بنابرایــن بــرای خوانــدن دقیــق فشــار بــاد تایــر بــه یــك فشارســنج
خــوب نیــاز داریــد .بــرای آگاهــی از فشــار بــاد مجــاز تایرهایتــان
بایــد بــه فشــار بــاد لیســت شــده روی برچســب ،كــه در چارچــوب
در خــودرو نصــب شــده ،یــا کتابچــه ی راهنمــای وســیله ی نقلیــه
مراجعــه كنیــد.

در این شكل ،كاهش فشار هوای  10پوندی با چشم قابل تشخیص نیست.
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مثال:

شــكل زیــر نشــان مــی دهــد كــه تحــت چــه مقــدار فشــار بــادی،
بارگــذاری روی تایرهــا انجــام میشــود .فشــار بــاد را ماهانــه كنتــرل
كنیــد تــا اطمینــان یابیــد كــه در حــد مشــخصات تعییــن شــده
اســت ،بــه ویــژه قبــل از ســفرهای طوالنــی یــا حمــل بــار ســنگین.

هنــگام رانندگــی بــا تایــری كــه فشــار بــاد آن كــم اســت ،گرمــای
تایــر زیــاد میشــود .ایــن مــورد بــا عكســبرداری بــا اشــعه ی مــادون
قرمــز از تایرهــا در ســرعتهای بــاال مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.
هــر چقــدر فشــار بــاد تایــر كاهــش یابــد ،خطــر ناشــی از افزایــش
حــرارت آن بیشــتر خواهــد شــد.
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فشار هوا -كنترل ماهانه
بــرای اطمینــان ،بــا یــك فشارســنج بــاد تایــر ،هنگامــی كــه تایرهــا
خنــك هســتند ،فشــار بــاد تایــر را كنتــرل كنیــد .در حیــن رانندگــی
بــه علــت گــرم شــدن تایــر و افزایــش فشــار بــاد آن ،مقــدار درســت
فشــار بــاد را از روی فشارســنج نمــی توانیــم انــدازه گیــری كنیــم.
 )1كالهك والو تایر را بردارید.
 )2فشارســنج را بــه صــورت مســتقیم و محكــم روی والــو فشــار دهید
تــا نشــانگر شــروع بــه حركــت كنــد و فشــار بــاد را نشــان دهد.
 )3در پایان كالهك والو را در جای خود قرار دهید.
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فرسایش تایر -كنترل چشمی
كنتــرل چشــمی ســایش یا فرســوده بــودن آج تایــر از نظر فرســودگی
یکنواخــت آج و نداشــتن نواحــی ســایش غیــر یکنواخــت و صــاف
شــده.

نگهداری تایر و اطالعات ایمنی
هــر تایــر جــدا از اینكــه چــه ســاختاری دارد ،ممكــن اســت هنــگام
اســتفاده دچــار عیــوب ناشــی از :پنچــر شــدن ،آســیب ناشــی از
برخــورد ،بــاد كــردن نادرســت ،بارگــذاری بیــش از حــد ،یــا دیگــر
شــرایط منتــج از اســتفادهی صحیــح یــا نادرســت شــود.
هشدار ایمنی:
جراحــت جــدی سرنشــینان خــودرو یــا فــوت آنهــا ممكــن
اســت نتیجــه ی خرابــی و عیــوب تایــر باشــد .بیشــتر خرابــی هــای
تایــر ناشــی از لــرزش ،عبور از دســت اندازهای جــاده ،ایجــاد برآمدگی
یــا برجســته شــدن ســطح تایــر ،یــا فرســودگی غیرعــادی آن اســت.
اگــر هنــگام رانندگــی وســیله ی نقلیــه ی شــما لــرزش داشــت یــا
متـــوجه وارد شــدن ضربهی ســخت ،برآمدگی یـــا برجســتگی تایر یا
فرســودگی غیــر عــادی آن شــدید ،بایــد تایرهــا و وســیله ی نقلیــه تان
توســط یــك متخصــص ســرویس و خدمــات تایــر بررســی و ارزیابــی
شــود.
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بــه منظــور كاهــش ریســك خرابــی تایرهــا ،شــركت پــارس پــل تایــر
بــه شــما پیشــنهاد مــی كنــد كــه همــه ی اطالعــات ایمنــی در ایــن
راهنمــا را بخوانیــد و دنبــال كنیــد .همچنیــن بازرســی دوره ای و
نگهــداری درســت تایرهــا توســط خودتــان و در صــورت لــزوم توســط
یــك متخصــص ســرویس تایــر را بــه شــما پیشــنهاد مــی كنیــم.
خرابی تایر هنگام رانندگی
رســیدن تایــر بــه پنچــری یــا تركیدگــی در هنــگام رانندگــی،
نشــان میدهــد كــه شــما بــه شــیوه ی درســتی از تایرهــا نگهــداری
نکــرده ایــد .عمومـاً كــم شــدن فشــار بــاد تایرهــا بــه آهســتگی انجام
میشــود .اگــر شــما تجربــه ی تركیدگــی یــا پنچــری تایر را نداشــته
باشــید ،اطالعــات زیــر برایتــان مفیــد خواهــد بود:
وقتــی یــك خرابــی در تایــر رخ مــی دهــد ،در ایــن صــورت
*
شــما ممكــن اســت یــك صــدای غیــر عــادی بشــنوید یــا لرزشــی در
خــودرو احســاس كنیــد ،یــا خــودرو شــما بــه ســمت تایــر خــراب
كشــیده (منحــرف) شــود.
هنــگام خرابــی تایــر (پنچــر شــدن یــا ترکیدگــی) هیچــگاه
*
بــه طــور ناگهانــی متوقــف نشــوید یــا نپیچیــد.
بــه آهســتگی پایتــان را از گاز برداریــد ،فرمــان را محكــم نگه
*
داریــد و در موقعیــت خــط عبوریتــان بــه تدریــج و بــا رعایــت اصــول
ایمنــی بــه ســمت شــانه ی جــاده متمایــل شــوید.
بــه محــض اینكــه حركــت چرخهــا آهســته شــد ،توقــف بــه آرامــی
صــورت گیــرد.
پــس از رســیدن بــه شــانه ی جــاده ،خــودرو را در جایــی كــه دور از
جــاده (در محــل ایمــن) باشــد متوقــف كنیــد.
فشار باد تایر
تایرهــا بــرای آنكــه عملكــرد مؤثــر در نظــر گرفتــه شــده را داشــته
باشــند ،بــه فشــار بــاد مناســب نیــاز دارنــد .تایرهــا وزن چرخهــا،
مســافرین ،خــودرو و بــار را در بــر دارنــد (تحمــل مــی كننــد) و آن را
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روی شــتابگیری ،ترمــز کــردن و نیــروی پیچــش یــا دور زدن اعمــال
مــی کننــد .در کتابچــه ی راهنمــای ســازنده ی خــودرو ،فشــار بــاد
الزم و اســتاندارد بــرای تایرهــای ســوار شــده روی خودروتــان ،توصیــه
شــده اســت.
هشدار ایمنی:
رانندگــی بــا فشــار بــاد نامناســب (کــم یــا زیــاد) خطرنــاك
اســت .فشــار بــاد كــم باعــث ایجــاد گرمــای زیــاد در تایر شــده كــه در
نتیجــه ،موجــب خرابــی ســاختار داخلــی تایــر و در نهایــت ترکیدگــی
آن میشــود.
فشــار بــاد زیــاد باعــث آمادگــی بیشــتر تایرهــا بــرای بریــده شــدن،
ســوراخ شــدن ،شكســته یــا پــاره شــدن در اثــر برخــورد ناگهانــی بــا
اشــیاء و موانــع میشــود .برخــورد بــا موانــع میتوانــد باعــث خرابــی
و آســیب دیــدن تایــر شــود (حتــی اگــر تایــر بــه طــور مناســب و بــه
انــدازه بــاد شــده باشــد)؛ عاملــی كــه میتوانــد منجــر بــه مشــكالت
جــدی هنــگام رانندگــی و بــروز تصــادف و ایجــاد جراحــت یــا فــوت
راننــده شــود .اطالعــات برچســب تایــر یــا راهنمــای آن فشــار بــاد
مناســب را توصیــه مــی كنــد.
فشار باد نامناسب ممكن است منجر به موارد زیر شود:
اثر منفی روی راحتی رانندگی و حرکت خودرو.
*
سایش زیاد رویه ی تایر (آج).
*
افزایش مصرف سوخت خودرو.
*
بنابرایــن از ایــن توصیههــای مهــم مرتبــط بــه تایــر و ایمنــی خــودرو،
و نیــز دوام و كاركــرد تایرهــا پیــروی كنید.
ســعی كنیــد همیشــه فشــار بــاد توصیــه شــده را بــرای تایرهایتــان
(حتــی تایــر زاپــاس) حفــظ کنیــد.
فشــار بــاد تایرهــا را بــه صــورت ماهانــه كنتــرل كنید .همچنیــن قبل
از مســافرت هــای طوالنــی یــا زمــان حمــل بــار اضافــی ،ایــن كار را
انجــام دهید.
دربرچســب اطالعــات تایــر خودروی شــما یــا راهنمــای آن ،فشــار باد
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تایــر حتــی بــرای تایــر زاپاس درج شــده اســت.
نمونــه ای از برچســب در شــكل نشــان داده شــده اســت .برچســب
خــودرو شــما ممكــن اســت بــا آن فــرق داشــته باشــد و یــا اطالعــات
بارگــذاری متفاوتــی از آنچــه در شــكل آمــده داشــته باشــد .بنابرایــن
شــما بایــد ایــن اطالعــات را احتمــاالً روی برچســبی کــه در محــل
چارچــوب در طــرف راننــده ،یــا در لبــه ی در طــرف راننــده ،روی
خــودرو شــما نصــب شــده كنتــرل كنیــد.
بــرای پاســخگویی بــه پرســش هــای مربــوط بــه برچســب اطالعــات
تایــر ،بــه کتابچــه ی راهنمــای خــودرو مراجعــه كنیــد یــا از یــك
متخصــص واجــد شــرایط ســؤال كنیــد.

حداکثر فشار باد روی دیواره ی تایر حک شده است.
ماكزیمــم فشــار بــاد نشــان داده شــده (حــك شــده) روی ســایدوال
یــا دیــواره ی تایــر ،در برگیرنــده ی ماكزیمــم فشــار بــاد مجــاز یــک
تایــر اســت .در راهنمــای ســازنده ی خــودرو ممكــن اســت فشــار بــاد
كمتــر یــا در حــد یكســانی بــا فشــار حــک شــده روی دیــواره ی
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تایرهــا توصیــه شــده باشــد .در راهنمــای خــودرو ،مشــخصات فشــار
بــاد تایــر درج شــده تنهــا بــه وســیله ی نقلیــه ی خــاص شــما مربوط
میشــود و بــار وســیله ی نقلیــه ،تعــداد مســافرین و ویژگــی هــای
رانندگــی و حرکتــی و شــرایط دیگــر خــودرو را در برمی گیــرد .ممكن
اســت وســایل نقلیــه ی مختلــف از یــك ســایز تایــر اســتفاده كننــد.
از ایــن رو یــك ســازنده ی وســیله ی نقلیــه ممكــن اســت فشــار
بــاد متفاوتــی را بــرای همــان ســایز تایــر روی وســیله ی نقلیــهی
دیگــری انتخــاب كنــد .بنابرایــن همیشــه بــه فشــار بــاد درج شــده
روی برچســب اطالعــات تایــر خــودرو یــا راهنمــای شــخصی وســیله
ی نقلیــه ی خــود مراجعــه كنیــد.
فشار باد مختلف برای تایرهای عقب و جلو
بــرای وســایل نقلیــهی مختلــف ،فشــار بــاد توصیــه شــده بــرای
تایرهــای عقــب و جلــو ممكــن اســت متفــاوت باشــد .شــما بایــد ایــن
نكتــه را در كنتــرل فشــار بــاد و هنــگام جابــه جایــی (گــردش) تایرها
روی محــور جلــو و عقــب در نظــر بگیریــد.
از دست دادن فشار (باد خالی كردن):
تایرهــا در هــر مــاه تحــت شــرایط عــادی مــی تواننــد تــا 1Psi
فشــار بــاد را از دســت بدهنــد .همچنیــن تایرهــا بــه ازای هــر 10
درجــه فارنهایــت یــا  5/6درجــه ســانتیگراد كاهــش دمــای محیــط،
مــی تواننــد تــا  7 kpaیــا یــک  Psiبــاد خالــی كننــد .پنچــری ،نشــتی
داشــتن والــو ،آســیب دیدگــی رینــگ یــا خرابــی هــای دیگــر هــم
منجــر بــه از دســت دادن فشــار بــاد میشــود .اگــر تایــری در مــاه
بیشــتر از  14 kpaمعــادل ( )2 Psiبــاد از دســت بدهــد ،بایــد توســط
یــك متخصــص خدمــات تایــر مــورد بررســی قــرار گیــرد.
راهنماییهایی برای ایمنی هنگام باد كردن تایر:
بــاد كــردن یــك تایــر نــا ایمــن و معیــوب خطرنــاك اســت ،زیرا
كــه اگــر بتركــد ،میتوانــد فــرد را بــا نیــروی در حــد انفجــار بــه هــوا
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پرتــاب كنــد كــه منجــر بــه جراحــت جــدی یــا مــرگ او شــود .هرگز
تایــری را بــاد نكنیــد مگــر اینكــه نســبت بــه قــرار گرفتــن درســت
آن در رینــگ خــودرو یــا در دســتگاه نگــه دارنــده ی تایــر اطمینــان
حاصــل كــرده باشــید.
فشــار بــاد تایرهایتــان و حتــی تایــر زاپــاس را بــه طــور
*
ماهانــه و قبــل از ســفرهای طوالنــی یــا هنــگام حمــل بــار اضافــی
كنتــرل كنیــد .همیشــه از یــك فشارســنج دقیــق اســتفاده كنیــد.
همیشــه هنگامــی كه تایرها ســرد و خنك هســتند  ،فشــار
*
بــاد را بررســی كنیــد .تایرهــا وقتــی خنــك بــه حســاب مــی آینــد كه
خــودرو حــدود ســه ســاعت یــا بیشــتر پــارك یــا متوقف شــده باشــد
یــا آن کــه کمتــر از  1/6کیلومتــر (یــک مایــل) بــا ســرعت متوســط
رانــده شــده باشــد.
بــه منظــور تنظیــم و رســیدن بــه فشــار بــاد اســتاندارد
*
و پیشــنهاد شــده بــرای تایــر ســرد ،هرگــز از تایــر گــرم بــاد خالــی
نكنیــد .بــه طــور معمــول ،رانندگــی كــردن باعــث میشــود تایرهــا
داغ شــود و فشــار بــاد آنهــا افزایــش یابــد .اگــر فشــار بــاد تایــر را
هنگامــی كــه تایرهایتــان گــرم اســت كاهــش دهیــد ،ممكــن اســت
بــه طــور خطرناكــی در معــرض خطــرات ناشــی از فشــار كــم بــاد
تایرهایتــان قــرار گیریــد.
چنانچــه الزم باشــد فشــار بــاد تایرتــان را هنگامــی كــه
*
گــرم اســت تنظیــم كنیــد ،فشــار آن را ( 4 Psiمعــادل  )28 Kpaباالتــر
از فشــار بــادی كــه بــرای حالــت ســرد توصیــه شــده ،تنظیــم كنیــد.
در چنیــن حالتــی ،هنگامــی كــه تایرهــا ســرد میشــود ،فشــار بــاد
تایــر را دوبــاره بایــد کنتــرل كنیــد.
اگــر تایرهــای شــما بیشــتر از  )14 Kpa( 2 Psiدر هــر مــاه
*
بــاد از دســت دهــد ،ممكــن اســت والــو یــا رینگهــا خــراب و آســیب
دیــده باشــد .در چنیــن حالتــی بــرای انجــام بازرســی ،بــه متخصــص
ســرویس تایــر واجــد شــرایط مراجعــه كنیــد.
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توصیه هایی برای بارگذاری ایمن
رانندگــی كــردن بــا خــودرو تحــت شــرایط بارگــذاری زیــاد
خطرنــاك اســت .بارگــذاری زیــاد باعــث میشــود گرمــای زیــادی در
تایرهــا ایجــاد شــود و ســاختار داخلــی تایــر تخریــب شــود .حتــی
بعــد از اینكــه بــار اضافــی را برداشــتید تخریــب گرمایــی میتوانــد
باعــث خرابــی تایــر شــود كــه در صــورت تصــادف ،منجــر بــه جراحت
انســانی جــدی یــا حتــی مــرگ سرنشــینان میشــود.
بــا مراجعــه بــه برچســب هــای اطالعــات تایــر خــودرو ،برچســب
ضمانتنامــه و راهنمــای مخصــوص وســیلهی نقلیــه ،حــدود مجــاز باد
و مقــدار بــار پیشــنهادی (مجــاز) را مــورد توجــه قــرار دهیــد.
همیشــه مقدار فشــار بــاد پیشــنهادی ســازندهی خــودرو را
*
روی همــهی تایرهایتــان حتــی تایــر زاپــاس نگهداریــد.
بــه طــور ماهانــه و قبــل از ســفرهای طوالنــی یــا حمــل بار
*
اضافــی ،فشــار تایرهــا را كنتــرل كنیــد.
هرگــز از حداکثــر بــار مجــاز حــك شــده روی دیــوارهی
*
تایرتــان فراتــر نرویــد.
هرگــز از میــزان مجــاز وزن ناخالــص خــودرو یا میــزان وزن
*
ناخالــص اكســل جلــو یــا عقــب خودرویتــان هنــگام بارگــذاری ،تجاوز
نكنیــد.
بــه راهنمــای مخصــوص خودرویتــان در مــورد توصی ـهی
*
میــزان بــار و توضیحــات مخصــوص آن مراجعــه كنیــد.
خرابی تایر ،بازرسی و دورهی سرویس
بررســی و نگهــداری تایرهــا در عملكــرد آنهــا و خدماتــی كــه بــرای
شــما فراهــم میكننــد نقــش مهمــی دارد .اســتفادهی بیشــتر یــا
معــادل مقــدار تعریــف شــده بــرای یــك تایــر ،تابــع شــرایط جادهــای
روزمــره ،در معــرض گرمــا بــودن ،شــرایط محیــط ،خــراب شــدن در
اثــر پنچــری و عوامــل خارجــی دیگــر اســت.
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هشدار ایمنی:
رانندگــی بــا تایــر خــراب و معیــوب خطرنــاك اســت .یــك تایــر
معیــوب میتوانــد بــه طــور ناگهانــی منجــر بــه آســیب جــدی بــه
سرنشــینان و جراحــت یــا مــرگ آنهــا شــود .تایرهایتــان را مرتب ـاً
بــه وســیلهی متخصــص خدمــات تایــر واجــد شــرایط بازرســی كنید.
شــما بایــد تایرهایتــان را بــه طور چشــمی در طــول دورهی عمرشــان
بازرســی كنید.
همانطــور كــه خــودرو شــما ســرویس میشــود (نظیــر تعمیــرات
دوره ای ،تعویــض روغــن و جابــه جــا كــردن تایرهــا) هــر چنــد وقــت
یكبــار توســط یــك متخصــص خدمــات تایــر ،تایرهایتــان نیــز بایــد
ارزیابــی و كنتــرل شــود .در ایــن خصــوص بــه راهنمــای مرتبــط بــا
خرابــی تایــر توجــه كنیــد:
بعــد از ضربــه خــوردن غیــر معمــول تایــر در جــاده ،یــك
*
متخصــص ســرویس تایــر مجــرب بایــد تایــر را پیــاده و آن را از لحــاظ
خرابــی و صدمــه دیــدن بازرســی كنــد .یــك تایــر آســیب دیــده
ممكــن اســت هیــچ نشــانهی قابــل مشــاهده از صدمــه دیدگــی را
نشــان ندهــد .در چنیــن صورتــی ،تایــر ممكــن اســت بــدون هیــچ
هشــداری ،ظــرف یــك روز ،یــك هفتــه یــا یــك مــاه بعــد خــراب
شــود.
تایرهایتــان را از لحــاظ بریدگــی ،شــكاف یــا پارگــی ،و
*
آســیب دیــدن در ناحیــهی آج و دیوارههــا بازرســی كنیــد .دســت
اندازهــا یــا ســرعت گیرهــا ممكــن اســت موجــب جدایــی در بدنـهی
تایــر شــوند .اگــر شــما هــر نــوع خرابــی یا آســیب دیدگــی یا شــرایط
نامعمــول را در تایرهایتــان دیدیــد ،بایــد یــك متخصــص ســرویس
تایــر ،تایرهایتــان را بازرســی كنــد و حتــی ممكــن اســت الزم باشــد
جهــت بازرســی كامــل آن را از چــرخ (رینــگ) جــدا كنیــد.
عمــق آج الزم بــرای تایرهایتــان را بازرســی كنید .براســاس
*
اســتاندارد تعییــن شــده ،هنگامــی تایــر فرســوده اســت كــه از عمــق
شــیار آج آن  1/6 mmیــا  2 ÷ 32 inchیــا کمتــر باقــی مانــده باشــد
(یــا نــخ نمــا شــده باشــد) .چنیــن تایــری بــه شــكل خطرناكــی
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فرســوده اســت و بایــد فــورا ً جایگزیــن (عــوض) شــود.
ناصافــی یــا ســاییدگی غیــر یکنواخــت تایرهایتــان را در
*
ســطح آج بازرســی كنیــد .فرســودگی روی یــک طــرف آج یــا نواحــی
صــاف شــده در ســطح آج ممكن اســت نشــان دهنــدهی بروز مشــكل
در تایــر یــا خــودرو باشــد .در ایــن حالــت بایــد بــه یــك متخصــص
ســرویس تایــر واجــد شــرایط مراجعــه كنیــد.
رینگهایتــان را هــم بازرســی كنیــد .اگــر خمیدگــی،
*
كجــی یــا ناصافــی و یــا شــكافی در آنهــا هســت ،بایــد عوض شــوند.
فرامــوش نكنیــد كــه تایــر زاپــاس را هــم بررســی كنیــد.
دورهی عمر تایر
از ســالم بــودن تایرهایتــان (حتــی تایــر زاپــاس) مطمئــن شــوید.
چنانچــه تایرهــا ســالم مانــده و هنــوز قابــل اســتفاده باشــد ،بازرســی
تایرهایتــان را ،حتــی بعــد از  5ســال اســتفاده از آنهــا ادامــه دهیــد
تــا مطمئــن شــوید کــه مــی تواننــد اســتفاده شــوند .بــدون توجــه بــه
شــرایط تایــر و عمــق آج آن ،توصیــه شــده اســت كــه تایرهایــی كــه
بیشــتر از  10ســال از عمــر آنهــا (تاریــخ تولیــد آنهــا) مــی گــذرد
از ســرویس خــارج شــوند و بــا تایــر نــو جایگزیــن گردنــد .بــه خاطــر
داشــته باشــید كــه همـهی تایرهایتــان ،حتــی تایــر زاپــاس را بررســی
كنید .
یــك تایــر زاپــاس كــه طــول عمــر آن باالتــر از  10ســال باشــد،
ممكــن اســت بــه ظاهــر شــبیه تایــر نــو باشــد امــا بایــد عــوض شــود.
در قسمت بعدی این راهنما ،تاریخ ساخت تایر را ببینید.
گذشــت زمــان  10ســال بعــد از تاریــخ تولیــد ،بــه تنهایــی یــك
دلیــل (یــا نشــانگر واقعــی) بــرای پایــان دورهی عمــر ســرویس دهــی
یــك تایــر نیســت .بــا ایــن حــال بــرای بســیاری از تایرهــا بــه دالیــل
مختلــف نیــاز اســت تــا قبــل از ایــن كــه  10ســال از زمــان تولیــد
آنهــا گذشــته باشــد جایگزیــن شــوند ،بــه خاطــر مواجــه شــدن بــا
شــرایطی نظیــر :پنچــری ،آســیب دیدگــی در اثــر برخــورد بــا موانــع،
اســتفاده در شــرایط فشــار بــاد نامناســب ،بارگــذاری بیــش از حــد،
ســایش ســطح آج یــا دیگــر شــرایط .در هــر حــال چــه تایــر مشــمول
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اســتفادهی درســت باشــد یــا نباشــد ،بــا گذشــت  10ســال از تاریــخ
تولیــدش بایــد عــوض شــود.
تایــری کــه بــه دلیــل ســاییدگی یــا كهنگــی ،خــارج از ســرویس و
بــدون اســتفاده نگهــداری شــده باشــد ،بایــد بــدون توجــه بــه زمانــی
كــه تولیــد شــده یــا زمانــی کــه تحــت ســرویس اســتفاده قــرار گرفته
اســت ،جایگزیــن (عــوض) شــود.
ســازندگان خــودرو ممكــن اســت ویژگــی هــای عملكــردی خــودرو را
هنگامــی كــه راهنمــای جایگزینــی تایــر را تهیــه مــی كننــد ،در نظــر
بگیرنــد .بــرای هرگونــه اطالعــات در خصــوص دورهی عمــر مفیــد
ســرویس تایــر و جایگزینــی آن ،بــه راهنمــای خــودرو مراجعــه كنیــد
و بــه توصیــه هــای كاربــردی در مــورد آن عمــل كنیــد.
تاریخ ساخت تایر
تاریــخ ســاخت تایــر ،بــه وســیلهی الگــوی ارائــه شــده از ســوی
دپارتمــان حمــل و نقــل آمریــكا یــا  DOTبــه شــكل اعــداد شناسـهی
تایــر ،تعییــن میشــود .بایــد بدانیــد كــه كد یــا شــماره ســریال DOT
روی دیــوارهی تایرهــا حــك شــده كــه بــه راحتــی قابــل مشــاهده
اســت .ممكــن اســت الزم شــود در هــر دو طــرف دیــوارهی تایــر بــه
دنبــال شــمارهی ســریال یــا تاریــخ تولیــد آن بگردیــد .بــرای اطالعات
بیشــتر پیرامــون كــد ســریال  DOTقســمت لیبــل گــذاری دیــوارهی
تایــر را در ایــن راهنمــا ببینیــد.
تایرهای تولید شده بعد از سال میالدی2000
چهــار رقــم آخــر شــمارهی ســریال  ،بــه ترتیــب از چــپ بــه راســت،
دو عــدد اول شــمارهی هفتــه و دو عــدد بعــدی ســال میــادی
تولیــد را بیــان میكنــد .در مثــال زیــر  ،تایــر تولیــد شــده مربــوط
بــه هفت ـهی ســی و چهــارم ســال  2016اســت .مثــال دیگــر ،تایــر
بــا شــماره ســریال  2406نشــان دهنــدهی ایــن اســت كــه تایــر در
هفت ـهی بیســت و چهــارم از ســال  2006تولیــد شــده اســت.
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تایرهای تولید شده قبل از سال 2000
در ایــن تایرهــا ،ســه رقــم آخــر شــمارهی ســریال  DOTنشــان
دهنــدهی هفتــه و ســال تولیــد اســت .بــرای مثــال :یــك تایــر بــا
شــمارهی  ،329نشــانگر آن اســت كــه در هفتـهی  32از ســال 1999
تولیــد شــده اســت .امــا احتمــال دارد كــه ایــن تایــر در ســال 1989
نیــز تولیــد شــده باشــد .اگــر در ایــن مــورد شــك داشــته باشــید باید
بــه یــك متخصــص حرفــه ای خدمــات تایــر مراجعــه كنیــد.
تعمیرات تایر:
رانندگــی كــردن بــا یك تایر تعمیر شــدهی نامناســب خطرناك
اســت .یــك تعمیــر نامناســب ،میتوانــد غیــر قابــل اطمینــان باشــد
و منجــر بــه خرابــی بیشــتر تایــر شــود .تایــر تعمیــری ممكــن اســت
بــه طــور ناگهانــی خــراب شــود و موجــب آســیب جــدی بــه راننــده
یــا ســبب مــرگ وی شــود .بازرســی كامــل و تعمیــر تایرتــان بایــد بــه
وســیلهی یــك متخصــص ســرویس تایــر انجــام شــود.
دســتورالعملهای مفصــل و راهنماییهــای زیــادی بــرای تعمیــر
تایــر ،افــزون بــر حــوزهی ایــن راهنمــا ،وجــود دارد.
یك تعمیر مناسب تایر شامل موارد زیر است:
بــرای یــك بازرســی كامــل داخلــی و بیرونــی ،تایــر بایــد از
*
رینــگ جــدا شــود .بســیاری از آســیب هــای تایــر فقــط در قســمت
داخلــی تایــر قابــل مشــاهده اســت.
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اگــر آســیب ناشــی از پنچــری در ناحیــهی آج بــه انــدازهی 6 mm
یــا كمتــر باشــد ،همانطــوری كــه در شــكل زیــر نشــان داده شــده
اســت ،در صــورت تعمیــر مناســب ،بــه ایــن شــكل كــه یــك وصلــه
بــه قســمت داخلــی تایــر در محــل پنچری چســبانده شــود و ســوراخ
پنچــری نیــز بــا یــك پركننــدهی ســاقه ای پُر شــود ،بــه كاركــرد تایر
در درازمــدت كمــك میكنــد.

بــه ایــن وســیله مطمئــن میشــویم كــه قســمت آســیب دیــدهی
داخلــی تایــر بــه حــد كافــی جهــت جلوگیــری از خــروج بــاد از تایــر
بســته و آب بنــدی شــده اســت ،و الیــه هــای داخلــی و بلــت یــا
کمربنــد ســیمی کــه ســاختار تایــر را تشــکیل مــی دهــد از نفــوذ
عوامــل تخریــب کننــده (ماننــد رطوبــت) محافظــت شــده اســت.
توضیحات اضافی در مورد تعمیرات تایر:
هم ـهی تایرهــای پنچــر شــده و آســیب دیــده نمیتواننــد بــه طــور
مناســب تعمیــر شــوند ،لــذا بســیاری تایرهــا پــس از آســیب دیــدن
بایــد عــوض شــوند .هرگــز تایــری را كــه در شــرایط زیــر قــرار دارد
تعمیــر نکنیــد:
ســاییده شــدن تــا حــد نشــانگر داخــل شــیار آج ( )TWIیــا
*
اینکــه  2 ÷ 32 inchاز عمــق آج (1/6میلیمتــر) باقــی مانــده باشــد.
داشتن پنچری (یا پارگی) بزرگتر از )6mm ( ¼ inch
*
داشــتن یــك پنچــری یــا صدمــه دیــدن بیــرون از ناحیهی
*
قابــل تعمیــر آج (همانطــوری کــه در شــکل نشــان داده شــده).
هنگامــی کــه تعمیــر نامناســبی از قبــل روی تایــر وجــود
*
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داشــته باشــد.
انجــام هرگونــه تعمیــر بــدون جداكــردن تایــر از رینــگ
*
صحیــح نیســت .تایــر بایــد از رینــگ جــدا شــود و داخــل آن بازرســی
گــردد ،چــرا كــه ممكــن اســت عیــب از روی تایــر قابــل مشــاهده
نباشــد.
اســتفادهی صــرف از دســتگاه (اطــوی) پخــت كننــدهی
*
پنچــری تیــوب ،یــا اســتفادهی صــرف از وصلــه ،تعمیــر مناســب و
قابــل اطمینانــی نیســت.
بــرای تعمیــر محــل پنچــری بایــد یــك وصلــه در داخــل
*
تایــر زده شــود و ســوراخ پنچــری نیــز بــا یــك پركننــدهی مناســب پر
شــود تــا نفــوذ عوامــل و عناصــر تخریــب کننــدهی الیههــا و اســتیل
بلــت (رطوبــت و اکســیژن) بــه ســاختار داخلــی تایــر جلوگیــری
گــردد.
هرگــز بــه جــای تعمیــر مناســب تایــر یــا اصــاح یــك
*
تعمیــر غلــط تایــر ،تیــوب آن را عــوض نكنیــد .تیوبهــا هــم ماننــد
تایرهــا بایــد بــه وســیلهی یــك متخصــص ســرویس تایــر مجــرب
تعمیــر شــوند.
بســیاری از ســازندگان خــودرو اســتفاده از تایرهــای
*
تعمیــری را پیشــنهاد نمــی كننــد .بــه راهنمــای خــودرو مراجعــه
كنیــد یــا قبــل از اقــدام بــه نصــب تایــر تعمیــری روی خــودرو ،بــا
ســازندهی آن تمــاس بگیریــد.
بپرســید چگونــه تایرتــان تعمیــر خواهــد شــد .همیشــه بر انجــام یك
تعمیــر مناســب تأكید داشــته باشــید.
تعمیر یا آب بندی كردن موقتی  /فوری:
آب بنــدی كــردن موقتــی یــا فــوری یــا وارد كــردن الیــی (فیلر)
داخــل محــل پنچــری تایــر ،ماننــد اســپری كــردن ،یــا فشــردن و
مچالــه كــردن تیــوب در محــل آســیب دیده ،تعمیر مناســبی نیســت
و گارانتــی تایــر را بــی اعتبــار مــی كنــد .تایــری كــه ســوراخ یــا محل
آســیب دیدگــی آن بــه وســیلهی پركننــده یــا روزنــه گیــر پرشــده
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باشــد بایــد در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن توســط یــك متخصــص
ســرویس تایــر مجــرب تعویــض شــود.
اگــر شــما از اســپری تثبیــت كننــدهی فشــار بــاد یــا درزگیــر تایــر
بــرای جلوگیــری از پنچــری آن اســتفاده كــرده ایــد ،بــه متخصــص
ســرویس تایــر بگوییــد .ایــن اســپری هــای تثبیــت كننــده دارای گاز
زیــادی هســتند .همیشــه ســرپوش والــو را در هــوای آزاد برداریــد ،آن
هــم در جایــی كــه دور از منابــع حرارتــی ،مــواد آتــش زا و جرق ـهی
الكتریكــی باشــد .بــاد تایــر را بــه طــور كامــل قبــل از جداكــردن آن از
رینــگ خالــی كنیــد.
میزان سرعت:
تایرهــای تعمیــر شــده ،روكــش شــده ،آســیب دیــده یــا خــارج
از شــرایط معمــول ،نبایــد تحــت شــرایط ســرعت تعییــن شــده در
روی تایــر مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد .ایــن تایرهــا بایــد کمتــر از
محــدودهی ســرعت تعییــن شــده مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد .میزان
ســرعت تایرهــا را در ایــن راهنمــا ببینیــد.
سوار كردن تایر و خدمات دیگر:
جابــه جــا كــردن و ســوار كــردن تایــر روی چــرخ هــا (رینــگ)
میتوانــد خطرنــاك باشــد .ســوار كــردن تایرهــا بــه شــیوه یــا بــا ابــزار
نامناســب ممكــن اســت منجــر بــه تركیدگــی همــراه بــا آســیب
جــدی یــا مــرگ شــود .انجــام ایــن كار بایــد توســط یــك متخصــص
ســرویس تایــر بــا تجربــه انجــام شــود .هرگــز بــرای ســرویس تایرهــا
بــدون تجهیــزات ،ابــزار و آمــوزش مناســب اقــدام نكنیــد.
ایــن راهنمــا آمــوزش هــای الزم یــا شــیوه هــای ســرویس برای ســوار
كــردن تایــر ،پیــاده كــردن آن ،باالنــس كــردن ،جابهجایــی یــا تعمیــر
تایرهــا را در برنــدارد .لطفـاً ایــن كارهــا را بــه یك متخصص ســرویس
تایــر واگــذار كنید.
همیشــه هنــگام ســوار یــا نصــب كــردن تایــر روی رینــگ
*
نظــارت داشــته باشــید .ایــن موضــوع بــه ویــژه هنگامــی كــه اپراتــور
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پنچرگیــری مشــغول بــاد زدن تایــر اســت خیلــی مهــم اســت .اگــر
تایــر بــه طــور نامناســبی روی رینــگ ســوار شــده باشــد ،ممكــن
اســت منجــر بــه تركیدگــی شــود كــه نیــروی انفجــاری حاصــل از آن
باعــث جراحــت جــدی یــا مــرگ میگــردد.
تایرهــا و رینــگ آنهــا بایــد براســاس شــرایط پهنــا و قطــر
*
رینــگ بــا هــم هماهنــگ باشــند ،بــرای مثــال تایرهــای بــا قطــر
 16 inchفقــط روی رینــگ هــای بــا قطــر  16 inchســوار میشــود.
تایرهــای رادیــال بایــد فقــط روی رینــگ هایــی كــه بــرای تایرهــای
رادیــال مناســب اســت ســوار شــوند.
رینگهــا بایــد بــدون تــرك خوردگــیُ ،قرشــدگی یــا
*
فرورفتگــی ،ســاییدگی و زنگزدگــی باشــد .تایرهــا بایــد بــدون خرابــی
طوقــه ،پارگــی و پنچــری باشــد.
هنگامــی كــه مــی خواهیــد تایــر را در رینــگ جــا بیاندازید
*
هیــچ وقــت آن را باالتــر از  275( 40 Psiكیلــو پاســكال) بــاد نكنیــد.
هنــگام بــاد زدن حتمـاً مطمئــن شــوید كــه طوقههــای تایــر بــه طور
كامــل روی رینــگ جــا افتــاده باشــند ،قبــل از اینكــه بــاد تایــر را بــه
فشــار بــاد توصیــه شــده بــرای ســرویس تایــر برســانید.
هرگــز مــواد قابــل اشــتعال را روی تایــر یــا رینــگ آن
*
نگذاریــد .هیــچ وقــت هنــگام قــرار دادن تایــر در رینــگ از مــواد
آتــش زا اســتفاده نكنیــد (مثـ ً
ا بــه جــای آب صابــون از مــواد آتــش
زا اســتفاده نكنیــد) ،و وقتــی مــی خواهیــد محــل طوقههــا را گــرم
كنیــد ،هرگــز مــاده ای را داخــل تایــر یــا رینــگ آن نگذاریــد.
همیشــه هنگامــی كــه تایــر روی دســتگاه باالنــس در حال
*
چرخــش اســت ،دور از حــوزهی كاری دســتگاه بایســتید.
تایرهای با عملکرد باال و نسبت منظر پایین
بســیاری از خودروهــای جدیــد ،در کارخانــه بــا تایرهــای بــا عملکــرد
بــاال و نســبت منظــر پاییــن مجهــز میشــوند.
بطورکلــی ایــن تایرهــا قابلیــت افزونــی را در رانــش خــودرو ایجــاد
میکننــد ،امــا ضمنــاً ممکــن اســت دارای انحرافــات متعــدد در
عملکــرد مهندســی شــان باشــند کــه ناشــی از طراحــی آنهــا باشــد.
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تایرهــای بــا نســبت منظــر پاییــن ،بــا ارتفــاع کاهــش
*
ی هــای
یافتــهی دیــواره ،ممکــن اســت نســبت بــه ناهمــوار 
جــاده ای و دیگــر مــوارد هــم چــون برخــورد بــا جــداول خیابــان،
بیشــتر مســتعد خرابــی باشــند .ایــن موضــوع کام ـ ً
ا بــرای چرخهــا
حقیقــت دارد .بنابرایــن هــم چــون همـهی تایرهــای دیگــر ،رانندگــی
کــردن بــا فشــار بــاد مناســب و توجــه بــه بارگذاریهــا دارای اهمیــت
اســت .بخــش مربــوط بــه فشــار بــاد تایــر و خرابــی تایــر ،بازرســی و
دورهی ســرویس تایــر را در ایــن دســتورالعمل مالحظــه کنیــد.
برخــی خودروهــای مســابقه ای و دیگــر وســایل نقلیــه
*
بــا عملکــرد بــاالی رانندگــی ،ازجملــه خودروهــای ســواری ســدان،
وانتهــا ،خودروهــای اســپورت وشاســی بلنــد ( )SUVممکــن اســت
بــه تایرهــای بــا عملکــرد بــاال تجهیــز شــده باشــند کــه بیشــتر بــرای
اســتفاده در هــوای گــرم بهینــه ســازی شــده انــد .اصطــکاک ایــن
تایرهــا بــا زمیــن در ســرما و هــوای زمســتانی کاهــش پیــدا میکنــد.
تایرهــای زمســتانی ممکــن اســت توســط خودروســاز بــرای اســتفاده
در هــوای ســرد زمســتانی توصیــه باشــد .بخــش تایرهــای زمســتانی
(بخــش بعــدی در ایــن دســتورالعمل) را مالحظــه نماییــد.
همچنیــن تایرهــای بــا عملکــرد بــاال ممکــن اســت بــا
*
ســرعت بیشــتری ســاییده شــوند ،هنــگام رانندگــی ســخت تــر بــه
نظــر بیاینــد و صــدای بیشــتری را در حیــن حرکــت ایجــاد کننــد.
دســتورالعمل و بروشــور اطالعــات تایــر خــودرو را مطالعــه کنیــد یــا
از یــک ســرویس کار حرفــه ای مجــاز خــودرو بــرای کســب اطالعــات
بیشــتر ،خصوصـاً راجــع بــه ایــن نــوع از تایرهــا مشــورت بگیریــد.
تایرهای زمستانی
رانندگــی زمســتانی چالــش هــای خاصــی را بــرای حرکــت
خــودرو بــه نمایــش مــی گــذارد .اســتفاده از تایرهــای زمســتانی
(ازجملــه تایرهــای میــخ دار و زنجیــر چــرخ) در عیــن حــال کــه
عملکــرد اصطکاکــی را در بــرف و یــخ بهبود مــی دهد ،مســتلزم توجه
خــاص بــه شــتاب گیــری ،ترمزگیــری ،دور زدن در پیچهــا و ســرعت
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اســت .احتیــاط در رانندگــی بــا ایــن نــوع تایرهــا نــه فقــط در بــرف و
یــخ ،بلکــه در مــه و جادههــای کام ـ ً
ا خیــس دارای اهمیــت اســت.
در رانندگــی در شــرایط زمســتانی ،کنتــرل خــودرو و عملکــرد ایمــن
هنــگام حرکــت در پیچهــا و ترمزگیــری ،بــه ویــژه متکــی بــر
تایرهــای عقــب اســت .به ایــن دلیــل تایرهای زمســتانی بــرای همهی
چرخهــا بهتریــن گزینــه هســتند .برخــی خودروهــا دارای توصی ـهی
خــاص راجــع بــه نحــوهی اســتفاده از تایرهــای زمســتانی هســتند ،از
دســتورالعمل و بروشــور اطالعــات تایــر خودروتــان مشــورت بگیریــد.
اگــر تایرهــای زمســتانی بــرای محــور جلــو هــر وســیلهی
*
نقلیــه بــه کار رفتــه باشــد ،بایــد بــه منظــور کارکــرد ایمــن ،بــرای
محــور عقــب نیــز بــه کار رونــد .ایــن امــر شــامل همـهی خودروهــای
ســواری ،وانتــی و کامیونتــی ،ازجملــه وســایل نقلیــه ای کــه نیــروی
محرکــهی آنهــا روی محــور جلــو قــرار دارد ،خودروهــای  4×4و
هم ـهی خودروهایــی کــه نیــروی محرک ـهی آنهــا روی چهارچــرخ
عمــل میکنــد میشــود.
اگــر تایرهــای زمســتانی فقــط روی محــور عقــب خــودرو
*
نصــب شــده باشــد ،توصیــه میشــود ایــن تایرهــا روی محــور جلــو
آن نیــز نصــب شــود.
عمومـاً پذیرفتنــی اســت کــه تایــر بــا ســری ســرعت پایین
*
تــر از تایرهــای اصلــی ( )OEیــا فابریــک خــودرو شــما ،بــرای اســتفاده
در اوضــاع جــوی زمســتانی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد ،اگــر چــه
الزم اســت ســرعت حرکــت نیــز بــر اســاس آن کاهــش یابــد .همـهی
تایرهــای زمســتانی کــه روی یــک خــودرو نصــب میشــود بایــد دارای
ســری یــا شــاخص ســرعت یکســان باشــند.
تایرهــای زمســتانی مــورد اســتفاده در اوضــاع جــوی گــرم
*
ممکــن اســت ســریع تــر ســاییده شــوند.
توصیــه هــای بــاال ،تایرهــای زمســتانی میــخ دار را نیــز
*
شــامل میشــود .از یــک ســرویس کار مجــاز حرفــه ای تایــر بــرای
کســب اطالعــات بیشــتر در مــورد هرگونــه محدودیــت فصلــی بــرای
تایرهــا مشــورت بگیریــد.
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رانندگی با سرعت باال
رانندگــی بــا ســرعت بــاال خطرنــاک اســت و میتوانــد عامــل
بــروز حادث ـهی منجــر بــه آســیب هــای فــردی یــا مــرگ باشــد.
صــرف نظــر از ســرعت و قابلیــت رانندگــی خــودرو شــما
*
و تایرهــای آن ،کنتــرل کمتــر خــودرو میتوانــد نتیج ـهی تجــاوز از
حداکثــر ســرعت مجــاز قانونــی یــا تضمیــن شــده توســط محدودیت
هــای ترافیکــی ،اوضــاع جــوی ،شــرایط خــودرو ،یــا شــرایط جــاده
باشــد.
رانندگــی بــا ســرعت بــاال بایــد تحــت نظــر افــراد حرفــه ای
*
آمــوزش دیــده و در شــرایط تحــت کنتــرل صــورت پذیــرد .هیــچ
تایــری صــرف نظــر از طراحــی یــا نــرخ ســرعت آن ،دارای قابلیــت
ســرعت نامحــدود نیســت و اگــر از محدودیتهــای آن تایــر تجــاوز
گــردد ،خرابــی ناگهانــی (ترکیدگــی) تایــر میتوانــد رخ دهــد .نــرخ
هــای ســرعت تایــر را در بخــش بعــدی ایــن دســتورالعمل مالحظــه
کنیــد.
بــه دســتورالعمل شــخصی خــودرو در خصــوص فشــار بــاد تایــر بــرای
رانندگــی در ســرعت بــاال مراجعــه کنید.
سری های سرعت تایر
یــک تایــر ،دربردارنــدهی اطالعــات حــک شــده روی دیــوارهی
آن بــرای نشــان دادن شــاخص یــا ســری ســرعت آن اســت کــه
قابلیــت ســرعت تایــر براســاس آزمــون هــای اســتاندارد آزمایشــگاهی
را نشــان مــی دهــد .ایــن سیســتم درجــه بنــدی ســرعتی ،مقایس ـه
قابلیــت هــای ســرعت در تایرهــای مختلــف را میســر میکنــد .در
زمــان جایگزینــی تایــر خــودرو ،از توصیــه هــای دســتورالعمل خودرو
و بروشــور اطالعــات تایــر مشــورت بگیریــد و اگــر هیــچ کــدام
دردســترس نبــود ،تایــری را انتخــاب کنیــد کــه ســریِ ســرعتی آن
مشــخص شــده باشــد.
بــه منظــور خــودداری از کاهــش قابلیــت ســرعت خــودرو،
*
تایــر فرســودهی خــود را کــه ســری ســرعت آن معلــوم اســت بــا
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تایــری بــا همــان ســری ســرعت جایگزیــن کنیــد .اســتفادهی
همزمــان از تایــر بــا قابلیــت ســرعت بــاال بــه همــراه تایــر بــا قابلیــت
ســرعت پاییــن ،ســبب میشــود امــکان رانندگــی در ســرعت بــاال
بــدون اینکــه خرابــی تایــر رخ داده باشــد ،محــدود شــود (در حــد تایر
بــا ســرعت کــم انجــام شــود).
اگــر تایــری خــراب ،ضایــع ،تعمیــر و مجــددا ً آج گــذاری
*
شــده یــا نســبت بــه وضعیــت اصلــی اش دارای اصالحــات دیگــری
باشــد ،از نــرخ ســرعت اصلــی اش خــارج میشــود ،بنابرایــن چنیــن
تایــری بایــد بــه عنــوان یــک تایــر بــدون نــرخ ســرعت تلقــی گــردد.
معمــوالً تایرهــای بــدون نــرخ ســرعت ،بــرای خودروهــای
*
ســواری یــا وانــت هــا یــا کامیونــت هــای معمولــی اســتفاده میشــود
و نــه بــرای رانندگــی بــا ســرعت بــاال.
بــرای تایرهــای زمســتانی کــه در اوضــاع جــوی ســرد
*
ی شــود ،عموم ـاً پذیرفتنــی اســت کــه از یــک تایــر بــا
اســتفاده م ـ 
نــرخ ســرعت پاییــن تــر از تایرهــای اصلــی اســتفاده کنیــد ،بنابرایــن
ســرعت حرکــت نیــز بایــد مطابــق تایــر زمســتانی کاهــش یابــد.
همــهی تایرهــای زمســتانی کــه روی خــودرو نصــب میشــود
بایــد دارای ســری ســرعت یكســان باشــد .برخــی خودروهــا دارای
مالحظــات خــاص مرتبــط بــا اســتفاده از تایــر زمســتانی هســتند.
از دســتورالعمل مخصــوص خــودرو و بروشــور اطالعــات تایر مشــورت
بگیریــد .بخــش تایرهــای زمســتانی را در ایــن دســتورالعمل مشــاهده
کنیــد.
ایــن نــرخ هــای ســرعت مبتنــی بــر انجــام آزمایــش هــای اســتاندارد
آزمایشــگاهی و بــا شــرایط خــاص و تحــت کنترل تعیین شــده اســت.
هرچنــد ایــن آزمایشهــا ممکــن اســت براســاس عملکــرد در جــاده
هــم باشــند ،امــا رانندگــی واقعــی در ســطح جهــان بــه نــدرت بــا
شــرایط آزمونهــا مشــابه اســت .ظرفیــت واقعــی ســرعت تایــر شــما
ممکــن اســت کمتــر از نــرخ ســرعت آن باشــد ،زیــرا ممکــن اســت
عواملــی همچــون فشــار بــاد ،بارگــذاری ،وضعیــت تایــر (منجملــه
خرابــی) ،ســاییدگی ،وضعیــت خــودرو (منجملــه سیســتم جلوبنــدی
و تنظیــم آن) ،شــرایط رانندگــی و مدتــی کــه در یــک ســرعت ثابــت

23

رانندگــی شــده باشــد ،روی ســرعت حرکــت شــما تأثیــر منفــی
داشــته باشــد .از جــدول زیــر بــرای مقایسـهی شــاخص یــا نــرخ های
ســرعت تایرهــا اســتفاده شــود.
تذکــر :صــرف نظــر از ســری یــا شــاخص ســرعت یــک تایــر ،در
رانندگــی بایــد از محدودیــت هــای قانونــی اعــام شــده برای ســرعت
پیــروی کــرد و ســرعت را براســاس ترافیــک ،وضعیت جــوی ،وضعیت
خــودرو و شــرایط جــاده تنظیــم کــرد.

ســری یــا نــرخ ســرعت تایــر ،همــراه بــا ســایز آن روی دیــوارهی
تایرهــا حــک شــده اســت.
بطورمثال:
)max=168ph(270Km/h

P275/40R17 93W

)max=186ph(300Km/h

P275/40ZR17 93Y

)max>186ph(300 Km/h

)P275/40ZR17 93(Y

ایــن طبقــه بنــدی در آزمونهــای اســتاندارد آزمایشــگاهی تعییــن
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شــده اســت و بــه ســرعت هــای مجــاز بزرگراههــا مربــوط میشــود.
ســرعت واقعــی تایــر و قابلیــت عملکــرد آن مبتنــی بــر عواملــی
همچــون فشــار بــاد ،بارگــذاری ،وضعیــت تایــر ،ســاییدگی و شــرایط
رانندگــی قــرار دارد.
** بــرای هــر تایــری کــه دارای قابلیــت حداکثــر ســرعت بیــش از
( 149 mph )240 Km/hباشــد ،ممکــن اســت بــه صالحدیــد ســازنده
تایــر ،حــرف  Zدر طراحــی انــدازه نویســی ســایز تایــر مشــخص و
حــک گــردد (ماننــد.) P275/40ZR27
*** بــرای تایرهایــی کــه قابلیــت ســرعت آنهــا بــاالی  186مایــل
در ســاعت (معــادل  300کیلومتــر در ســاعت) باشــد ،حــرف  Zبایــد
در مشــخصات انــدازهی تایــر حــک شــده باشــد و حــرف  Yدر داخــل
پرانتــز (همانطــور کــه در مثــال بــاال نشــان داده شــده) و در محــل
مشــخصات ســرویس ،در انــدازه نویســی آن حــک شــود.
**** از ســازندهی تایــر بــرای دانســتن حداکثــر ظرفیــت ســرعت
تایرهایتــان مشــورت بگیریــد.
بوکسووات کردن تایر
بوکســووات کــردن تایــر بــرای خــروج یــک خــودرو گیــر کــرده
در گل و الی ،یــخ ،بــرف یــا علــف خیــس میتوانــد خطرنــاک باشــد.
بوکســووات کــردن تایــر زمانــی کــه ســرعت ســنج بیــش از
( 35 mph )55 Km/hرا نشــان دهــد ،میتوانــد ظــرف چنــد ثانیــه تایــر
را بــه حــد فروپاشــی بــا نیــروی انفجــاری برســاند.
در زمــان بوکســووات ،گاهــی اوقــات تایــر ممکــن اســت با ســرعت دو
برابــر آنچــه کــه ســرعت ســنج نشــان مــی دهــد نیــز بچرخد.
ایــن وضعیــت میتوانــد موجــب بــروز حادثــه و آســیب فــردی یــا
مــرگ عابــر پیــاده یــا سرنشــین خــودرو در اثــر ترکیدگــی تایــر گردد.
هنــگام گیرکــردن تایــر در شــرایط یــاد شــده ،هرگــز آن را بیــش از
ســرعت  55 km/hکــه ســرعت ســنج نشــان مــی دهــد نچرخانیــد.
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جابه جا کردن تایر رادیال
هــدف از جابــه جایــی تایرهــا روی هــر چهــار چــرخ ،حداقــل ســازی
ناهمــواری و ســایش ســطح آج آنهــا بــه دلیــل نگهــداری در یــک
راســتای حرکتــی و موقعیــت چرخشــی ،در دورهی زمانــی طوالنــی
اســت .تایرهــا بایــد همانگونــه کــه خودروســاز توصیــه کــرده یــا هــر
 5000مایــل ( 8000کیلومتــر) جابــه جــا شــوند .فشــار بــاد هــر
تایــر بایــد پــس از جابــه جایــی بررســی شــود و مطابــق دســتورالعمل
خودروســاز در محــل هــای جدیدشــان در خــودرو تنظیــم شــود.
جلوبنــدی و سیســتم تعلیــق خــودرو اگــر ســاییدگی نامنظمــی در
آج تایرهــا دیــده شــود بایــد بررســی شــود .بــرای وســیلهی نقلیـهی
دارای یــک تایــر زاپــاس کــم کارکــرده ،طــرح پیشــنهادی خودروســاز
بــرای جابــه جایــی اجــرا شــود و اگــر امــکان پذیــر نبــود ،طــرح زیــر
میتوانــد بــکار رود:

اگــر تایــر زاپــاس شــما دارای ســایز ،شــاخص بارگــذاری و نوع مشــابه
بــا تایرهــای اصلــی شــما باشــد ،بایــد در فراینــد جابــه جایــی تایــر
گنجانیــده شــود (بــه کار گرفتــه شــود) .بــرای وســیلهی نقلیــهی
بزرگتــر از انــدازهی معمــول تایرهــای ســواری (خودروهــای بــا طــول
 5متــر و فضــای داخلــی  3300لیتــر بــرای مســافر و بــار) کــه در
آمریــکا بــا عنــوان  full-sizeخوانــده مــی شــوند ،طــرح جانمایــی زیــر
ممکــن اســت بــکار رود:
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توجه:
هرگــز یــک تایــر زاپــاس را کــه بــه طــور موقتــی اســتفاده
*
شــده ،در جابــه جایــی (گــردش) تایرهــا بــکار نبریــد.
تایرهــای دارای طــرح آج جهــت دار ( )directionalبایــد بــه
*
گونــه ای جابــه جــا شــوند کــه راســتای حرکــت آنهــا تغییــر نکنــد،
ایــن امــر ممکــن اســت مســتلزم جداســازی تایــر از رینــگ و نصــب
مجــدد تایرهــا باشــد.
بایــد بــه تایرهــا توجــه ویــژه شــود اگــر خــودرو شــما
*
مجهــز بــه سیســتم پایــش فشــار بــاد تایــر ( )TPMSباشــد،
جابــه جایــی تایرهــا ممکــن اســت ایــن سیســتم را تحــت تأثیــر قــرار
دهــد ،در ایــن حالــت از دســتورالعمل خــودرو یــا یــک ســرویس کار
تایــر مشــورت بگیریــد.
برخــی خودروهــا ممکــن اســت دارای تایــر و چــرخ هایــی
*
بــا ســایز مختلــف در جلــو و عقــب باشــند کــه گــردش و جابــه جایی
تایرهــا را محــدود میکنــد .همیشــه توصیــه نامــهی جابــه جایــی
خودروســاز را بررســی و اجــرا کنیــد.
بــرای اســتفاده از یــک تایــر زاپــاس نــو در طــرح جابــه جایی
*
تایرهــا در خودروهــای  full-sizeدارای چــرخ هــای عقــب دوبــل ،از
روش هــای توصیــه شــده در دســتورالعمل خــودرو یــا از خودروســاز
مشــورت بگیریــد.
جایگزینی و مخلوط کردن تایرها
رانندگــی کــردن بــا وســیلهی نقلیـهی دارای ترکیــب نامناســب
تایرهــا (از نظــر انــدازه و مشــخصات) خطرنــاک اســت .در چنیــن
حالتــی ممکــن اســت ویژگــی هــای حرکتــی وســیلهی نقلیه شــدیدا ً
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تحــت تاثیــر قــرار بگیــرد .در ایــن صــورت وقــوع هــر حادثــهی
منجــر بــه آســیب هــای جــدی فــردی یــا مــرگ احتمــال دارد .بــه
دســتورالعمل خــودرو ،بروشــور اطالعــات تایــر و یــک ســرویس کار
مجــاز و حرفــه ای تایــر بــرای جایگزینــی صحیــح تایرهــا مراجعــه
نماییــد.
بــه غیــر از توصیــه هــای خودروســاز ،توصیــه میشــود کــه کلی ـهی
تایرهــا دارای ســایز ،نــوع و ســریِ ســرعت یکســان باشــد .هرگــز
تایرهایــی بــا ســایزهای گوناگــون را روی یــک محــور نصــب نکنیــد
(بــه اســتثنای اســتفادهی موقتــی از یــک تایــر زاپــاس) .مبحــث تایــر
زاپــاس را در بخــش بعــدی ایــن دســتورالعمل ببینیــد.
هنگامــی کــه جایگزینــی (نــو کــردن) یــک یــا چنــد تایــر ضــروری
باشــد ،توجــه نماییــد کــه اســتفاده از یــک جفــت تایــر نــو در روی
یــک محــور و نیــز نــو کــردن تایــر کلیــهی چرخهــا ،بــه بهینــه
ســازی عملکــرد خــودرو و جلوگیــری از عملکــرد بــد سیســتم هــای
مکانیکــی یــا الکترونیکــی آن کمــک میکنــد (مثــل سیســتم انتقــال
نیــروی محرکــه ،ترمزهــای ضــد قفــل ،کنتــرل اصطــکاک و کشــانش
تایرهــا بــا زمیــن).
جایگزینی کمتر از چهار تایر
صــرف نظــر از اینکــه سیســتم انتقــال نیــروی خــودرو شــما روی
محــور چرخهــای جلــو ،عقــب یــا روی کلیــهی چرخهــا باشــد،
اگــر تایرهــای عقبتــان بــه دلیــل بــروز پدیــدهی آب پیمایــش (قــرار
گرفتــن تایــر روی بســتر آب موجــود در ســطح جــاده و کاهش تماس
تایــر بــا ســطح زمیــن) در جــادهی خیــس دارای اصطــکاک کمتــری
بــا جــاده باشــد ،وضعیــت لغزندگــی بــه ویــژه چرخــش خــودرو بــه
دور خــود پیــش مــی آیــد کــه منجــر بــه کاهــش کنتــرل خــودرو
میشــود ،بــه ویــژه در پیــچ هــای جــاده.
عموم ـاً تایرهــای نــو و جدیــد بــه دلیــل عمــق کامــل شــیارهای آج
آنهــا ،مقاومــت خوبــی را بــرای بــه وجــود نیامــدن پدیــدهی آب
پیمایــش از طریــق خــارج ســاختن آب موجــود در ســطح جــاده از
زیــر تایرهــا ،ایجــاد میکننــد .بــا قــراردادن تایرهــای جدیــد و نــو در
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محــور عقــب ،از بــه وجــود آمــدن لغزندگــی و چرخیــدن خــودرو بــه
دور خــود و خــارج شــدن از کنتــرل ،بــه ســادگی مــی تــوان اجتنــاب
نمــود .بنابرایــن هنــگام جایگزیــن ســاختن فقــط یــک یــا دو تایــر بــه
صــورت همزمــان ،بایــد بــه نــکات زیــر توجــه شــود:
دو تایر جدید باید در محور عقب خودرو نصب شود.
*
یــک تایــر جدیــد بایــد بــا یــک تایــر قدیمــی کــه روی
*
خــودرو قــرار دارد و دارای عمیــق تریــن شــیار آج اســت جفــت شــود
و ســپس هــر دو روی محــور عقــب قــرار گیــرد.
تایرهــای زمســتانی :بخــش تایرهــای زمســتانی را در ایــن
دســتورالعمل مالحظــه کنیــد.
ســری یــا شــاخص ســرعت :بخــش ســریهای ســرعت تایــر را
در ایــن دســتورالعمل مالحظــه کنیــد.
ممکــن اســت توصیــه هــای تکمیلــی یــا جدیــدی بــرای برخــی
خودروهــا وجــود داشــته باشــد .همیشــه از توصیــه هــای خودروســاز
درخصــوص نحــوهی جایگزینــی تایرهــا و نــوع تایرهایــی کــه بایــد
روی خــودرو نصــب شــود پیــروی کنیــد و از دســتورالعمل خــودرو و
بروشــور اطالعــات مربــوط تایــر مشــورت بگیریــد.
تایریدکی (زاپاس)
از دســتورالعمل خــودرو درخصــوص کاربــرد درســت تایــر زاپــاس تان
مشــورت بگیرید.
خــودرو شــما ممکــن اســت بــه یــک تایــر زاپــاس (کاربــرد موقــت)
تجهیــز شــده باشــد .ایــن تایــر زاپــاس ممکــن اســت دارای ســایز و
ســاختار متفــاوت بــا دیگــر تایرهــای خــودرو شــما باشــد.
فشــار بــاد تایــر زاپــاس را قبــل از اســتفاده بررســی کنیــد.
نقصــان در فشــار بــاد مناســب در هنــگام بــه کارگیــری یــک تایــر
زاپــاس میتوانــد منجــر بــه آســیب هــای جــدی فــردی یــا مــرگ
گــردد .بخــش فشــار بــاد تایــر را در این دســتورالعمل مالحظــه کنید.
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ســوار کــردن یــک تایــر بــا کاربــرد موقــت (زاپــاس) روی چــرخ
یــا رینگــی کــه بــه صــورت اختصاصی بــرای آن طراحی نشــده اســت،
یــا جایگزیــن کــردن نــوع دیگــری تایــر روی رینگــی کــه بــرای
کاربــرد موقــت طراحــی شــده اســت ،میتوانــد خطرنــاک باشــد .در
چنیــن حالتــی ویژگــی هــای حرکتــی خــودرو شــما میتوانــد بــه
طــور جــدی تحــت تأثیــر قــرار گیــرد و شــما ممکــن اســت شــاهد
بــروز یــک حادث ـهی منجــر بــه آســیب جــدی یــا مــرگ ناشــی از
ایــن اقــدام باشــید .از دســتورالعمل خــودرو بــرای آشــنایی بــا نحوهی
اســتفادهی مناســب از تایــر زاپــاس (کاربــرد موقــت) مشــورت بگیرید.
تایــر زاپــاس در خــودرو شــما ،قــرار اســت تنهــا بــه عنــوان یــک
تایــر یدکــی ،وقتــی مــورد احتیــاج باشــد ،بــه کار رود .پیــش بینــی
نشــده اســت کــه ایــن تایــر بــرای اســتفادهی طوالنــی مــدت بــکار
رود و فقــط بــه عنــوان تایــر بــا کاربــرد موقــت پذیرفتــه میشــود.
اگــر تایــر زاپــاس دارای همــان ســایز ،همــان شــاخص فشــار بــاد و
همــان نــوع تایرهــای اصلــی خــودرو شــما باشــد ،میتوانــد در فراینــد
جابــه جایــی و گــردش تایرهــا روی چهارچــرخ گنجانــده شــود .بخش
جابــه جایــی تایرهــا را در ایــن دســتورالعمل مالحظــه کنیــد.
تایــر زاپــاس نیــز بایــد در بازرســی هــای عمومــی تایرهــا و بررســی
فشــار بــاد تایرهــا حضــور داشــته باشــد .همچنیــن تایــر زاپــاس بایــد
حداکثــر  10ســال پــس از تاریــخ تولیــد و صــرف نظــر از وضعیــت یــا
عمــق شــیار آج آن ،جایگزیــن شــود .بــرای کســب اطالعــات بیشــتر،
فصــل مربــوط بــه دورهی خرابــی ،بازرســی و ســرویس تایــر در ایــن
دســتورالعمل مالحظــه شــود.
انبارش و نگهداری تایر
تایرهــا بایــد در یــک مــکان مســقف ،خشــک و خنــک نگهــداری و از
جمــع شــدن آب در آنهــا بایــد جلوگیــری شــود .تایرهــا بایــد دور از
ژنراتورهــا یــا موتورهــای برقــی و منابــع حرارتــی همچــون لولــه هــای
آب گــرم قــرار گرفتــه باشــد .ســطوح انبــار محــل نگهــداری تایــر باید
تمیــز و عــاری از گریــس ،بنزیــن یــا ســایر حــال هــای نفتــی و دیگر
مــوادی کــه میتواننــد الســتیک را فاســد کنــد ،باشــد.
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انبــار کــردن نادرســت میتوانــد از راه هایــی کــه ممکــن اســت
قابــل مشــاهده نباشــد بــه تایرهــای شــما خســارت وارد کنــد و منجر
بــه خرابــی آن شــود کــه در صــورت اســتفاده میتوانــد موجــب بــروز
آســیب جــدی بــه انســان یــا مــرگ او گــردد.
تایــر زاپــاس خــودرو شــما قــرار اســت بــه عنــوان یــک تایــر یدکــی و
در وقتــی کــه مــورد نیــاز باشــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .بنابرایــن
اســتفاده از تایــر زاپــاس در بلندمــدت مدنظــر نیســت و فقــط بــه
عنــوان یــک تایــر بــا اســتفادهی موقــت پذیرفتــه میشــود .بــرای
کســب اطالعــات بیشــتر ،بخــش تایــر زاپــاس و جابــه جایــی تایــر
رادیــال را در ایــن دســتورالعمل مالحظــه کنیــد.
ثبت گارانتی
ثبــت گارانتــی تایرهــای شــما (شــامل ســایز ،نــوع و تاریــخ تولیــد
تایــر) یــک احتیــاط مهــم ایمنــی بــه شــمار مــی رود ،چــون ایــن کار
موجــب میشــود ســازندهی تایــر در زمــان یــک فراخــوان (جمــع
آوری برخــی تایرهــا از بــازار) بتوانــد بــه شــما اخطــار بدهــد .وقتــی
شــما تایرهــای جایگزیــن (تایــر نــو) مــی خریــد ،فروشــندهی تایــر
میتوانــد یــک کارت گارانتــی را کــه در آن شــمارهی ســریال تایــر
ثبــت شــده اســت بــرای شــما فراهــم نمایــد .نــام و نشــانی تــان را
روی کارت گارانتــی ثبــت کنیــد و آنــرا بــی درنــگ ارســال کنیــد.
بــرای تایرهایــی کــه بــه عنــوان تایــر فابریــک ( )OEروی خودروهــای
نــو نصــب شــده اســت نیــازی بــه ثبــت گارانتــی نداریــد ،زیرا ایــن کار
را ســازندگان خــودرو و تایــر بــرای شــما انجــام داده انــد.
سیستم پایش فشار باد تایر ()TPMS
سیســتم عملیاتــی پایــش فشــار بــاد تایــر ( )TPMSبایــد بــا تایرهــای
هوشــمند خــودرو بــه کار رود.
سیســتم  TPMSبــرای هوشــیار کــردن شــما از وضعیــت فشــار بــاد
کــم تایرهایتــان ســاخته شــده اســت .وقتــی هشــداردهی شــد ،از
تذکــرات دســتورالعمل خــودرو خــود پیــروی کنیــد.
خودروســاز یــا ســازندهی سیســتم  TPMSممکــن اســت توصیــه
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نماینــد کــه مرتب ـاً  TPMSرا بــه منظــور تأییــد آمــاده بــه کار بــودن
ایــن سیســتم بررســی کنیــد .هــم چنیــن ،وقتــی یــک تایر ســرویس
میشــود ،یــک سنســور فشــار بــاد جدیــد ،اجــزای مخصــوص ،یــا
برنامــه ریــزی مجــدد آن ممکن اســت ضروری باشــد .از دســتورالعمل
خــودرو ،شــرکت خودروســاز ،یــا دســتورالعمل  TPMSیــاری بگیریــد
یــا بــا یــک ســرویس کار مجــاز حرفــه ای تایــر مشــورت کنیــد.
کاركرد تایر کم فشار
بــروز یــک عیــب یــا حادثــه بــرای تایــر کــم فشــار در نتیجــهی
کارکــرد نادرســت ممکــن اســت باعــث آســیب جــدی بــه افــراد یــا
مــرگ آنهــا شــود .دســتورات زیــر و دیگــر توصیــه هــای نگهــداری و
ایمنــی ایــن دســتورالعمل را بخوانیــد و پیــروی کنیــد.
دستورات عمومی:
هنگامــی کــه تایــر شــما دارای کمتریــن فشــار بــاد باشــد
*
سیســتم پایــش فشــار بــاد تایــر ( )TPMSتعبیــه شــده در خــودروی
شــما ممکــن اســت از روش هــای گوناگــون هشــداردهی اســتفاده
نمایــد .در مــورد جزئیــات سیســتم TPMSتــان از دســتورالعمل تهیــه
شــده بــرای خــودرو خــود مشــورت بگیریــد .بــه محــض اینکــه
سیســتم  TPMSنشــان دهــد کــه فشــار بــاد تایر کاهــش یافته اســت،
لطفــا از دســتورات زیــر پیــروی کنیــد:
ســرعت را بــه حــد منطقــی و ایمــن کاهــش دهیــد (از
*
ســرعت  50 mphیــا  80 km/hتجــاوز نکنیــد).
از شــتاب هــای ناگهانــی ،ترمزگیــری ،مانورهــا و حــرکات
*
زاویــه دار تــا حــد منطقــی و ایمــن خــودداری کنیــد .از افتــادن در
گودالهــا و برخــورد بــا دیگــر ناهمــواری هــای جــاده بایــد اجتنــاب
کــرد .رانندگــی دقیــق ،پتانســیل آســیب رســانی بــه تایــر ،چــرخ و
خــودرو را محــدود میکنــد.
بــرای ســرویس یــا تعویــض تایــر بــه طــرف یــک موقعیــت
*
ایمــن و مناســب در ســریع تریــن زمــان ممکــن حرکــت کنیــد.
هنــگام رانندگــی اگــر یــک لــرزش یــا اشــکالی در اســتفاده
*
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از خــودرو پیــش آمــد ،بالفاصلــه بــا رعایــت مالحظــات منطقــی و
ایمنــی ،رانندگــی را متوقــف کنیــد .شــاید تایــر نزدیــک بــه خرابــی
ناگهانــی باشــد .گاز دادن را قطــع کنیــد و بــه تدریــج ســرعت را
کاهــش دهیــد.
اگــر یــک تریلــر را مــی کشــید ،بالفاصلــه رانندگــی را بــا
*
رعایــت مالحظــات منطقــی و ایمنــی متوقــف کنیــد .در ایــن وضعیت
اســتفاده از ترکیــب وســیله نقلیــه و تریلــر بــا پتانســیل خطرزایــی
مواجــه خواهــد بــود .اگــر ممکــن باشــد تریلــر را جــدا کنیــد و مطابق
یادداشــت بــاال عمــل کنیــد .تــا زمانــی کــه ســرویس مناســب یــا
جایگزینــی تایــر انجــام نشــده بــه کشــیدن تریلــر ادامــه ندهیــد.
بازرســی پــس از طــی مســافت بــا تایــر پنچــر یــا با فشــار
بــاد کم
بعــد از رانندگــی بــا تایــر پنچــر یــا بــا فشــار بــاد کــم ،یــا هــر تایــر
دیگــری کــه دچــار تخریــب یــا صدمــه دیدگــی شــده یــا در شــرایط
غیرمعمــول قــرار گرفتــه باشــد ،مهــم انجــام یــک ارزیابــی مناســب و
کامــل در اولیــن فرصــت ممکــن روی ایــن نــوع تایرهــا بســیار مهــم
اســت.
جابه جایی تایرها
از توصیــه هــای ســازندهی خــودرو در ایــن رابطــه پیــروی کنیــد
یــا هــر  5000مایــل ( 8000کیلومتــر) تایرهــا را روی چرخهــا
جابــه جــا و توصیههــای ایــن دســتورالعمل (جابــه جایــی تایــر
رادیــال) را مالحظــه کنیــد .در برخــی مــوارد ،تجهیــزات سیســتم
پایــش فشــار بــاد  TPMSمســتلزم برنامــه ریــزی مجــدد بــرای هــر
نوبــت جابــه جایــی تایــر اســت.
خرابی و تعمیر تایر پنچر
هیــچ تایــری صــرف نظــر از طراحــی یــا کیفیــت آن فناناپذیر نیســت.
تایرهــای پنچــر در نتیجـهی یــک پنچــری یا دیگــر صدمات جــاده ای
همچــون کارکــرد در فشــار کــم تایــر ،بــه صــورت غیرقابــل اســتفاده
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درمــی آینــد .برخــی پنچــری هــا ممکــن اســت تحــت شــرایط
مشــخص و روش هــای اجرایــی توصیــه شــده تعمیــر شــده باشــند.
یــک تعمیــر نامناســب خطرنــاک اســت و ضمانــت محــدود تایــر را
باطــل خواهــد کــرد.
در زمــان رانندگــی بــا تایــر پنچــر یــا کــم بــاد ،عوامــل مؤثــر بــر
قابلیت تعمیرشــدن شــامل ســرعت خــودرو ،بارخــودرو و مانــور هنگام
رانندگــی ،مقادیــر کاهــش فشــار بــاد و دمــای محیطــی هســتند .در
هــر وضعیتــی ،وســعت و مــکان صدمهدیــدهی تایــر کــه ناشــی از
یــک مــورد پنچــری یــا دیگــر صدمــات جادهــای باشــد جــزو عوامــل
بحرانــی محســوب میشــود.
تایرهای پنچر در هر یک از حاالت زیر غیرقابل تعمیر هستند:
اگــر تایــر بــا فشــار بــاد کمتــر از ( 15 Psi )100 kpaکار
*
کــرده باشــد.
وجــود ســاییدگی یــا صدمــهی دیگــر روی ســطح آج،
*
دیــواره یــا نواحــی طوقــه.
وجــود ســاییدگی ،چروکشــدگی و چیــن خوردگــی یــا
*
جدایــی در داخــل تایــر.
هــر وضعیــت یــا خرابــی کــه تعمیــر یــک تایــر معمولــی را
*
غیرمجــاز کنــد.
یــک ســرویس کار حرفــه ای مجــاز تایــر بایــد بــه منظــور
*
تشــخیص اینکــه آیــا تایــر میتوانــد تعمیــر شــود یــا نــه ،داخــل و
خــارج تایــر شــما را بــه طــور کامــل بازرســی کنــد .خرابــی تایــر
همیشــه از بیــرون تایــر قابــل مشــاهده نیســت و بایــد از رینــگ بــرای
بازرســی کامــل خــارج شــود .بــرای کســب اطالعــات بیشــتر ،بخــش
تعمیــرات تایــر را درایــن دســتورالعمل مالحظــه فرماییــد.
توجــه :برخــی خودروســازان اســتفاده از تایرهــای تعمیــر شــده را
توصیــه نمــی کننــد .از دســتورالعمل مخصــوص وســیلهی نقلیــه تان
کمــک بگیریــد یــا قبــل از بکارگیــری تایــر تعمیــری روی خودروتــان
بــا خودروســاز تمــاس بگیریــد.
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اطالعات مرجع

لیبل گذاری دیوارهی تایر
بــا خوانــدن نوشــته هــای روی دیــوارهی تایــر بــه اطالعــات زیــادی
مــی تــوان دســت یافــت .شــکل زیــر اطالعــات (تیپیــکال) روی
دیــوارهی تایرهــای ســواری را نشــان میدهــد:

سایز ،شاخص بار و شاخص سرعت تایر
مثال:

نماد  DOTو عدد شناسایی تایر
نمــاد  DOTنشــانه ای اســت کــه تایــر بــا اســتانداردهای ایمنــی حمل
و نقــل خودروهــای موتــوری آمریــکا و کانــادا (بــرای تایرهــا) تطابــق
دارد .نمــاد  DOTکــه در زیــر نشــان داده شــده شــمارهی تشــخیص
انــدازهی تایــر اســت ،ضمن ـاً بــه عنــوان کــد یــا شــمارهی ســریال
 DOTشــناخته میشــود.
برای مثال:
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( )aنماد DOT
( )bکد کارخانهی سازنده
( )cکد سایز تایر
( )dکد سازندهی تایر
( )eهفتهی تولید ()01 - 53
( )fسال تولید (دو رقم آخر سال میالدی)
بــرای تایرهــای تولیــدی بعــد از ســال  2000میــادی
*
کاربــرد دارد .در مثــال فــوق تایــر در هجدهمیــن هفتــهی ســال
 2000تولیــد شــده اســت .بــرای تایرهــای تولیــد شــده پیش از ســال
 2000یــک رقــم در گــروه ( )fاســت کــه آخریــن رقــم ســال تولیــد را
مشــخص میکنــد ،مثـ ً
ا  329بســادگی بیانگــر هفتـهی  32از ســال
 1999اســت ،ولــی مــی توانســت بــه ســهولت هفت ـهی  32از ســال
 1989را نیــز بیــان کنــد.
درصــورت تردیــد در ســال تولیــد تایــر از یــک ســرویس کار مجــاز
حرفــه ای مشــورت بگیریــد.
نمــاد  DOTو عــدد مشــخصات تایــر را میتــوان حداقــل روی یــک
طــرف دیــوارهی تایــر نزدیــک چــرخ مشــاهده کــرد .دیــوارهی دیگــر
تایــر ممکــن اســت دارای یــک کــد ســریال ویــژه باشــد کــه شــامل
( )e) ، (fیــاد شــده در بــاال باشــد.
حداکثر بارگذاری و فشار باد
حداکثــر بارگــذاری و فشــار بــاد روی دیــوارهی هــر تایــر بــه صــورت
ترکیبــی از اعــداد و حــروف انگلیســی نشــانه گــذاری شــده اســت.
برای مثال:
MAXLOAD685kg(1510lbs)AT240kpa(35psi) MAXPRESS

توجــه :مقادیــر بارگــذاری و فشــار بــاد نشــانه گــذاری شــده روی
دیــوارهی تایــر ،فقــط حداکثــر مقادیــر مجــاز بــرای تایــر اســت .هرگز
تصــور نکنیــد کــه ایــن مقادیــر ظرفیــت بارگــذاری یــا مقادیــر فشــار
بــاد تایــر واقع ـاً بــرای وســیلهی نقلی ـهی شــما توصیــه شــده اســت.
بخشهــای فشــار بــاد تایــر ،اصــول کلــی فشــار بــاد ایمــن تایــر،
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و اصــول کلــی بارگــذاری ایمــن را در ایــن دســتورالعمل مالحظــه
نماییــد.
تعداد و جنس الیه
عــدد واقعــی تعــداد الیــه هــای هــر تایــر در دیــوارهی آن حــک شــده
اســت .همچنیــن نــام عمومــی منســوج بــکار رفتــه در ســاختار تایــر
حداقــل روی یــک دیــوارهی تایــر نشــانه گــذاری شــده اســت .بــرای
مثا ل :
TREAD 2PLY POLYESTER +2STEEL
SIDEWALL 2PLY POLYESTER
رادیال
تایرهای با الیهی رادیال دارای کلمهی  Radialروی یک دیوارهی
خود هستند .وجود حرف  Rدر معرفی سایز تایر نیز نشان دهندهی
ساختار رادیالی الیهی تایر است.
نوع تیوبدار یا تیوبلس (بدون تیوب):
در تایرهــا حداقــل روی یــک طــرف دیــوارهی تایر عبــارت «تیــوب دار»
« »Tube typeیــا «بــدون تیــوب» « ، »Tubelessبرحســب کاربــرد آن
نشــانه گــذاری شــده اســت.
درجه بندی یکنواخت کیفیت تایر
اســتانداردهای درجــه بنــدی یکنواخــت کیفــی تایــر ( )UTQGبــا
فراهــم آوری اطالعاتــی در خصــوص کارایــی تایــر ،ســاییدگی آج،
اصطــکاک بــا ســطح زمیــن ،ترمزگیــری در ســطح خیــس (مســیر
مســتقیم) و مقاومــت دمایــی ،در انتخــاب آگاهانــهی خریــد تایــر
خــودرو ســواری بــه شــما کمــک میکنــد .همـهی تایرهــای خــودرو
ســواری بایــد عــاوه بــر داشــتن ایــن درجــه بنــدی هــا ،بــا الزامــات
کشــوری نیــز منطبــق باشــند.

37

سایش آج
درج ـهی ســاییده شــدن آج ،یــک درج ـهی مقایســه ای مبتنــی بــر
نــرخ ســاییدگی تایــر اســت ،زمانــی کــه در شــرایط تحــت کنتــرل و
در یــک دورهی آزمــون مشــخص شــدهی قانونــی ،آزمایــش شــده
باشــد .بــرای مثــال ،ســایش یــک تایــر بــا درجــهی ســایش ،150
معــادل  1/5برابــر تایــری اســت کــه براســاس آزمــون طبق اســتاندارد
قانونــی ،درجــه بنــدی ســایش آن  100بــوده اســت .هرچنــد کارایــی
نســبی تایرهــا بــه شــرایط واقعــی مصــرف آنهــا بســتگی دارد ،بــا
ایــن حــال ایــن کارایــی بطــور محســوس از وضعیــت عملکــرد واقعــی
آن بــه دالیلــی ماننــد تغییــر در عــادت رانندگــی ،کیفیــت ســرویس و
نگهــداری تایــر ،و تفــاوت در ویژگــی هــای جــاده و آب و هــوا ،تأثیــر
مــی پذیــرد و منحــرف میشــود.
اصطکاک
درجــه بنــدی قابلیــت اصطــکاک تایــر بــا ســطح جــاده ،بــه ترتیــب از
بیشــترین تــا کمتریــن ،بــا نمادهــای  AA,A,B,Cنشــان داده میشــود.
ایــن درجههــا توانایــی توقــف تایــر در ســطح خیــس را کــه تحــت
شــرایط کنتــرل شــده روی ســطوح تســت آســفالتی و بتنــی بــا
مشــخصات تعییــن شــدهی قانونــی انــدازه گیــری میشــود ،نشــان
میدهنــد.
اخطــار :درجـهی ســاییدگی مشــخص و حــک شــده روی یــک تایــر،
مبتنــی بــر آزمونهــای اصطــكاك ترمزگیــری در مســیر مســتقیم
و بــدون شــتاب گیــری ،دور زدن ،آب پیمایــش ،یــا ویژگیهــای
حداکثــر اصطــکاک تعییــن شــده اســت.
حرارت زایی
درجههــای ( Aباالتریــن)  ،C،Bبیانگــر مقاومــت یــک تایــر نســبت بــه
تولیــد حــرارت و قابلیــت تایــر در از دســت دادن حــرارت اســت .ایــن
درجههــا هنگامــی کــه تایــر در شــرایط آزمایشــگاهی تحــت کنترل و
روی چــرخ ویــژهی تســت آزمایشــگاهی آزمایــش شــده باشــد ،تعیین
میگــردد.

38

دمــای بــاالی ایجــاد شــده میتوانــد موجــب فســاد مــواد ســازندهی
تایــر و کاهــش عمــر آن شــود ،هــم چنیــن دمــای زیــاد میتوانــد
منجــر بــه خرابــی و ترکیدگــی ناگهانــی تایــر گــردد .درجـهی  Cبــا
ســطحی از عملکــرد مطابقــت میکنــد کــه کلیـهی تایرهــای خــودرو
ســواری ،اســتاندارد ایمنــی خــودرو فــدرال موتــور شــمارهی 109
آمریــکا را بــرآورده ســازد.
درجههــای  A،Bبیانگــر ســطوح باالتــری از عملکــرد روی چــرخ تســت
آزمایشــگاهی و بیــش از حداقــل هــای تعییــن شــده در چارچــوب
الــزام قانونــی اســت (تایرهــای بــا ایــن درجــهی گرمایــی هنــگام
ســرویس خنــک تــر کار میکنــد).
اخطــار :درجــه بنــدی دمــا بــرای تایــری کــه طبــق اســتاندارد بــاد
شــده و زیادتــر از حــد مجــاز بارگذاری نشــده باشــد ،تعیین و منتشــر
شــده اســت .بدیهــی اســت ســرعت بــاال ،کــم بــادی یــا بارگــذاری
زیــاد ،هریــک بــه صــورت جداگانــه یــا ترکیبــی ،مــی تواننــد موجــب
تشــدید گرمازایــی تایــر و بــروز امــکان خرابــی و ترکیدگــی در تایــر
گردنــد.
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تلفن
04132843636

آدرس

خیابان راه آهن ،ایستگاه سرچشمه ،جنب بانک صادرات،پالک 1017

خيابان راه آهن -مابين سيلو و چهارراه -قطران بازرگاني ارس تاير

جاده آذر شهر نرسیده به شهرک رجایی جنب رستوران باغچه سبز فروشگاه سانفول تایر

خیابان رسالت جنب کوی سوسنگرد پالک 43

خیابان ولیعصر روبروی خیابان سمیه پالک  67طبقه همکف

خیابان کمربندی جنوبی،روبروی پمپ بنزین ،بازرگانی الستیک مرادی

بزرگراه مقدس اردبیلی-نرسیده به درمانگاه شفا -روبروی درب اصلی ترمینال-الستیک رنجبر

خیابان امیرکبیر -جنب بانک صادرات -زاگرس تایر

بلوار کشاورز -حدفاصل میدان ارتش و سه راه سیمین -روبروی ایستگاه  -BRTارک تایر

خیابان دکتر بهشتی -حدفاصل چهارراه عباس آباد و مسجد لنبان -نرسیده به گاراژ ایران-فروشگاه الستیک جواهر فروش

خیابان دکتر بهشتی -مقابل مجتمع لنبان -پالک  -246فروشگاه الستیک 110

هفت تیر به سمت کارخانه قند-نبش کوچه پناهی

میدان امام  -خیابان جانبازان  -فروشگاه الستیک کدپور

میدان شهید کشوری -شادآباد  -روبروی بانک ملی -فروشگاه الستیک یاورپور

نام نماینده

الستیک کاران برتر (مهدی درخشی)

تایر تجارت غدیر ارس (امیرمسعود خبازی)

ابراهیم صراف

حسین حنیفه پور

نصیر احمدی

کمال مرادی

احد رنجبر حسینی

علیرضاسلطانیان

علی حکیم الهی

مجید جواهرفروش

ابوالقاسم حمیدی منش

روح اله عابدینی گرده کوهی

مهدی کدپور

شاهپور یاورپور

شهر

تبریز

تبریز

تبریز

تبریز

ارومیه

میاندوآب

اردبیل

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

کرج

دهلران

ایالم

البرز

ایالم

استان

زمینه فعالیت
سواری  /باری
04134393162
04134481898
04134401261
04432331864
04445249767
04533817007
03133875501
03137766641
03132333779
03132332915
02632775092
08433727772
08433360999

اصفهان

اردبیل

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

سواری  /باری
باری
سواری
سواری
سواری  /باری
سواری-باری
باری
سواری  /باری
سواری
سواری
سواری-باری
باری
باری

زمینه فعالیت
سواری  /باری
سواری  /باری
سواری  /باری

تلفن
05133922777
05133858566
05144440063
05832420129
05836221686
05832230192
06132222962
06152726366
02435752200
02433337195
02325234109
05433227741
07143226343
07132227529

آدرس

خیابان کوشش -بین کوشش 24و -26فروشگاه الستیک گردون

میدان حافظ -بین کوشش 36و -38پالک  -53فروشگاه الستیک امین

خیابان عطاملک جنوبی -ابتدای بلوار هفتم تیر -فروشگاه الستیک هاشمی

جاده بابا امان  -روبروی کالنتری 12

ابتدای جاده بجنورد  -جنب باربری چهار فصل  -پخش تایر خان محمدی

خیابان امام خمینی غربی-نبش کوچه شهید شرافتی

خ آيت اهلل غفاري نبش قنادان زاده ساختمان شنبه

خيابان شهيد گرايمي مقابل اداره پست مركزي

هیدج ،جنب ورزشگاه،نبش خیابان پوریای ولی،خیابان امام خمینی ،پالک 32

خیابان خیام ،روبروی راه آهن ،پالک  ،554فروشگاه میشلن تایر

خیابان شهید بهشتی -مقابل مسجد امام حسین

خیابان طالقانی شمالی -نرسیده به سعدی -روبروی نمایندگی سایپا -فروشگاه الستیک رحیمیان

خیابان قدس -بطرف تخت جمشید بعد از کوی پرکاس نرسیده به میدان قدس سمت راست-پالک 66779

ارگ کریمخانی -کوچه  2سعدی -خیابان سعدی -ساختمان عزمی -پالک  -51طبقه همکف

نام نماینده

گردون تایر باقری (جعفر باقری)

امین اعلمی

علی اکبر هاشمی

محمد مهدی آدینه پور

محمد خان محمدی

احسان منظور

عبدالرضا شنبه

روح اهلل محسنی

محمدحسن عسگری

زهیر اسکندری

حسین ناظمی

مجید رحیمیان

محمد جمال رئیس کریمیان

امیر رعنایی

شهر

مشهد

مشهد

سبزوار

بجنورد

شیروان

بجنورد

اهواز

بهبهان

ابهر

زنجان

دامغان

استان

خراسان رضوی

سیستان و بلوچستان زاهدان

مرودشت

شیراز

فارس

سمنان

زنجان

خوزستان

خراسانشمالی

باری
باری
سواری
سواری  /باری
سواری  /باری
سواری  /باری
باری
سواری
سواری  /باری
باری
سواری-باری

زمینه فعالیت
سواری  /باری
سواری  /باری
باری

تلفن
07138318710
02833559666
02536641800
02536641375
02536614883
02532860397
08736213709
08733244555
03442251713
03442255161
03432611125
03434264884

آدرس

خیابان شهید مشوق نبش کوچه شهید هراف

فلكه تهران قديم  -فروشگاه الستيك آقاي محسن محلوجی

جاده قدیم تهران -بلوار شهید خداکرم  -بین کوه  14و  - 16جنب چاپخانه قرآن کریم فروشگاه الستیک حضرتی

جاده قدیم تهران – روبروی ترمینال مسافربری فروشگاه الستیک آقای عربی

میدان امام – روبروی باسکول –نبش کوچه اداره گاز فروشگاه الستیک آقای موسوی

بلوار الغدیر  -نبش خیابان قاضی خرم آبادی  -پالک  - 100فروشگاه الستیک مالئی

بلوار کردستان ،جنب بانک ملت ،بازرگانی تایر مرادیان

بلوار جانبازان -باالتر از سه راه جهاد پالک 96

بلوار سيد جمال الدين -روبروي بانك كشاورزي-فروشگاه جهان اسپرت

بلوار شاهد ،روبروی خیابان غفاری ،جنب کارخانه یخ ،پالک 12

جاده تهران جنب باربری آزادی فروشگاه الستیک پاریز

خيابان مدرس الستيك فروشي زاهدي و پسران

نام نماینده

هادی برزه

محسن محلوجی

هونامراهبردحضرتیکبیر(غالمرضاحضرتیعینی)

رضا عربی

سید حسن موسوی

محسن مالئی

افخم مرادیان

محمدصالحبوبانیان

حمید ملکشاهی

مجتبی میرزاده

محمود حدادپور

علی زاهدی

شهر

شیراز

قزوین

قم

قم

قم

قم

سقز

سنندج

سیرجان

سیرجان

کرمان

رفسنجان

استان

فارس

قزوین

کرمان

کردستان

قم

باری
سواری
سواری
باری
سواری  /باری
سواری  /باری
سواری  /باری
سواری

کرمانشاه

08337250973

سواری  /باری

کرمانشاه

جهانبخشسنجابی

خ اربابي جنب دفتر نازگل

سواری  /باری

زمینه فعالیت
سواری-باری
سواری-باری

تلفن
01333668854
013423330066
06633301140
06642626048
01133607675
08632247160
08632260007

آدرس

بلوار امام خمینی -روبروی شرکت برق

انتهای خیابان شهدا -میدان گیل

خ شريعتي  -روبروي تعاوني يك

بلوار امام جنب بانك سپه

کمربندی غربی -جنب اکبر جوجه بزرگ -بازرگانی آریا

خیابان شریعتی -جنب بانک ملی -فروشگاه الستیک صادقی

فاز  1شهرک بعثت -کوچه شهید بطحائی -بلوار امام علی -ساختمان امید  -24طبقه همکف -الستیک حسنی

نام نماینده

مهرداد هادی

داود محقق منتظری

اسفندیار دولتشاه

میثم گودرزی

مهدی سلیمانی

خرم صادقی

محمد حسنی

علیرضا وثوقی

جالل صوفی پور

شهر

رشت

الهیجان

خرم آباد

بروجرد

ساری

اراک

اراک

بندرعباس

بندرعباس

استان

گیالن

مازندران

مرکزی

هرمزگان

لرستان

سواری  /باری
سواری  /باری
سواری  /باری
سواری  /باری
سواری  /باری

ميدان قدس  -بلوار شهيد حقانی -الستيک فروشی مرکزی

همدان

مالیر

خونسرخ  -جنب سوپرمارکت سعادت  -الستیک فروشی صوفی

نقی سلیمانی

شیرزادی پور

یزد

یزد

یزد

07612223068

میدان سپاه -ابتدای حصارامام -سمت چپ -مقابل بانک ملت سابق -فروشگاه جهان تایر

کمربندی بروجرد -روبروی کارخانه یخ -جنب باسکول سعادت -فروشگاه الستیک شیرزادی

محمد حسن جراحی

ماشاء اله صادقیان

محمد سلطانی گرد فرامرزی

07633591119
08134246420
08132241119

چهارراه فرهنگیان ،بلوار پاکنژاد ،جنب تعاونی کارمندان دولت

بلوار دانشجو-نبش کوچه 23

سه راه حکیمیان-ابتداء بلوار پاکنژاد-جنب مسجد بلوری زاده

باری
سواری  /باری
سواری  /باری

03537240085
03538242598
03535238333

سواری  /باری

همدان

یزد

سواری-باری
سواری-باری
سواری-باری
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