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(Inflation Pressure)ميزان باد مجاز 

باد فشرده داخل تاير در حقيقت حمل كننده اصلي بار خودرو است و سنگيني مجموعه

.لذا نقش باد در عملكرد تاير بسيار حساس و تعيين كننده است. خودرو را تحمل مي كند

در صورتي كه باد تاير از حد مجاز كمتر باشد سرعت استهالك تاير به شدت افزايش

خواهد يافت، اما بديهي است كه افزايش باد بيش از حد مجاز نيز منجر به مشكالت  

ميزان باد” معموال. متعددي شده و بر عمر و ايمني تاير اثرات نامطلوبي خواهد داشت 

حداكثر باد مجاز هر  . بهينه تاير هر خودرو توسط سازنده خودرو مشخص مي گردد 

. تاير در شرايط خنك نيز توسط سازنده تاير بر روي ديواره آن درج مي گردد 

.الزم به ذكر است كه باد تاير را بايد هنگامي كه تايرخنك است تنظيم كرد 



فشار باد
تایردرونبادفشارراخودرووزندرصد95ازبیشبدانیماستالزمچیزهرازقبل

داستاندارفشاربادتنظیمکندمیتحملراوزندرصد5تنها،تایرخودوکندمیتحمل
اززیادیعواملبهصحیحفشار.استحیاتیآن،عملکردوعمرتایرحداکثرحفظبرای

کاربهوطمربشرایطدیگرورانندگیسرعتتایر،حملقابلبارنقلیه،وسیلهنوعجمله
قابلباروسرعتحداکثربرایتایرمناسبفشاربادمشاهدهجهت.داردوابستگیتایر،

.کنیدمراجعهسازندهکارخانهتوسطشدهمحاسبهفشاربادجداولبهحمل،

استفاده از حداکثر پتانسیل و کارکرد تایر•
در جاده ایمنی •
مصرف سوختو کاهش کیلومترکاهش هزینه در •
محیط زیستکاهش انتشار دی اکسید کربن در •

حفشاربادصحيحفظ 



فشار باد كم

مناسببادفشار 

فشار باد زياد

تاثير فشار باد در نحوه تماس سطح آج با جاده









تاثیر فشاربادکم

سایدوال هاتایر و افزایش انحناء خارجی کاهش قطر •
تولید حرارت بیشتر در حین حرکت•
وسیله نقلیهایجاد مشکل در هدایت •
تایرزودهنگام تخریب •



ناشی از کم بادیب وعی

فزایش خمش تایر در اثر تغییر شکل مداوم آنا
 تولید حرارت فوق العاده در بدنه براثر حرکت روی جاده
  سایش غیر عادی روی شانه های تایر
 پایین آمدن و ضعیف شدن فرمان پذیری
افزایش سطح تماس طرفین ناحیه آج نسبت به وسط تایر
(شگستگی نخ)شکستگی در منجید
جدایی منجید و ترد و.........



تاثیر فشاربادکم

:شودمیفشار باد کم سبب آسیب های زیر در تایر 

سایش نامنظم و غیر طبیعی شانه ها و ایجاد
عیب جدایی و دوپوستی دردیواره های تایر و  

منطقه بید آن



متاثیر فشاربادک

(طوقه)دوربیداجزایوکامپاوندشدنبرشتهوسوختگیسببکهزیادحرارتتولید

.گرددمیتایرازناحیهایندروجداییبیدمنطقهتخریبباعثوشده



متاثیر فشاربادک

 چرخیدن تایر بر روی رینگ که سبب  خوردگی و کندگی اجزای دور بید ولغزش و

.شودطوقه می جداشدن 

 نهایتا ایجاد جدایی در این ناحیه و هاانتهای عرضی بلت زیاد در وارد شدن تنش.



ادتاثیر فشار باد زی

 شودافزایش قطر کلی تایر که سبب کاهش سطح تماس گل با جاده می  .

 تایر و آسیب پذیر شدن آن کاهش انعطاف پذیری دیواره

 زمینکاهش چسبندگی و چنگ زنی تایر به



 .سایش غیر طبیعی در مرکز ترد

 .خسارت زدن به منجید تایر

نیروی وارده زیادتر بر طوقه و رینگ.

رشد غیر عادی تایرو نهایتاً ترك و شکاف در ترد آن.

 .جدایی الیه ها و ترد و غیره در تایر

 .افزایش احتمال بریدگی در سطوح تایر

 .ایجاد ناراحتی در رانندگی بعلت تکانهای شدیدتر

 .پربادی اثر اضافه بار را خنثی نمی کند بلکه باعث شکستگی در الیه ها می گردد

اثرات پر بادي تاير



اثرات پر بادي تاير



 سایش سطح مرکزی ترد ، ایجاد جدایی
بین ترد و کارکاس در مرکز ، جدایی در 

انتهای عرضی بلت ها 

 پارگی دیواره ها با کوچکترین ضربه و
ری برخورد ، به دلیل کم شدن انعطاف پذی

آنها

:شود فشار باد زیاد می تواند سبب آسیب های زیر در تایر 



برايشدهتوصيهميزانحداكثرازنبايدبار

كنواختيطوربهبايدوباشدبيشترنقليهوسيله

.شودپخشتايرهاروي

طتوسحملقابلبارحداكثرآوردنبدستبراي

اربميزانوكنيدمراجعهبار-فشارجدولبهتاير

رايكالستهاياليهميزانوتايرسايزبامتناسب

.كنيدمشخص

دگردتايرميعمروكاركردكاهشسببزيادبار.

بار



.دشوبار بيش از حد، سبب آسيب هاي زير در تاير مي 

 ديواره و گل بر اثرحرارتزياد و در نتيجه جدا شدن حرارت توليد

تنش زياد در كمربند فوالدي و در نتيجه جدا شدن كمربند

 ت جدا شدن اليه هاي الستيك و گوشزياد روي ديواره كناري كه باعث تنش

.ديواره مي شود

موجدار شدن گل و پارگي ناگهاني آن

 و آسيب در طوقهتنش زياد



عيوب ناش ي از اعمال بار بيش از حد



سرعت

گام سرعت وسيله نقليه بايد مطابق با توصيه هاي داده شده براي حداكثر سرعت مجاز در هن
.حركت بدون حمل بار و در هنگام كار باشد

شودسرعت بیش از حد می تواند سبب آسیب های جدی در تایر 

گرددميهاديوارهوترددرييجداسببتايركهداخليبخشدردرزيادحرارتتوليد.

ددگرميتايرعمركاهشوطوقهآسيبتاير،ساييدگيسببكهناگهانيترمزهايافزايش.

شودميتايرپنچريوبريدگيشكاف،سببكهجادهموانعبافراوانبرخوردوتماس.



صدمات ناش ي از برخورد به مانع



به اگر سايش يكطرفه در ناحيه داخلي آج يكي از تايرهاي جلو و نيز ناحيه خارجي آج تاير جلوي ديگري

.جلو آمده است ، محور عقب خودرو تنظيم نيست و بايد تنظيم شود
يداگر ناحيه خارجي آج هر دو تاير جلو ساييده شده، نسبت به بازديد و رفع عيب جلوبندي اقدام فرمائ  .
 و  ( وبنديتنظيم نبودن جل)اگر ناحيه داخلي آج هر دو تاير سائيده شده، علت مربوط به واگرايي چرخها كَمبر

.يا تحميل بار زياد به محورهاست كه بايد هر سه را كنترل نمود
د تنظيم  اگر سايش يكطرفه در تايرهاي مياني و عقب مشاهده مي شود، محورها با يكدگر موازي نيستند و باي

.شوند
 به طور  در اين حالت تاير. در نوع ديگري از سايش غير عادي ، گلهاي آج به صورت لبه تيز سائيده مي شوند

.مستقيم و يكنواخت روي سطح جاده حركت نمي كند و به طور جزئي به يك طرف منحرف مي شود
اگر لبه تيز هر دو تاير به طرف داخل ومركز خودرو باشد پديده همگرايي در چرخها ايجاد شده است.
يد اگر لبه تيزهر دو تاير جلو به طرف خارج خودرو باشد، پديده واگرايي چرخها وجود دارد كه هردو حالت با

.جلوبندي تنظيم و تصحيح گردد



:عيب

طوقهپارگي ناحيه

:علت

داراي نقاط  ) معيوب استفاده از رينگ
(برآمده و زبر -تيز  

:توصيه

تعويض رينگ براي پيشگيري از موارد مشابه



:عيب

باز طوقه و تركيدگي تاير از ناحيه
شدن قفل اليه دور طوقه

:علت
ترمزبخاطرموضعيحرارتايجاد
بويژه(هاسرازيريدر)مكررهاي

،چرخكاسهداشتنتابشرايطدر
برخوردوبارياضافه،باديكم

:توصيه

تابگيري) كنترل سيستم چرخ و ترمز 
، رعايت ميزان بار (چرخ و رينگكاسه

و باد مجاز



:عيب
برخورد با جسم خارجي

:علت

بعلت برخورد با جسمي برنده  
سيمهاي منجيد پاره شده اند

:توصيه

كاهش سرعت در جاده هاي سنگالخ و 
ناهموار



:عيب

از بيرون و پارگي از داخل سايدوالتورم 

:علت
داخلازتايرسيميانخشدنبريده
رناهمواكامالسطحدرحركتازناشي

قراروگودالواندازدستدرافتادن)
بهلبينتايرديوارهايلحظهگرفتن
(مانعلبهورينگ

:توصيه

روي  ازعبوركاهش سرعت در موقع 
.، موانع و دست اندازها هموارنا سطوح 



:عيب

برش رويه تاير

:علت

برخورد رويه تاير با جسم خارجي

:توصيه

كاهش سرعت حركت در سطوح داراي 
اشيائ تيز و برنده



:نوع عيب

آسيب ديدن تاير بوسيله خودرو

:علت

يا  قسمتهايي از تاير بوسيله بدنه
خودرو آسيب ديده است  محور

:توصيه

و اشيائ رخ چكنترل منظم سيستم 
فلزي معلق در تماس با آن



:نوع عيب

برخورد با جسم خارجي

:علت

بعلت برخورد با شيي برنده   
سيمهاي منجيد پاره شده اند

:توصيه

براي پيشگيري از موارد مشابه در 
زمان عبور از جاده هاي ناهموار از  

سرعت كاسته شود 



:نوع عيب
نفوذ جسم خارجي

:علت

برخورد با جسم خارجي و نفوذ  
جسم خارجي در تاير

:توصيه

.تاير شامل خسارت نميباشد 



:نوع عيب
منجيد از  و سوختگي شكستگي

داخل ، بهم خوردن پروفايل ديواره
:علت

، پنچري و  حركت روي كم بادي 
افتادن روي رينگ

:توصيه

نمي باشد و  تاير شامل خسارت 
.مي گردد ضايع 



:نوع عيب

سايش سريع مركز رويه

:علت

با نسبت  )پهنتايرهاياستفاده از-1
در رينگ معمولي( منظر كم

فشار باد داخلي زياد-2

:توصيه 

از رينگ مناسب استفاده –1
گردد

باد تاير بطور منظم تنظيم  –2
گردد



TO IN TO OUT

Positive Camber Negative Camber

سايش يكطرفه



:نوع عيب
نفوذ جسم خارجي

:علت

رگيوخارجيجسمباتايربرخورد
باعثكهتايرداخلآنكردن

هگرديدداخليگامشدنسائيده
است

:توصيه

.تايرشامل خسارت نميباشد



:نوع عيب

موضعيسايش

:علت
لقياشكالمانند)مكانيكياشكال

ورتايپرشموجبكهبلبيرينگ
چرخميزانخوردنبهمنيز

(ميگردد
:توصيه

باشدنميخسارتتايرشامل
طرفبرمكانيكياشكالبايدو

.گردد



:نوع عيب
سايش پاشنه اي گل

:علت

تنظيم نبودن محور اكسل

:توصيه

تايرشامل خسارت نميباشد 
وبايد اشكال مكانيكي محور  

.گرددبرطرف اكسل و تريلر



:نوع عيب
سايش سريع سر شانه

:علت

حركت روي كم بادي و  
استفاده ازتايرنامناسب در 

اكسل  –تريلر )مكان نامناسب 
..(و

:توصيه

نمي باشد تايرشامل خسارت 
وبايد باد آن تنظيم و در جاي  

.مناسب استفاده گردد



:نوع عيب

سايش پله اي

:علت

برايتايربادبودنمعموالكم
باعثبلوكطرحتايرهاي

.ميشودايپلهسايش

:توصيه

نميخسارتتايرشامل
ماماتتاميتواندليوباشد

مدوابراي.كندكاررويهآج
جهتاستبهتربيشتر

شودعوضچرخش



:نوع عيب
مخصوصا  )طوقه زخمي شدن

در ناحيه پاشنه

:علت
اوي،ابزارازنامناسباستفاده
ازبيشبادازفشاراستفاده

درتايرزدنجاهنگاماندازه
رينگ

:توصيه

از ابزار مناسب و فشار باد مناسب 
تاير شامل خسارت  )استفاده شود 

.نميباشد 


