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 سنجی طرح تولید الستیک رادیال خودرو خالصه مطالعه امکان

 الستیک رادیال خودرو نام حمصول
 تن ۵٠,٠٠٠ ظرفیت پیشنهادی طرح

 موارد کاربرد
استفاده برای خودروهای 

 سواری

 مصرفیعمده مواد اولیه 

کائوچوی طبیعی، کائوچوی 
مصنوعی، دوده، بوتیل، 

ها  نخ و سیم، انواع روغن
 و مواد شیمیایی

 ١٠٢٨ )نفر(اشتغال زایی 
 ٨٠,٠٠٠ )مرتمربع(زمین مورد نیاز 

 خالصه از طرح
 )پذیر بودن یا نبودن طرح توجیه(

این طرح از دوره بازگشت 
سرمایه مناسبی برخوردار 

است و در نتیجه 
 باشد پذیر می توجیه

 ١٨۴,۴٩٩,۴٠٠,٠٠٠ )ریال(ها  ساختمان هزینه

 سالیانه مواد اولیه اصلی هزینه
 )ریال(

٢,٠٧٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ 

 میزان مصرف انرژی

 ١,٣٧۵,٠٠٠ )مرتمکعب(آب 
برق 

کیلووات (
 )ساعت

١٧١,٨٧۵,٠٠٠ 

گاز 
 )مرتمکعب(

٧٨,۵٧١,۴٢٩  

گذاری ثابت  سرمایه
 طرح

هزار (ارزی 
 )ریال

___ 

ریالی 
میلیارد (

 )ریال
٢,۶٩٠ 

مجع کل 
میلیارد (

 )ریال
٢,۶٩٠ 

های صنعتی پیشنهادی حمل  شهرک
 اجرای طرح

 های صنعتی استان قم شهرک
خمصوصًا شکوهیه و 

 حممودآباد
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 :فهرست مطالب

 ١ .................................................................................................. حمصول یمعرف ١

 ١ ............................................................................................... خچهیتار ١.١

 ٢ ............................................. ریتا دهنده لیتشک مواد ١.٢

 ٢ .................................................................................................کائوچو ١.٢.١

(Carbon Black) دوده١.٢.٢

 ٣ 

(Textile Cord) نــــــــــــــــــــــــــــخ١.٢.٣

 ٣ 

ــ۴.١.٢ میســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣ 

 ۴ ........................................................................ ها کننده حمافظت ۵.١.٢

 ۴ .................................................... ییایمیش عوامل ریسا ۶.١.٢

مصـــرف نـــوع برحســـب ریتـــا انـــواع ١.٣

 ..........................................................

...................................۴ 

 ۵ ......................................... .………………ساختار نوع برحسب ریتا انواع۴.١

 ۵ ........................................................................ اسیبا یرهایتا ١.۴.١

 ۵ .................................................................... الیراد یرهایتا ٢.۴.١

 ٧ ........................................................................... ریتا یاصل یها قسمت ۵.١

 ٧ .......................................................................... (tread) رهایتا آج ١.۵.١

 ٨ .....................................................................(Cap plies)سرپوش یها هیال٢.۵.١

 ٨ ................................................................. (Belts)) بلت( حمافظ تسمه٣.۵.١

 ٨ ........................................................................... (Carcass) ریتا بدنه۵.۴.١

 ٩ ................................... (Bead Bundle) )دیب ای طوقه( ریتا زهوار۵.۵.١

 ١٠ ......................................................... (Side Walls) یکنار یها وارهید۵.۶.١

 ١٠ .......................................................... (Inner Liner) ریتا یداخل آسرت٧.۵.١

ــریف٨.۵.١ لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٠ 

ــریفل٩.۵.١ پـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١١ 

 ١١  .................................  دیمنج یها هیال١٠.۵.١

 ١٢ .................................................................... (Squeegee) یجیاسکوئ ١١.۵.١

 ١٢ ..................................................................................... ریتا یگذار هیال ۶.١

ــال١.۶.١ ــذار هیــــــ ــورب یگــــــ ــاطع مــــــ متقــــــ

 ١٢ 

دداریـــــمنج متقـــــاطع مـــــورب یگـــــذار هیـــــال٢.۶.١

 ١٢ 

ــال٣.۶.١ ــذار هیــــــــــ ــراد یگــــــــــ الیــــــــــ

 ١٢ 

 ١٣ ......................... رهایتا خمتلف یها یگذار هیال اتیخصوص ۶.۴.١

 کیســــــــــیآ کــــــــــد و نــــــــــام ١.٧

 ١٣……………………………………………………………………………………حمصول

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

 ١۴ .................................................... ...یگمرک تعرفه مشاره ١.٨

 ١۴ ........................................................................... واردات طیشرا ١.٩

ــ١.١٠ ــه و یبررســــ ــتاندارد ارائــــ ــ( اســــ   و یملــــ

 ١۵ ...............)یامللل نیب

س ١.١١ ئه  و یبرر عات  ارا ل  دی تول مت یق نه یزم در الزم اطال   و یداخ

 ١۵ ..……حمصول یجهان

 ١۵ ................................................................................ یداخل متیق ١.١١.١

 ١۵ ............................................................................... یجهان متیق ١.١١.٢

 ١۶ ........................................................... کاربرد و مصرف موارد حیتوض١.١٢

س ١.١٣ ها  یبرر ثرات  لی حتل و هی جتز و نیگزیجا  یکاال صرف  بر  آن ا   م

 ١۶ ..…حمصول

 ١۶ ....................................... .امروز یایدن در کاال یکیاسرتاتژ تیامه١.١۴

  حمصـــول کننـــده مصـــرف و دکننـــدهیتول عمـــده یکشـــورها١.١۵

……………………………….…………………………….………………………………………………………………..١٧ 

 ١٨ ............................ حمصول دکنندهیتول عمده یداخل یها شرکت١.١.١۵

 ٢٠ ........................................................................................ صادرات طیشرا١.١۶

 ٢٠ ......................................... دهیفا و نهیهز یریگ اندازه و ییشناسا ٢

 ٢١ .............................................................................. تقاضا و عرضه تیوضع ٣

٣.١

 تاکنون  سوم  برنامه  آغاز از دیتول روند و یبردار هبره تیظرف یبررس 

حدها  حمل  و عداد  و وا لوژ  سطح  و ها  آن ت حدها  یتکنو جود،  یوا   تی ظرف مو

 کشورها  نام  ها،  تی ظرف از کامل  یبردار  هبره  عدم  علل  ،یعمل  تی ظرف ،یامس 

 دیـــتول در اســـتفاده مـــورد آالت نیماشـــ ســـازنده یهـــا شـــرکت و

.........................................................حمصول 

............٢١ 

  از( اجرا  دست  در توسعه  یها  طرح  و دی جد یها  طرح  تیوضع  یبررس ٣.٢

  یتکنولوژ  سطح  و یک یزیف شرفت یپ زانی م اجرا،  حمل  ت،ی ظرف تعداد،  نظر 

  مورد  یمابق  و یالی ر و یارز از اعم  شده  اجنام  یها  یگذار  هیسرما  و ها  آن

………………………………………………………………………………………………….………………………)ازین

٢۴ 

  سال  انی پا تا  سوم  برنامه  آغاز  از حمصول  واردات روند  یبررس ٣.٣

 ٢۴ .......)ازکجا چقدر( ٨۴

 ٢۶ .................................................. .برنامه ازآغاز مصرف روند یبررس۴.٣

  سال  انی پا تا  سوم  برنامه  آغاز  از حمصول  صادرات  روند  یبررس ۵.٣

ــان و ٨٩ ــعه امکــــــــــــــــــــ   آن توســــــــــــــــــــ

............................................................ا

.............................................................

.........................٢۶ 

س ۶.٣ صول  به  ازی ن یبرر مه  انی پا تا  صادرات  تی اولو با  حم   برنا

 ٢٨ ..………پنجم

س  ۴ مجال  یبرر لوژ  یا ضه  و دی تول یها  روش و یتکنو صول  عر   در حم

ــور ــهیمقا و کشــــــــ ــا آن ســــــــ ــرید بــــــــ  گــــــــ
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..…………………………………………………………………………………………………………………………کشورها

٢٨ 

 ٢٨ ................................................................................................. یبنبور ١.۴

 ٣٠ ................................................................................................. ها غلتک ٢.۴

 ٣٠ ................................................................................................... کلندر ٣.۴

 ٣٠ ............................................................................................ اکسرتودر ۴.۴

 ٣٢ .......................................................................................... یساز دیب ۴.۵

 ٣٣ ............................................................................................ یزن لریف ۴.۶

 ٣٣ ........................................................................... ………یساز ریتا نیماش٧.۴

 ٣٣ ...................................................................... یساز بند روش ٧.١.۴

 ٣۴ ............................................................................ هیال تک روش ٧.٢.۴

 ٣۴ ......................................................................................................پخت پرس٨.۴

)  یامجال  شکل  به ( مرسوم  یها  یتکنولوژ  ضعف  و قوت  نقاط  نیی تع ۵

 ٣۵ حمصول دیتول ندیفرآ در

س  ۶ صاد  تی ظرف حداقل  نیی تع و یبرر جم  برآورد  شامل  یاقت   ح

عات  از استفاده  با ( یارز و یالی ر کی تفک به  ثابت  یگذار  هیسرما   اطال

 یاطالعـات  یهـا  بانک و نرتنتیا و UNIDO اجرا، دست در موجود، یواحدها

 ٣۶ .......................... ..…...) و زاتیجته و یتکنولوژ فروشنده یها شرکت ،یجهان

صوالت  زانی م ١.۶ مد  و یدی تول حم   درآ

 ٣۶ …………:فروش از حاصل

 ٣۶ ............................................. ..………یا هیسرما یها نهیهز ٢.۶

ــ٢.١.۶ نیزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣۶ 

 ٣۶ ...................................................................................یساز حموطه ٢.٢.۶

 ٣٧ .......................................................................... یساز ساختمان ٢.٣.۶

 ٣٧ .................................................. زاتیجته و آالت نیماش ۴.٢.۶

 ٣٧ ................................................................... یعموم ساتیتأس ۵.٢.۶

 ٣٧ .............................................................................. هینقل لیوسا ۶.٢.۶

 ٣٨ .......................................................................... .ثابت هیسرما برآورد٣.۶

 ٣٨ ..................................................... یا هیسرما یها نهیهز ٣.١.۶

 ٣٨ ...................... یبردار هبره از شیپ یها نهیهز ٣.٢.۶

 ٣٩ .............................................................................ثابت هیسرما ٣.٣.۶

 ٣٩ .................................................................. ساالنه دیتول یها نهیهز ۶.۴

 ٣٩ ................................................ یبند بسته و هیاول مواد ١.۶.۴

یمصـــــرف ســـــوخت و بـــــرق آب، یهـــــا نـــــهیهز٢.۶.۴

 ٣٩ 

 ٣٩ ............................. ینگهدار و ریتعم یها نهیهز برآورد ٣.۶.۴

ــرآورد ۶.۴.۴ ــوق ب ــتمزد و حق ــن دس   یروی

 ۴٠ یانسان

 ۴١ ............................................. استهالک نهیهز برآورد ۶.۴.۵

 ۴١ .........................................................دیتول یها نهیهز جمموع ۶.۴.۶

 ۴٢ .................................................................... .گردش در هیسرما برآورد۶.۵
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 ۴٢ ...................................................................... یگذار هیسرما حنوه ۶.۶

 ۴٢ ..................................... ..…ساالنه درآمد و حمصول حمصوالت فروش متیق٧.۶

 ۴٣ ............................................................................. .ژهیناو )انیز( سود٨.۶

 ۴٣ .................................................................... طرح یاقتصاد یها شاخص ٩.۶

  از آن نیتأم  حمل  و ساالنه  ازین مورد عمده هیاول مواد زانیم ٧

  در یاساس  حتوالت  یبررس  و آن یالی ر و یارز مت یق کشور،  داخل  ای  خارج 

 ۴۴ .......................................... ندهیآ و گذشته در ازین مورد اقالم نیتأم روند

 ۴۴ ......................................... طرح یاجرا یبرا مناسب منطقه شنهادیپ ٨

 ۴۵ .................................................................. یطیحم ستیز راتیتأث یبررس ٩

 ۴۵ ..............................اشتغال تعداد و یانسان یروین نیتأم تیوضع ١٠

س  ١١ نات  سوخت،  برق،  آب، نیتأم  زانی م نیی تع و یبرر   امکا

  یچگونگ  و...)  و بندر  -فرودگاه  -آهن  راه -راه( یارتباط  و یخمابرات 

  یاجـــرا یبـــرا مناســـب منطقـــه در هـــا آن نیتـــأم امکـــان

...........................................................طرح 

..............................................................

..............................................................

..............................................................

.......................................................۴۶ 

 ۴۶ .............................................. یبازرگان و یاقتصاد یها تیمحا تیوضع ١٢

فه  تی محا١٢.١ ک  تعر صوالت ( یگمر ش  و حم   با  سه یمقا و )آالت نیما

 ۴۶ ..…یجهان یها تعرفه

  یها  شرکت  ها،  بانک  ،)ها  طرح  و موجود  یواحدها ( یمال  یها  تی محا١٢.٢

  یهــــــــــا تیــــــــــمعاف و گــــــــــذار هیســــــــــرما

......................................................یاتی مال

.............................................................

..................................................۴۶ 

ئه  و لی حتل و هی جتز١٢.٣ ند  مجع  ارا   مورد  در ییا  شنهاد یپ و یب

 ۴٨ .……دیجد یواحدها احداث

 ۴٨ ........................................................ طرح نیا در موجود مشکالت١٢.٣.١

 ۵٠ .................................................................................................... .....…مهیضم ١٣

  دکننده یتول عمده  یداخل  یها  شرکت  نه یزم در یل یتکم اطالعات ١٣.١

 ۵٠ ..…………حمصول

ــات١٣.٢ ــیتکم اطالعـــ ــهیزم در یلـــ ــول واردات نـــ حمصـــ

 ..........................................................

................۵۴ 

 ۵۶ ................................................................................................. ...………منابع ١۴
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 :فهرست جداول

)الی راد( خودرو  ریتا  دی تول صنعت  با  مرتبط  کیس یآ کد  ،١ جدول 

 ........................................................................................................................................... ١٣ 

 ١۴ ................... خودرو الیراد کیالست به مربوط یگمرک تعرفه ،٢ جدول

 ١٧ ........................ ایدن در ریتا دکنندهیتول بزرگ کارخاجنات ،٣ جدول

 ٢٠ ......................طرح یاقتصاد و یمال یفاکتورها از یا خالصه ،۴ جدول

 در ٨٠-٩٠ یها  سال  یط  وبی ت و ریتا  انواع  دی تول آمار  ،۵ جدول 

 ٢١ ................................................................................................................................ رانیا

ها  ،۶ جدول  خذ  یجموز حدها  یبرا  شده  ا عال  یوا نواع  دی تول ف  ا

 ٢٣ ................................................................. نقلیه وسایل) تایر( روئي هاي الستیك

ها  ،٧ جدول  خذ  یجموز حدها  یبرا  شده  ا عال  یوا ست  دی تول ف  کیال

 ٢٣ ................................................................................................................یسوار الیراد

 ٢۴ ..... ریاخ یها سال در خودرو الیراد کیالست واردات آمار ،٨ جدول

 ٢۵ ............................ ٨٩ سال در خودرو الیراد کیالست واردات ،٩ جدول

 ٢٧ ... ریاخ یها سال در خودرو الیراد کیالست صادرات آمار ،١٠ جدول

 ٢٧ ........ ١٣٨٩ سال در خودرو الیراد کیالست صادرات زانیم ،١١ جدول

 ٢٩ .......... یبنبور توسط خمتلف اتیعمل اجنام یبرا الزم زمان ،١٢ جدول

 ٣۶ ................. فروش از حاصل درآمد و یدیتول حمصوالت زانیم ،١٣ جدول

 ٣۶ .................................................................................... نیزم نهیهز ،١۴ جدول

 ٣۶ .................................................................... یساز حموطه یها نهیهز ،١۵ جدول

 ٣٧ ........................................ زاتیجته و آالت نیماش دیخر نهیهز ،١۶ جدول

 ٣٧ ............................................................... یعموم ساتیتأس نهیهز ،١٧ جدول

 ٣٧ ........................................................ هینقل لیوسا دیخر نهیهز ،١٨ جدول

 ٣٨ ........................................................ یا هیسرما یها نهیهز جمموع ،١٩ جدول

 ٣٨ ................................................. یبردار هبره از شیپ یها نهیهز ،٢٠ جدول

 ٣٩ ...................................................................... ثابت هیسرما جمموع ،٢١ جدول

 ٣٩ ....................................................ینگهدار و ریتعم یها نهیهز ،٢٢ جدول

 ۴٠ ............................................... یانسان یروین دستمزد و حقوق ،٢٣ جدول

 ۴١ ............................................................................... استهالک نهیهز ،٢۴ جدول

 ۴١ ........................................................................... دیتول یها نهیهز ،٢۵ جدول

 ۴٢ ........................................................................... گردش در هیسرما ،٢۶ جدول

 ۴٢ ........................................................................ یگذار هیسرما حنوه ،٢٧ جدول

 ۴٢ ............................ ساالنه درآمد و حمصول حمصوالت فروش متیق ،٢٨ جدول

 ۴٣ .................................................................................... ژهیناو سود ،٢٩ جدول

 ۴٣ ................................... طرح ثابت و ریمتغ یها نهیهز کیتفک ،٣٠ جدول

 ۴٣ ........................................................................ یاقتصاد یها شاخص ،٣١ جدول

 ۴۵ ........................................................ ازین مورد یانسان یروین ،٣٢ جدول

مار  ،٣٣ جدول  نواع  داتی تول آ ست  ا هه  ۶ در کیال   ٨٧ سال  اول ما

ــداد( ــب تعـــــــ ــه، برحســـــــ ــب وزن حلقـــــــ  برحســـــــ

 ۵٣.………………………………………………………………………………………………………………………………)تن
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 معرفی حمصول ١

 تاریخچه ١.١

سال    ١٠٠در . تولید تایر قدمتی بالغ بر یک قرن دارد        

شیده    ساختار تایر به          گذشته صنعتگران کو مل  با تکا ند تا  ا

خود،    سازی را           سهم  صنایع خودرو شرت  چه بی هر  سعه  کان تو ام

 .]١[ فراهم منایند

سال             سون در  سط تام بادی تو تایر  نوعی  خرتاع  یاز ا امت

هیچ            ١٨۴۵ طرح  ین  ما ا سید ا بت ر به ث صورت      میالدی  به  گاه 

به عنوان اولین              لپ  جتاری مطرح نشد و عمال� از جان بوید دن

 ١٨٨٨که در سال   طرح وی  . شود  خمرتع تایر بادی نام برده می       

چه          نوار پار یک  ستفاده از  شامل ا شد  ئه  که دو     ارا بود  ای 

 .]١[ شد طرف آن بوسیله دو الیه الستیکی پوشانده می

بارتلت و جفری نیز در مهان سال امتیاز طرح جدیدی در           

ساخت تایر را به ثبت رساندند که ساخت و مصرف آن تا بیست           

ارای سطح مقطعی به    این تایرها د  . سال بعد نیز متداول بود     

های الستیکی روی    شکل نعل اسب بودند که با استفاده از طوقه        

 .]١[ شدند رینگ پرچ می

به جای استفاده از پارچه با بافت          ١٨٩٢پاملر در سال   

و پود که توسط دنلپ پیشنهاد شده بود از یک          مساوی در تار  

خه                 های دوچر نه تایر ساخت بد مارپیچی در  شته  تک ر نخ 

از این نوع نخ در ساخت      ١٩٠٨منود اما عمال� تا سال      استفاده  

شد         ستقبال ن تایر ا لف  نواع خمت نه ا یا       .بد نخ  ستفاده از  ا

سال              تایر از  ساخت  مروزی آن در  شکل ا به  یک   ١٩٠٠فابر

 های بعد نیز ادامه پیدا کرد        آن در سال معمول شد و تولید    

]١[. 

رکت ش توسط   ١٩٠۵های سیمی در سال     طرح استفاده از طوقه   

گودیر ارائه شد اما بیست سال طول کشید تا کامال� جایگزین              

 .]١[ های الستیکی گردد طرح استفاده از طوقه

سال        بل از  تا ق فی  ستفاده     ١٩٠۴از طر مورد ا در آج 

اما در آن سال   . ساخت تایر دارای سطحی گرد و نیم قوس بود       

که              بادی را  تایر  لین  ساخت او تال  کائوچوی کنتینان شرکت 

منود        غاز  بود، آ ختت  سال      . سطح آج آن  پس از آن در  سال  دو 

گــذاری عرضــی روی ســطح آج بوســیله ســازندگان   دنــده  ١٩٠۶

بدون          صاف  ستفاده از آج  شد و ا یج  تایر را کایی  نده   آمری د

دنده گذاری آج و استفاده از    . در ساخت تایر منسوج گردید     
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تایر               نی  نگ ز شرت چ چه بی فزایش هر جب ا تایر مو ساخت  آن در 

 .]١[ شد می

هه           بادی در د های  سرتده از تایر سیع و گ ستفاده و  ۴٠ا

ایده ساخت یک حمفظه الستیکی در برگیرنده و حافظ هوای داخل          

ساخت     طرح  ی    . تایر را م ین ترت یا       به ا هوا  سه  ین کی که ا ب 

 .]١[ گرفت تیوب در داخل تایر و روی منجید قرار می

ها    تایرهایی شد که در آن   اقدام به ساخت     ١٩۴٧از سال  

این تایرها اصطالحًا تایرهای بدون       . شد  از تیوپ استفاده منی   

 .]١[ نامیده شدند) تیوبلس(تیوب 

سال   برای          ١٩۵۴از  یوب  بدون ت های  ستفاده از تایر ا

یل اتو سازان از             مب شد و خودرو تداول  ید م سواری جد های 

 .]١[ تایرهای تیوبلس استفاده منودند

قاوم       تایری م ید  برای تول سبک   تالش  کرد      تر،  با عمل تر، 

تر تاکنون نیز ادامه یافته و       مکانیکی و حرکتی هبرت و مطلوب    

تکنولوژی تولید آن نیز مهچون سایر کاالهای صنعتی، روز به          

 .]١[ گشاید نوتری به پیش میهای  روز افق

یاز            مورد ن کردی  که اطالعات عمل ند  های هومش ید تایر تول

مدرن را       های  کزی خودرو کز       کامپیوتر مر به مر گردآوری و 

می     خودرو  که            کنرتل  چر رو  های پن ید تایر یز تول ستد و ن فر

بر      بالغ  سافتی  می      ١٠٠م چری  لت پن لومرت را در حا ند    کی توا

ضه     هیچ عار ند   بدون  طی ک ین       ای  نوین ا ستاوردهای  خرین د ، آ

 .]١[ تکنولوژی است

 

 مواد تشکیل دهنده تایر ١.٢

عدنی           عی و م شیمیایی، طبی مواد  تایر از  ساختمان  در 

می    ستفاده  فی ا یز در         خمتل تایر و ن کرد  یک در عمل که هر شود 

 .کنند جریان تولید تایر نقش خاصی را ایفا می

صلی  یر             ا شرح ز به  تایر  نده  شکیل ده مواد ت ست ترین    ا

]١[: 

 کائوچو ١.٢.١

از نظر هتیه و فرآوری کائوچوها را به سه دسته تقسیم           

 :کنند می

 Synthetic)، کـائوچوی مصـنوعی   (Natural Rubber)کائوچوی طبیعی 

Rubber)  و کائوچوی بازیافتی(Reclaim Rubber). 

ناطق              که در م صی  خت خمصو شیره در عی از  کائوچوی طبی

روید، به دست     تایلند می  استوایی و کشورهایی نظیر مالزی و     

 .آید می
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توان به کائوچوی     های جتاری کائوچو می     ترین نام   از معروف 

اشـاره   SMR       (Standard Malaysian Rubber)استاندارد مالزی یـا  

 .کرد

کائوچوی مصنوعی نیز از مشتقات نفتی و حمصول کارخاجنات        

ست   شیمی ا می     . پرتو صنوعی  کائوچوی م نواع  تادین    از ا توان بو

 .را نام برد (SBR)و استایرن بوتادین رابر  (BR)رابر 

فی از             صدهای خمتل شامل در تایر  لف  جزای خمت یک از ا هر 

به                  یک  هر  یزان  که م ستند  صنوعی ه عی و م کائوچوی طبی

ند        یاز بستگی دار مورد ن کی  صیات فیزی ثال    . خصو نوان م به ع

ندگی عالی  کائوچوی طبیعی دارای مقاومت حرارتی باال و چسب       

ها بیشرت     تر تایر مثل الیه     است و از این نظر در اجزاء درونی     

 .کاربرد دارد

 (Carbon Black) دوده ١.٢.٢

مت              فزایش مقاو عث ا کائوچو با به  کردن دوده  ضافه  ا

ساختار  . خبشد  را هببود می   سایشی تایر شده و خواص مکانیکی آن     

به    نه  کائوچو  کول       گو بین مول که در  ست  ضاهای    ای ا   های آن ف

گاهی  . گیرد  خالی وجود دارد و دوده در این فضاها قرار می       

نده        بر دوده از پرکن عالوه  قات  یر دوده    او یر   های غ ای نظ

 .شود کربنات کلسیم یا کائولین نیز استفاده می

 (Textile Cord)نخ  ١.٢.٣

یه       شامل ال تایر  صلی  نه ا با        بد شده  شش داده  خنی پو های 

ها نایلون، ریون یا       جنس نخ   .باشد  الستیکی می  ) مخیر (آمیزه  

های خنی بکار رفته در تایر منجید        به جمموع الیه   . اسرت است   پلی 

های خنی حتمل فشار باد از        وظیفه الیه  . شود  یا کارکاس گفته می    

 .باشد داخل تایر و بار وارد شده به تایر از خارج می

 سیم ۴.١.٢

به منظور ایجاد استحکام کافی در خبشی از تایر که روی         

می     قرار  نگ  قه     ری یرد و طو ید (گ سیم   ) ب های    نام دارد، از 

می     ستفاده  سیم  . شود  فوالدی ا ین  ضمن آن   ا شش    ها  که دارای پو

شش داده               یز پو ستیکی ن یزه ال سط آم ستند تو نزی ه یا بر سی  م

شده و پس از چند دور تابیده شدن، با مقطعی به شکل مربع            

 .دهند های طوقه را تشکیل می یا ذوزنقه جمموعه سیم

نین در  سواری و در         مهچ سیمی  یال  های راد ند تایر کمرب

های فوالدی با قطر و       های تایرهای باری متام سیمی از سیم       الیه 

 .گردد ضخامت مشخص استفاده می
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 ها حمافظت کننده ۵.١.٢

می       هوا  جود در  سیژن و ازن مو یب و       اک عث ختر ند با توا

شود      سایش اجزاء تایر  له با اثرات مضر این        . فر برای مقاب

ها   ها، موم   شیمیایی خاصی نظیر ضد اکسیدانت     عوامل از مواد   

 .شود ها در آمیزه الستیکی استفاده می و ضد اوزونانت

 سایر عوامل شیمیایی ۶.١.٢

تر آمیزه الستیکی     به منظور تولید و فرآوری هبرت و آسان       

مواد             ندی از  یات فرآی لف عمل حل خمت ید و مرا خه تول در چر

به عنوان   (د ها، گوگر   دیگری نظیر انواع روغن، شتاب دهنده       

 .گردد و نظایر آن استفاده می) عامل پخت

 

نوع و               به  فوق  جزاء  یک از ا هر  ستفاده از  یزان ا م

هوایی و             شرایط آب و  جاده،  تی  شرایط حرک تایر،  ساختار 

به عنوان مثال درصد وزنی       . عوامل خمتلف دیگری بستگی دارد    

شرح               به  سواری  یال  تایر راد نده  شکیل ده مواد ت یک از  هر 

 :باشد میزیر 

 %۴٢-۴۶: کائوچوی طبیعی و مصنوعی

 %٣-۵: نخ

 %٢٢-٢۶: دوده

 %١١-١۵: سیم

 %١٢-١۵: سایر مواد شیمیایی

 

 انواع تایر برحسب نوع مصرف ١.٣

توان با توجه به نوع ساختار یا با توجه             تایر را می  

در ابتدا تایر    . های خمتلفی تقسیم کرد     به نوع مصرف به دسته     

ای که    بر اساس نوع وسایل نقلیه      را با توجه به نوع مصرف و     

می   ستفاده  قه        از آن ا یر طب یب ز به ترت ند  می   کن ندی  ند  ب   کن

]٣[ : 

  )Bycycle Tires(تایرهای دوچرخه   -أ 

  )Motorcycle Tires(تایرهای موتور سیکلت    -ب 

  Passenger Tires)(تایرهای سواری   -ج 

  )Light Truck Tire(تایرهای وانتی   -د 

 ) Truck and Bus Tires(تایرهای باری و اتوبوسی   -ه 

  )Agricultural Tires(تایرهای کشاورزی   -و 

  )Off the road Tires(تایرهای راهسازی   -ز 
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ما                -ح  تایر هواپی ند  یژه مان کاربرد و با  هایی  تایر

)Aircraft Tires( های مسابقه تایر اتومبیل   )Racing Car Tires ( 

 

 برحسب نوع ساختار انواع تایر ۴.١

نوع ساختار به دو گروه اصلی       بطور کلی تایرها از حلاظ    

 .]١[ بایاس و رادیال: شوند تقسیم می

 تایرهای بایاس ١.۴.١

نخ         تداد  ها ام سته از تایر ین د خط         در ا با  یه  های ال

ها   سازند و ترتیب قرارگیری الیه     مرکزی تایر زاویه مورب می     

ها   جنس نخ الیه   . )١شکل  ( باشد  روی یکدیگر بصورت ضربدری می    

ست    نایلون ا نوع  قه       از  یه طو جبز در ناح تایر  نه  ها   و در بد

 .]١[ شود از سیم فوالدی استفاده منی

 

 
 بایاس تایرها در  ، ترتیب قرار گیری نخ١شکل 

 

 رادیالتایرهای  ٢.۴.١

های الیه با خط مرکزی تایر        در تایر رادیال امتداد نخ    

ها    سازد و به عبارت دیگر امتداد نخ       درجه می   ٩٠زاویه حدود   

ته       قرار گرف شعاعی  هت  ند  در ج یه     .)٢شکل  ( ا نخ ال ها   جنس 

در تایرهای رادیال به منظور     . اسرت است   عمومًا ریون یا پلی    

یه       تی، از ال یداری حرک جاد پا یه آج و        ای عرض ناح با  هایی 

یا                ند  نام کمرب با  تایر،  کزی  خط مر به  سبت  مورب ن یه  زاو

از جنس نخ یا    الیاف مصرفی در کمربند    . شود  بلت استفاده می   

ست     فوالدی ا صورتی . سیم  تایر را        ک  در  شد  خنی با ند  ه کمرب

که سیمی باشد تایر را رادیال سیمی         رادیال خنی و در صورتی   

 .]١[ نامند می) یا استیل بلت(
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 ها در تایر رادیال ، ترتیب قرار گیری نخ٢شکل 

 

خرین            که روی آ یه  ند ال لت چ تایر از ب ین  ساختمان ا در 

یه منج  یه اج    ی ال یر ناح نخ در       د و ز یه  ته و زاو قرار گرف

حداقل دو الیه از   . شود  باشد، استفاده می    ها متفاوت می    الیه 

تری نسبت به بقیه      های مصرفی در بلت دارای زاویه پایین      الیه 

یه  یه    ال می       های آن و ال ید  صرفی در منج شند  های م یاف   . با ال

یاف             فوالدی و ال سیم  یا  یون  جنس ر لت از  ساخت ب صنوعی در  م

س   صرفی در  یه م یون،         اخت ال جنس ر یال از  تایر راد ید  های منج

لی   سیم    نایلون، پ یا  سرت  می    ا فوالدی  شد  های  لت    . با یا ب کر  بر

مناید   ای در عملکرد تایر رادیال ایفا می       نقش اساسی و عمده   

که در صورت عدم استفاده از آن، منجید تایر رادیال دچار          

رت زیاد  گردد زیرا در صو    ناپایداری و عدم ثبات در حرکت می     

بودن مقدار فشار باد تایر در اثر بی نظمی در وضعیت قرار           

ها از یکدیگر و متفاوت بودن       ها، فاصله نخ    های الیه   گرفنت نخ  

نخ         بین  جود  ستیک مو شش ال قدار ک ید،       م لف منج قاط خمت ها در ن

ها از حالت رادیالی خود خارج شده که در ایت منجر به              نخ 

 .]٢[ شود می  بروز چین خوردگی

ای که نسبت به      تایرهای رادیال به دلیل مزایای ویژه       

نوع            جایگزین  شته  سالیان گذ طول  ند در  یاس دار های با تایر

 .]۴[ اند بایاس شده

گی  ند از       ویژ یال عبارت های راد هم تایر کم   : های م صرف  م

شتاب            خوب،  تی  یداری حرک کم، پا صدای  ید  یری و    سوخت، تول گ

ندگی را        مئن، ران سریع و مط یری  مان   ترمزگ پذیری   حت، فر

چری           بل پن مت در مقا یاد، مقاو مر ز طول ع سب، دوام و  ، منا

چنگ زنی بسیار عالی، چسبندگی هبرت به زمین، عملکرد هبرت در            

 .]١[ های خیس و عملکرد هبرت در پیچ جاده

حتت              گر  یاس ا های با که تایر ند  شندگان تایرمعتقد فرو

ند،      أت  قرار بگیر مودی  های ع متاس آج     ثیر نیرو ها   آنسطح 

این    .دن کن به مرور حالت مجع شده پیدا می        تغییر شکل داده و  

 .شود  چسبندگی آن به جاده می     الستیک و  له باعث کاهش عمر   أمس 

تغییرات   مقابل تایرهای رادیال به دلیل ساختار حمکم و         در

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



کان    عات ام طرح       مطال قدماتی  سنجی م
 تولید الستیک رادیال خودرو

7 

 

  .چسبندگی خوبی به سطح جاده دارند       ها، درپیچ،   اندک شکل آج  

های سیمی در ساختار      یری رشته ها به دلیل به کارگ      این الستیک  

  و حتمل سرعت باالتری نسبت به تایرهای بایاس را دارند         خود، 

 .درصد بیشرتاست   ۶٠تا ۴٠های بایاس    ها نسبت به الستیک     آن عمر 

بازار،       عاالن  ته ف شرکت       به گف ثر  یدی اک لوژی تول های    تکنو

ایرانــی از نــوع بایــاس بــوده و اکثــر تایرهــای رادیــال 

های رادیال    وجه داشته باشید قیمت الستیک      ت .وارداتی هستند  

بوده و      یاس  نوع با شرت از  ست       بی شده ا حک  تایر روی آن    نوع 

]١[. 

شین       برای ما موال�  یال مع های راد پژو و     تایر ند  هایی مان

 . شود تایرهای بایاس برای پیکان استفاده می

 

 تایر های اصلی قسمت ۵.١

سمت  شده و             ق شان داده  یر ن شکل ز تایر در  صلی  های ا

 .]١[ توضیحات مربوطه در ادامه آورده شده است

 

 
 های اصلی تایر ، قسمت٣شکل 

 

 (tread) آج تایرها ١.۵.١

 ، بـا عنوان رابط بین سطح جـاده و تـایر   این قسمت به

به عنوان الیه خارجی      مصنوعی  و های طبیعی   الستیک  ترکیبی از 

بدنه را در برابر سایش و صـدمات احتمـالی    وظیفه حمافظت از

هده دارد   یت آج . بر ع جاده   امه بان     ها در  شهری و اتو ها    های 

شود و این یکی از مهان دالیلی است که افراد            کمرت معلوم می   

های خمتلف آج     طرح . دهند  ها امهیت می    ناآگاه فقط به زیبایی آج    

یت           فزایش قابل تایر و ا یر  هبرت آب از ز یه  تایر در  برای ختل

توان    می . شود  برخورد با شرایط گوناگون سطح جاده ساخته می         
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، ترکیبـی از عرضـی و   )Lug(، عرضـی  )Rib(ای  های رگـه  به طرح

اشـاره کـرد کـه هـر یـک      ) Block(و بلوکی ) Rib & Lug(ای  رگه

ند       خود را دار خاص  یب  یا و معا گه      .مزا طرح ر ثال  ای  برای م

مهوار برای حرکـت سـریع    یها در تایرها جهت استفاده در جاده

بر    . کاربرد دارد  باال در برا مت  غزش  مقاو کم از     ل صدای  و 

مهچنـین در مـورد طـرح عرضـی     . اسـت  های این طـرح  مجله ویژگی

گه              می  طرح ر به  سبت  ین آج ن با ا تایر  فت  شش  توان گ   ای، ک

(traction) اما صدای آن زیاد است و مقاومت کمی هـم  . هبرتی دارد

غزش دارد    بر ل سب             . در برا شرت منا لی بی طور ک طرح ب ین  ا

تردد         نامهوار  سیرهای  که در م ست  هایی ا ند  می خودرو طرح  . کن

کـاربرد دارد،   بـرف  نیز بیشرت در تایرهای ویژه بلوکی تایر

 .شود های برفی می لغزش در جادهزیرا باعث کاهش 

خاب آج  گل و           انت ستیک از  شدن ال سب از پر شکل منا با  ها 

جاده   می      های  برف در  لوگیری  یز ج ند  نامطلوب ن مق آج در  . ک ع

میلی مرت قابل قبول       ٢میلی مرت است و تا عمق       ۵/٩تایر نو   

 .است

  (Cap plies)های سرپوش الیه ٢.۵.١

خی  بودن       بر با دارا  ها  ند ال    ٢تایر جنس   یا چ   یه از 

لی  سرت  پ یه          ا هبرت بق چه  هر  شنت  گه دا هت ن تایر     ج لی  جزای داخ ا

صاً  سرعت  خصو های            در  برای خودرو سبی  خاب منا باال انت های 

 .خواهند بود پرسرعت

 (Belts)) بلت( تسمه حمافظ ٣.۵.١

ای  مانند حلقه   های حمافظ فوالدی    تایرهای رادیال، الیه    در

قرار         نه  بین آج و بد تایر،  مون  ن  می پیرا بر     دگیر عالوه  و 

صال   جاد ات سطح           ای شی از  ضربات نا جذب  سمت و  ین دو ق بین ا

نه          شدن بد سوراخ  بل  مانعی در مقا می    جاده،  جاد  ند  ای .  کن

جـنس   هـای حمـافظی از   نیز الیـه  تایرهای بایاس پالی البته در

وجود   ) در خودروهای سواری از جنس پلی اسرت      بعضاً و (نایلون  

 .دارد

 (Carcass)  بدنه تایر ۵.۴.١

گردد و استحکام    های متعددی تشکیل می     بدنه تایر از الیه   

نده     یین کن قش تع تایر دارد   آن ن قای  نه  . ای در دوام و ب بد

شی از               شارهای نا مل ف برای حت کافی  مت  شنت مقاو ضمن دا تایر 

می     بار،  شارهای         باد و  مل ف برای حت طاف الزم  ست از انع بای

جاده نیز برخوردار    ناشی از نوسان حاصل از حرکت تایر روی      

 .باشد
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لف،            گذاری خمت مل بار برای حت تایر  نه  ستقامت بد یزان ا م

هرچه تعداد    . شود  های تشکیل دهنده آن مشخص می      با تعداد الیه   

یه  نخ       ال یا  شد و  شرت با ضخیم   ها بی تایر       های آن  بار  مل  تر، حت

برای حمافظت بدنه در مقابل اثرات ختریبی        . بیشرت خواهد بود   

ای  برخورد با مانع، روی دیواره تایر با الیه        عوامل جوی و   

می        شیده  قاوم پو خاص و م ستیک  یواره         از ال به آن د که  شود 

 .گویند می

موال�  سواری    در مع های  یاف        خودرو یه از ال ین ال  جنس ا

. شـود  استفاده می فوالد از خودروهای سنگین اسرت است و در پلی

یه      ین ال صب ا یه ن یال           زاو نوع راد تایر در  حمیط  به  سبت  ها ن

پالی       ٩٠ تا  ٨٨بین   یاس  نوع با جه و در  جه    ۴٠تا   ٣٠در در

ست  عداد         . ا با ت مولی  تایر مع یک  ستحکام  یه  ا نه     ال های بد

 .شود توصیف می

  (Bead Bundle) )یا بیدطوقه ( زهوار تایر ۵.۵.١

به   خل ل می          در دا ستقر  نگ م بر روی ری که  تایر  شود   های 

قه   سیم  شده  های حل می   ای  قرار داده  قه  . شود  ای  ین حل ها از   ا

شته       تک ر سیم  عدادی  که             ت نز  یا بر مس  کش  با رو فوالدی  ای 

 .دارای مقاومت کششی باالیی هستند ساخته شده است

سخت و عمال� غیر قابل      ای نقش طوقه در تایر ایجاد ناحیه     

کشش در حمل نشیمنگاه تایر روی رینگ است تا تایر به درستی           

نگ               خودرو روی ری کت  لف حر شرایط خمت کافی در  بات  با ث و 

مستقر و ثابت باقی مانده و فشار باد داخلی تایر را نیز           

قه و برای ایجاد یک اتصال خوب            .حتمل مناید   برای حمافظت طو

توان از یک الیه باریک فابریک        یگر می  های د  بین طوقه و الیه   

شده             شش داده  ستیک پو با ال موارد  لب  که در اغ کرد  ستفاده  ا

 .دهد انواع آرایش سیم طوقه را نشان می ۴شکل . است

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



کان    عات ام طرح       مطال قدماتی  سنجی م
 تولید الستیک رادیال خودرو

10 

 

 
 ، انواع آرایش سیم طوقه۴شکل 

ای،  طوقه الیه -ای، ج طوقه جمموعه -طوقه تک سیم خمصوص دوچرخه، ب -الف(
 )طوقه کابلی -طوقه بافته، ه -د

 

ی     یال ت های راد سمت و       بودر تایر ین ق ندازه ا قت ا لس، د

شگیری              باد پی خروج  نگ، از  ندازه ری با ا یق آن  سب دق تنا

رفنت تایر بر روی رینگ به سهولت تایرهای          کند و لذا جا     می 

 .معمولی نبوده و نیازمند متهیدات خاصی است

  (Side Walls) های کناری دیواره ۵.۶.١

 شود و ها فراهم می دیواره پایداری جانبی تایر توسط این

قسمت نوشـته   و نام سازنده آن نیز بر روی این مشخصات تایر

 .شود می

  (Inner Liner) آسرت داخلی تایر ٧.۵.١

در تایرهـای   تیـوپ  الیه الستیکی که جایگزینی بـرای  این

 هـای  آزمـایش  جهت جلـوگیری از نفـوذ   است، (Tubeless) بدون تیوپ

 .رود به بیرون از تایر بکار می مربوط به هوا

 فیلر ٨.۵.١

فیلر طوقه آمیزه الستیکی نواری شکل است که روی سطح             

سیم              عداد  که ت سی  باری و اتوبو های  قه در تایر باالیی طو

قه در آن    ساخت طو صرفی در  می  ها ز  م ته و     یاد  قرار گرف شد  با

ج           خالی مو ضای  کردن ف پر  سی آن  قش اسا باالی     ون سمت  د در ق

می   قه  شد  طو تدریجی و          . با کاهش  به  جر  لر من ستفاده از فی ا

تایر               یواره  یه د قه و ناح یه طو بین ناح ضخامت  خت  یکنوا

تدریج              . گردد  می  به  که  بوده  لث  شکل مث به  لر  طع فی سطح مق

شده و بو       نازک  باالیی آن  به  سرتودر       ل یا اک ندر و  سیله کل
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شکل زیر نشان دهنده استفاده صحیح از فیلر         . شود  ساخته می  

 . باشد ها رو به باال می و حنوه برگشت الیه

 

 
 ها رو به باال ، استفاده صحیح از فیلر و حنوه برگشت الیه۵ شکل

نامناسب یک طوقه شکل  -شکل مناسب یک طوقه مهراه با فیلر، ب -الف(
ای که به طور مؤثر حتت تنش قرار  ناحیه -بدون استفاده از فیلر، ج

 )دارد

 

 فلیپر ٩.۵.١

در مواقعی که نیاز به تقویت بیشرت ناحیه طوقه مشهود           

کس             یک و اپ شش فابر قه، پو قه طو شامل حل قه  عه طو شد، جممو با

ستیک،              سیله ال شده بو شش داده  یک پو نوار فابر یک  سیله  بو

در بعضی موارد به جای استفاده از       . شود  اطه می  حمافظت و اح 

می         ستفاده  فوالدی ا سیم  یک از  صلی در    . شود  فابر ید ا تأک

تنش       حذف و زدودن  پر،  ستفاده از فلی حمیط      ا ضعی روی  های مو

تواند منجر به پیدایش عیوب در رفتگی و         باشد که می    طوقه می  

زه آمی . ها در تایر در اثر مخش در سرویس گردد        رها شدگی نخ   

مورد استفاده در ساخت این ناحیه باید بسیار انعطاف پذیر          

 .و دارای مقاومت حرارتی باالیی باشد

 های منجید الیه ١٠.۵.١

یه  لی              ال باد داخ شار  مل ف ید متح نده منج شکیل ده های ت

ها معموال� از    الیه . باشد  تایر و تعیین کننده استحکام آن می      

های   اخیرًا از سیم  اسرت و   ای، ریون، نایلون، پلی    های پنبه   نخ 

می      شکیل  نازک ت کدیگر           فوالدی  نار ی تار ک صورت  به  که  شوند 

های بسیار نازکی نیز به عنوان پود          قرار گرفته و از رشته   

استفاده از این   . شود  ها استفاده می    یا عامل نگهدارنده آن   

شته  ایی            ر صول  کارایی حم بوده و در  نواختی  هت یک نها ج ها ت

ندانی ندارد    نوع و        اد الیه تعد . اثر چ به  های منجید بستگی 

ها از فاکتوری     در بیان مقاومت این الیه    . کاربرد تایر دارد  
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کنند که به الیه معادل معروف است که مبنای این            استفاده می  

اخیرًا به جای     . باشد  های ساخته شده از کتان می      مقاومت الیه  

یه     عداد ال عالم ت یه        ا عداد ال یا ت عی  عادل از     های واق های م

 . شود مشخصه میزان حتمل بار استفاده می

 (Squeegee)اسکوئیجی  ١١.۵.١

که               شده  ندر  ستیک کل قه ال ست از ور بارت ا سکوئیجی ع ا

ست             مرت ا یا ک لیمرت  یک می عادل  ضخامتی م موال� دارای  از . مع

گامی         تایر و هن لی  ساختمان داخ سکوئیجی در  جدایی و     ا که 

سایش آن            لوگیری از  هت ج لف ج جزای خمت بین ا یک  به   ه  تفک ا 

آمیزه مصرفی برای این     . شود  یکدیگر الزامی است استفاده می     

قه  صرفی در           ور یزه م با آم شابه  صیات م ستیکی داری خصو های ال

 . باشد های منجید می پوشش فابریک مصرفی در ساخت الیه

 

 گذاری تایر الیه ۶.١

ن بستگی  آهای تایر به نوع و مقدار بار روی        تعداد الیه  

ــثال� .دارد ــا م ــین در خودروه ــبک ب ــا  ٢ی س ــه و در  ۶ت الی

بیش از     سنگین  های  می      ١۴خودرو کار  به  یه  ستیک  .رود ال های   ال

یه      نوع ال سه  یی در  می   رو یه  :شود  گذاری  قاطع     ال مورب مت  ،های 

 .گذاری رادیال الیه ،های مورب متقاطع منجیددار الیه

 گذاری مورب متقاطع الیه ١.۶.١

نسبت به   درجه   ۴٠تا   ٢۵در این روش یک الیه با زاویه      

گیرد و الیه دیگر با زاویه مشابه و قرینه روی         حمور قرار می   

می     شته  یه اول گذا کی در            ال عدی ی یه ب یب ال مهین ترت به  شود 

 .شوند میان با زاویه روی هم چیده می

 گذاری مورب متقاطع منجیددار الیه ٢.۶.١

یه   ین روش ال ناً   ا ست       گذاری عی قاطع ا مورب مت ند روش  مان

ن را که با سطح جاده متاس      آگاه   ت تکیه با این تفاوت که قسم     

درجه تقویت    ٣۵تا   ٢٠گیرد به وسیله منجیدهای با زاویه        می 

 .برد کنند این عمل مقاومت و استحکام تایر را باال می می

 گذاری رادیال الیه ٣.۶.١

تفاوت دارد در این   گذاری با دو نوع دیگر      روش الیه  این 

 ٩٠یگر با زاویه    گاه د  گاه به تکیه    ها از یک تکیه    روش الیه 

ستحکام و     .شوند  درجه نسبت به حمور کشیده می        برای ایجاد ا

کنند که زاویه     تقویت تایر در این روش هم منجید گذاری می        

  .درجه است ٣٠تا  ١٠ن نسبت به خط مرکزی بین آ
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 های خمتلف تایرها   گذاری خصوصیات الیه ۶.۴.١

سبتاً         یه ن لت زاو به ع قاطع  مورب مت که    در روش  کوچکی 

صطکاک         های الیه   بین نخ   یروی ا شده و حمور وجود دارد ن گذاری 

شود و در نتیجه گرمای     ج الستیک ایجاد می   آها و   کمی بین الیه   

برای               ین رو  ست از ا یاد نی ندان ز ستیک چ شده درال ید  تول

سرعت   های پر ست   خودرو سب ا بر    .منا فزون  جانبی   آا مت  ن مقاو

سبتاً     یز ن نه     تایر ن ست و ت یاد ا یب  ز سبی     آا ع ستهالک ن ن ا

روش رادیال  در  .های الستیک وجود دارد    جآزیادی است که در    

ها نسبت به حمور      های الیه   ای که بین نخ    درجه  ٩٠به علت زاویه    

الستیک وجود دارد مقاومت و استحکام خیلی زیادی در الستیک         

قاطع دیواره جانبی        در الیه  .ید آ به وجود می    گذاری مورب مت

سی    ستیک ب کم ال می     ار حم یال  ستحکام را      .شود  تر از راد ین ا ا

کرد             می  شاهده  تایر م گرفنت  قرار  بار  یر  گام ز  .توان در هن

ای نرم و ارجتاعی و الستیک مورب       تایر رادیال دارای دیواره   

 ای سخت است به علت نرمش زیاد الستیک         متقاطع دارای دیواره  

این   .ن به متورم شدن در زیر بار زیاد است        آرادیال متایل   

ستیک      یب ال کی از معا لت ی می      حا سوب  یال حم ین   .شود  های راد هبرت

یال     ستیک راد یت ال جاده        آمز چرخ در روی  لتش  با غ که  ست  ن ا

می           نخ  هم  نار  سهولت در ک به  ضی  چک   های عر ند و کو ترین   لغز

یه       صطکاک در ال ضریب ا قدار  می     م جاد  جه      ها ای شود و در نتی

یدی    مای تول کم     آگر یاد  سرعت ز ست ن در  که       .ا ست  ید دان با

گرم دارد               ستیک  به ال سبت  هبرتی ن لتش  به غ یل  نک م ستیک خ  .ال

رتی را در برابر نیروی موتور تولید      نیروی اصطکاک کم    ثانیاً 

لومرت               می  صد کی یک  طی  پس از  تور  صرفی مو سوخت م یز  ند و ن ک

 .کند کاهش پیدا می

 نام و کد آیسیک حمصول ١.٧

تداول  قه    م سته    ترین طب ندی و د ندی د  ب یت ب های   ر فعال

بندی آیسیک طبق     تقسیم . بندی آیسیک است    اقتصادی مهان تقسیم   

ست از     بارت ا یف ع قه : تعر سته    طب ندی و د ستاندارد     ب ندی ا ب

یت   بین  لی فعال صادی   املل صنعت و        . های اقت نوع  به  جه  با تو

می               شت رق هار و ه کدهایی دو، چ یک  هر  به  شده  ید  صول تول حم

رتبط با صنعت تولید تایر     کد آیسیک م   . شود  اختصاص داده می  

 .]٩[ ارائه شده است ١ جدولدر ) رادیال(خودرو 

 

 ]٩[ )رادیال(کد آیسیک مرتبط با صنعت تولید تایر خودرو ، ١ جدول

 نام کاال کد آیسیک ردیف
 نقلیه وسایل) تایر( روئي هاي الستیك انواع ٢۵١١١١١٠ ١
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 الستیک رادیال سواری ٢۵١١١١١١ ٢

 

 مشاره تعرفه گمرکی ١.٨

بین   ستدهای  مر         در داد و  کاال در ا ندی  هت کدب لی ج املل

قوق              یین ح نین تع جتاری و مهچ بادالت  صادرات و واردات و م

نوع     یره از دو  کی و غ قه  گمر می     طب ستفاده  ندی ا که      ب شود 

قه     ست از طب بارت ا نام    ع ندی و  سل و         ب ساس بروک بر ا گذاری 

بر مهین اساس    . املللی  بندی مرکز استاندارد و جتارت بین      طبقه 

قه        یران طب خارجی ا گانی  بادالت بازر هت       در م سل ج ندی بروک ب

الستیک رادیال   شود که در خصوص     بندی کاالها استفاده می     طبقه 

الزم به ذکر است که خبشی       .ارائه شده است    ٢ جدول ر د خودرو 

می          خودرو  یال  ستیک راد فه، ال ین تعر حتت ا شد و   از واردات  با

 .]١٣[ نه متامی آن

 
 ]١٣[ ، تعرفه گمرکی مربوط به الستیک رادیال خودرو٢ جدول

مشاره 
تعرفه 
 گمرکی

 نوع کاال
حقوق 
 ورودی

مالیات 
ارزش 
 افزوده

SOQ 

۴٠١١١٠٠٠ 

الستیک رویی چرخ، بادی، نو، از 
 کائوچو

های  از انواعی که برای اتومبیل -(
های استیشن  مهچنین اتومبیل(سواری 

های مسابقه به کار  واگن و اتومبیل
 ))رود می

۵٠ ۴ Kg 

 

 شرایط واردات ١.٩

های            یران کاال صادرات و واردات ا قررات  قانون م بق  ط

 :شوند صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می

لف  جماز  ) ا با          : کاالی  یا ورود آن  صدور  که  ست  کاالیی ا

 رعایت ضوابط نیاز به کسب جموز ندارد؛

شروط  ) ب یا ورود        : کاالی م صدور  که  ست  با  کاالیی ا آن 

 پذیر است، کسب جموز امکان

نوع   ) پ به           : کاالی مم یا ورود آن  صدور  که  ست  کاالیی ا

و ) به اعتبار خرید و فروش یا مصرف       (موجب شرع مقدس اسالم     

 .یا به موجب قانون ممنوع گردد

سواری     یال  ستیک راد کی      ال فه گمر جزء   ۴٠١١١٠٠٠با تعر

و نیز حقوق   است   بالمانع باشد و واردات این کاال     می  ١گروه  

قانون اصالح موادی از قانون سوم توسعه       ) ٢(پایه طبق ماده    

شامل             یران،  سالمی ا هوری ا گی مج ماعی و فرهن صادی، اجت اقت
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عوارض و             نواع  کاال، ا سفارش  بت  حق ث یات،  کی، مال قوق گمر ح

%  ۴باشد و معادل    سایر وجوه دریافتی از کاالهای وارداتی می      

می      یین  ها تع کی کاال یافتی و      . شود  ارزش گمر ین در موع ا به جم

یران               یأت وز سط ه طه تو قوانین مربو بق  که ط گانی  سود بازر

می   یین  می      تع طالق  قوق ورودی ا برای   . شود  شود، ح قوق ورودی  ح

  باشد  می % ۴شود   مالحظه می   ٢ جدول گونه که در    این تعرفه مهان   

]١٣[. 

 

 )املللی ملی یا بین(بررسی و ارائه استاندارد  ١.١٠

شینان             خودرو و سرن نی  تایر در ایم ساس  قش ح به ن ظر  ن

هانی             می آن،  ستانداردهای ج ساس ا بر ا تایر  ید  ست تول بای

در ایران نیز تایر از مجله حمصوالت صنعتی        . معترب صورت گیرد   

شمول   ساخت         م های  هت، تایر ین ج ست و از ا ستاندارد اجباری ا

یران را            ستاندارد ا مت ا ستفاده از عال جازه ا ید ا خل با دا

تایرهای رادیال    «استاندارد ملی ایران برای      .داشته باشند  

 ISIRI)      ١٠٩٣-٢به مشـاره  » خودروهای سواری و وانتی سبک

 .]١١[ باشد می (1093-2

لی         ستاندارد م بر ا عالوه  ما  یر    ا ستانداردهای معت ، ا

گیرند   جهانی دیگری نیز در تولید تایر مورد توجه قرار می          

و اسـتاندارد   (DOT)که استاندارد اجنمن محل و نقـل آمریکـا   

 .اند از آن مجله (E-Mark)اروپا 
 

ید             ١.١١ مت تول نه قی عات الزم در زمی ئه اطال سی و ارا برر

 داخلی و جهانی حمصول

 قیمت داخلی ١.١١.١

ریال برای هر      ١٣٠٠٠٠٠داخلی در حدود   های   قیمت الستیک  

 .)برای مصرف کننده ایی( باشد جفت الستیک رادیال می
 

 قیمت جهانی ١.١١.٢

حدود           خارجی در  یال  ستیک راد فت ال هر ج مت  -٢۴٠٠٠٠٠قی

می    ٢١٠٠٠٠٠ یال  شد  ر ستیک   . با ته ال یت         الب با کیف نی  های چی

باشند که قیمتی در     تر نیز در بازار داخلی موجود می        پایین 

 .)برای مصرف کننده ایی( .ود قیمت حمصوالت داخلی دارندحد
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 توضیح موارد مصرف و کاربرد ١.١٢

کاربرد الستیک رادیال خودرو در انواع خودروهای سواری        

 .است ١٩٨٠های بعد از  های مدلویژه خودروه ب
 

ه   ١.١٣ سی کاال بر        ابرر ثرات آن  یل ا یه و حتل جایگزین و جتز ی 

 مصرف حمصول

جایگزین      نوان  می      به ع یال  ستیک راد به      برای ال توان 

ثیر أتایرهای بایاس اگر حتت ت     اما  . الستیک بایاس اشاره منود    

ها تغییر شکل     سطح متاس آج آن   نیروهای عمودی قرار بگیرند،    

می           داده و یدا  شده پ مجع  لت  مرور حا س   .دن کن به  ین م له أا

در مقایسه با    چسبندگی آن به جاده    الستیک و  باعث کاهش عمر   

  .شود می های رادیال الستیک

تر بودن الستیک رادیال نسبت به        رغم گران   بنابراین، علی  

 .الستیک بایاس، هبرت است از این نوع الستیک استفاده شود

کنیم که انواع     توجه خواننده را به این نکته جلب می        

ستیک  یال    ال باالتر      های راد مت  جود قی یت    با و خاطر مز های   به 

به سرعت در    ها دارند،    ر الستیک نسبی زیادی که نسبت به دیگ      

 کــه باشــند بــه شــکلی مــی هــا آن بــا حــال جــایگزین شــدن

ید               طوط تول کردن خ یل  حال تعط ستیک در  ندگان ال تولیدکن

رادیال   یها  ها با الستیک    های سنتی خود و جایگزینی آن     الستیک 

 .باشند می
 

 امهیت اسرتاتژیکی کاال در دنیای امروز ١.١۴

ای حمسوب   نقل هر جامعه    در ناوگان محل و   یتایر رکن اساس   

تایر قابل تصور            شود و  می  یات اقتصادی جوامع بشری بدون  ح

 .نیست

  در سرزمین ناور ایران با توجه به پراکندگی مجعیت و         

  محل و  آهن و  حمدودیت خطوط راه   ها و  دوری راه ،مراکز اقتصادی  

خبش اساسی ارتباطات اقتصادی و محل کاالهای جتاری         ،نقل هوایی  

برون شهری از طریق ناوگان محل        و حتی جاجبایی مسافر درون و   

نی کاال و    قل زمی صورت می    ون د که بار آن بر دوش    دگر  مسافر 

تایر کشور استوار است       ست که صنعت تایر       . صنعت  از این رو

سرتاتژیک و        صنایع ا کان  کی از ار شور حم    ی یدی آن ک سوب  کل

 .]١[ گردد می
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ــرف   ١.١۵ ــده و مص ــده تولیدکنن ــورهای عم ــول   کش ــده حمص کنن

 )االمکان سهم تولید یا مصرف ذکر شود حتی(

سرمایه       قی از  سیار دقی مار ب برای         آ شده  جنام  گذاری ا

سال        تایر در  صنعت  سعه  به  ) ٢٠١١-٢٠١٠(         ١٣٨٩تو

طور کامل در دست نیست با این حال آمار و اطالعات منتشره            

شرکت   ا خی  سوی بر حداقل در         ز  که  ست  حاکی از آن ا بزرگ  های 

هایی نزدیک به پنج میلیارد دالر برای        گذاری  این سال سرمایه   

در رابطه   جهانی  آمار . است توسعه جهانی تایر صورت گرفته       

با توسعه صنعت تایر حدود پنج درصد فروش این صنعت در سال             

 .]۶[ باشد می

در مقایسه   ٢٠١٠در سال   صنعت تایر جهان که فعالیت آن     

سال    عاً       ٢٠٠٩با  سال مج ین  ته، در ا نی یاف یون   ١۴٣۶ فزو میل

فروش داشته است       قه تایر  با فروش       . حل این رقم در مقایسه 

یزان    ٢٠٠٩سال   حاکی     ١٣٣۴به م قه  یون حل به     میل شدی  از ر

یزان  سال          ۶/٧ م تایر در  نواع  هانی ا فروش ج صد در   ٢٠١٠در

 .]٧[ بوده است

شد و   مدتاً       ر هان ع تایر در ج صنعت  سعه  به      تو سته  واب

محل و            صنعت  نده در  یین کن مل تع خودرو و عوا قل و   صنعت  ن

حتوالت              جه به  مت کائوچوی طبیعی و نفت است، با تو نین قی مهچ

ید             ظه تول بل مالح فزایش قا یژه ا به و مذکور  خبش  مده در دو  ع

شاهد افزایش فعالیت در خبش صنعت        ٢٠١٠خودرو جهان در سال    

 . ]٨[ ایر جهان در این سال هستیمت

جنات   یا      بزرگ کارخا تایر در دن نده   ٣ جدول  درتولیدکن

 .آورده شده است
 

 تولیدکننده تایر در دنیاکارخاجنات بزرگ ، ٣ جدول

 سال تأسیس کشور نام کارخانه
Apollo Tyres Ltd. ١٩٧۶ هند 

Asian Tire Factory Ltd. ١٩٩٣ هند 
Birla Tyres ١٩٩١ هند 

Bridgestone Corporation ١٩٣١ ژاپن 
BRISA Bridgestone Sabanci Tire Manufacturing and Trading Inc ١٩٧۴ ترکیه 

Bleshina ١٩۶۵ بالروس 
Casumina ١٩٧۶ ویتنام 
CEAT Ltd. ١٩۵٨ هند 

Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd. ١٩۶٧ تایوان 
Continental Corporation ١٨٧١ آملان 

Coker Tire ١٩٧۴ امریکا 
Cooper Tires ١٩١۴ امریکا 

Danang Rubber Company ١٩٩٣ ویتنام 
Denman Tire ١٩١٩ امریکا 
Falcon Tyres ١٩٧٣ هند 
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Fate ١٩۴٠ آرژانتین 
Federal Corporation ١٩۵۴ تایوان 

General ١٩۶٣ پاکستان 
GITI ١٩٩٣ چین 

Goodyear ١٨٩٨ امریکا 
Hangzhou Zhongce Rubber Company ١٩۵٨ چین 

Hankook Tire ١٩۴١ کره جنوبی 
Haq Tyres & Rubber Industries ٢٠٠٣ پاکستان 

Hoosier Racing Tire ١٩۵٧ امریکا 
Hutchinson SNC ١٩۵٧ فرانسه 

Innovative Tyres & Tubes Ltd. ١٩٩۵ هند 
JK Tyre & Industries ١٩۵١ هند 

Kenda Rubber Industrial Company ١٩۶٢ تایوان 
Kumho Tires ١٩۶٠ کره جنوبی 

Michelin Group ١٨٨٩ فرانسه 
MRF Tyres ١٩۴۶ هند 

Nankang Rubber Tire ١٩۵٩ تایوان 
Nexen Tire ١٩۴٢ کره جنوبی 

Nizhnekamskshina ١٩۶٨ روسیه 
Nokian Tyres Group ١٨٩٨ فنالند 

 ٣ادامه جدول 

 سال تأسیس کشور نام کارخانه
PT Gajah Tunggal ١٩۵١ اندونزی 

Petlas ١٩٧۶ ترکیه 
Pirelli ١٨٧٢ ایتالیا 

Rosava اوکراین  
Shandong Linglong Rubber Company ١٩٧۵ چین 

Shanghai Tyre & Rubber Company ١٩٩٠ چین 
SIBUR Russian Tyres JSC ٢٠٠٢ روسیه 

Silverstone Berhad ١٩٨٨ مالزی 
Sao Vang Rubber JSC ١٩۶٠ ویتنام 

Sumitomo Rubber Industries ١٩٠٩ ژاپن 
Triangle Group ١٩٧۶ چین 

Trayal Corporation ١٨٨٩ صربستان 
Toyo Tire & Rubber Company ١٩۴٣ ژاپن 

TVS Srichakra ١٩٨٢ هند 
Titan Tire Corporation ١٨٩٠ امریکا 

Yokohama Rubber Company ١٩١٠ ژاپن 

 

 تولیدکننده حمصول های داخلی عمده شرکت ١.١.١۵

 ١٣۴١این شركت در سال    : )الستیك الربز  ( شركت كیان تایر   

یت    با ظرف هاي           ٨٠٠٠و  نواع تایر ید ا براي تول سال  تن در 

 »گودریچ ایران  .اف.بي « سواري، وانيت، باري و صنعيت با نام       

قدامات                با ا مدت  ین  طول ا منود در  كار  به  غاز  هتران آ در 

شني          سازي ما یز و نو هت جته شده ج جنام  طرح    ا جراي  هاي    آالت و ا

عادل             یدي م توان تول به  نون  هم اك شركت  ین  سعه، ا  ٢٨٠٠٠تو
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 )omtire.c-www.alborz(             تن در سال دسـت یافتـه اسـت   

]٣[. 

و با   ١٣۴۴شركت ایران تایر در سال      :شركت ایران تایر   

تن تایر در سال و با نام شركت جنرال تایر و           ۴٠٠٠ظرفیت  

پس از اجراي دو طرح    . رابر ایران فعالیت خود را آغاز كرد      

توسعه در این شركت اكنون ظرفیت تولیدي شركت ایران تایر           

 )www.irantiremfg.com( تن در سال افـزایش یافتـه اسـت    ٢۶٠٠٠به 

]٣[. 

با نام    ١٣۵۴شركت الستیك دنا در سال      :شركت الستیك دنا   

ی         یت اول با ظرف یران و  ستون ا سال    ٢٠٠٠٠ه شركت برجي تن در 

هاي الستیك     برداري رسید كه فناوري این شركت به شركت         به هبره  

یز ا      تایر ن یل  مان و آرتاو فت  كر قال یا ین     هم . نت نون ا اك

 )www.denatire.com( تـن در سـال دارد   ٣٣٠٠٠شركت ظرفیيت معادل 

]٣[. 

، با فناوري    ١٣۵۵این شركت در سال     :شركت الستیك پارس   

.  سیس گردید  أتن ت  ٢٠٠٠٠شركت پرييل ایتالیا و با ظرفیت امسي       

شامل        شركت  ین  یدات ا باري       تول نيت و  سواري، وا هاي  تایر

تن   ٢٠٠٠٠پس از اجراي فاز دوم شركت الستیك پارس،        . شود  مي 

شده        فزوده  یت آن ا قدار    به ظرف به م سال     ۴٠٠٠٠و  تن در 

 .]٣[ )www.parstire.ir( استرسیده 

 جممتع صنایع الستیك كرمان در     :جمتمع صنایع الستیك كرمان    

و با انتقال دانش فين برجيستون از طریق شركت دنا          ١٣٧٢سال  

این  . برداري رسید   تن در سال به هبره     ٣١٠٠٠و با ظرفیت امسي    

سال   سرمایه      شركت در  با  خري  م   گذاري  هاي ا ید  ؤهاي  ثر در تول

تن در سال     ۴٠٠٠٠تایرهاي رادیال سواري، ظرفیت خود را تا       

 .]٣[ )www.bareztire.com( افزایش داده است

یزد       ستیك  صنایع ال مع  صنایع       هبره  :جمت تع  برداري از جمم

سیكلت            خه و موتور یوپ دوچر تایر و ت ید  هت تول یزد ج ستیك  ال

سواري از             تایر  ید  نه تول پن و در زمی شور ژا فين ك نش  با دا

این  ظرفیت امسي   . آغاز گردید   ١٣٧۴شركت كیان تایر در سال     

تن تایر سواري، موتورسیكلت       ٧۵٠٠ جمتمع در حال حاضر معادل    

 .]٣[ )www.yric.com( باشد و دوچرخه در سال مي

تایر      یل  صنعيت آرتاو مع  سال     :جمت شركت در  ین  به   ١٣٧۵ا

تن در سال    ٢۵۵٠٠منظور تولید انواع تایر و با ظرفیت امسي        

هبره    سید  برداري  به  یاس و         . ر هاي با ید تایر ناوري تول ف

سواري             هاي  نا و تایر ستیك د شركت از ال ین  خني ا لت  یال ب راد

ــركت  ــیمي آن از ش ــت س ــت  TRI بل ــده اس ــت ش ــیه دریاف  روس

)www.goldstoneir.com( ]٣[. 
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تایر    كویر  سال       :شركت  كویر تایر در  با   ١٣٧٧شركت  و 

تن در سال با دانش فين انتقال یافته از          ٢۵۵٠٠امسي   ظرفیت 

هبره          به  سلواكي  تادر ا تایر و ما پارس  سید   شركت    .برداري ر

این شركت هم اكنون تایرهاي رادیال خني و استیل بلت سواري           

 .]٣[ )www.kavirtire.ir( مناید و تایرهاي سنگني تولید مي

شركت ایران یاسا تایر      :ایران یاسا تایر و رابر    شركت  

و رابر فعالیت خود را در جهت تولید انواع حمصوالت الستیكي          

سال          سیلكت در  خه و موتور یوپ دوچر تایر و ت یز  و  ١٣۴٧و ن

یت                 كه ظرف حايل  منوده و در  غاز  پن آ شور ژا فين ك نش  با دا

با  اكنون   هم . تن در سال بوده است     ١٠٠٠ابتدایي این شركت    

عادل     یوپ           ۵٢٠٠ظرفیيت م تایر و ت نواع  نده ا تن تولیدكن

 .]٣[ باشد دوچرخه و موتورسیكلت مي

 

 شرایط صادرات ١.١۶

این حمصول از نظر صادرات جزء کاالهای جماز بوده، یعنی           

 .]١٣[ صادرات آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب جموز ندارد

 

 گیری هزینه و فایده شناسایی و اندازه ٢
ی و اقتصادی طرح در جدول زیر خالصه شده       فاکتورهای مال  

 .است
 ای از فاکتورهای مالی و اقتصادی طرح خالصه، ۴ جدول

های  جمموع هزینه
 )ریال(تولید 

درآمد سالیانه 
 )ریال(

گذاری کل  سرمایه
 )ریال(

سود ناخالص 
 )ریال(

٢,٧۴۵,٠٠٠,٠٠٠,
٠٠٠ 

٣,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠,
٠٠٠ 

٣,۴٠٧,٠٠٠,٠٠٠,
٠٠٠ 

٧۵۵,٠٠٠,٠٠٠,٠
٠٠ 

سود خالص 
 )ریال(

 سر نقطه سربه
نرخ بازگشت 

 سرمایه
زمان بازگشت 

 سرمایه
۵۶۶,۴٩٨,٠٠٠,٠٠

٠ 
 سال ۵/۴ %٢/٢٢ ٩/١۴%
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 وضعیت عرضه و تقاضا ٣

برداری و روند تولید از آغاز برنامه       بررسی ظرفیت هبره    ٣.١

تکنولوژی   ها و سطح    سوم تاکنون و حمل واحدها و تعداد آن     

عدم                لل  لی، ع یت عم مسی، ظرف یت ا جود، ظرف حدهای مو وا

یت     هبره  مل از ظرف شرکت      برداری کا شورها و  نام ک های   ها، 

 سازنده ماشین آالت مورد استفاده در تولید حمصول

نون    عال         ١٠هم اک یوب ف تایر و ت نده  نه تولیدکن کارخا

یدات آن        موع تول که جم جود دارد  شور و سال     در ک  ١٣٨۶ها در 

بر  ب  عادل       ٢٣٨الغ  تن، م تایر        ٧/۶هزار  قه  یون حل میل

سیکلت و     خه و موتور نواع        ٩۶/١١دوچر تایر ا قه  یون حل میل

می       ١٣خودرو و   یوب  نواع ت قه ا یون حل شد   میل کر   (با شایان ذ

که جمموع ظرفیت تولید در کل کشور برابر با یک واحد             است  

ست       چین ا ثل  شوری م یدی در ک ین     ۵ جدول  ).تول ید ا مار تول آ

 .]٧[ دهد های اخیر نشان می کارخاجنات را در سال

 
 در ایران ٨٠-٩٠های  ، آمار تولید انواع تایر و تیوب طی سال۵ جدول

]٧[ 

 ٨۶ ٨۵ ٨۴ ٨٣ ٨٢ ٨١ ٨٠ سال
٩٠ ٨٩ ٨٨ ٨٧ 

بینی پیش(
( 

وزن 
هزارتن(

( 

١٧
۴ 

١٧
٧ 

١٩
١ 

٢١
٧ 

٢١
١ 

٢٢
٠ 

٢٣
٨ 

٢١
٠ 

٢٢
۶ 

٢٣
١ 

٣۴۶ 

 

نه         به گو صنعت  ید در  ند تول جود        رو با و که  ست  ای ا

بدون            چالش  قل،  محل و ن صنعت  فایی  هت خودک ناگون در ج های گو

که در آغاز     طوری  وقفه و روبه رشد کیفی و کمی بوده است، به        

 ٢٣٨به   ٨۶هزار تن بوده و در سال      ۵٠انقالب، آمار تولید    

ست      سیده ا تن ر سواری،         . هزار  های  نواع تایر ید ا ند تول رو

وانتی، اتوبوسی، کامیونی، صنعتی و راهسازی و کشاورزی طی        

سال     ۴ لی   ٨٢سال، از  ست    % ١٩، ٨۵ا شته ا شد دا سال  . ر در 

ه واحدهای این صنعت و    ، با وجود مشکالت بسیار برای جمموع      ٨۶

شرکت تایرساز    ٢بروز شرایط حبرانی و توقف خط تولید برای         

شرکت     ( ید  قف تول نا       تو شرکت د ید  فت تول لربز و ا ند   )ا ، رو

سال       با  سه  ید در مقای یزان   ٨۵تول به م شان    % ٨/۶۴،  شد ن ر

 .]٧[ دهد می
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مه   طرح   ۵برنا شور         ساله  صنایع ک سازی  سعه و نو های تو

هزار تن به حدود      ٢٣٨ظرفیت تولید از    ایتًا موجب افزایش   

 .هزار تن خواهد شد ۴٩٣

نون    مابقی        %٣٢هم اك یال و  شور راد یدی ك های تول تایر

 .شود با تكنولوژی قدیمی بایاس تولید و عرضه می

 برابر  تن  ۴١۵هزار و   ٢٣١بیش از   ٨٩تولید واقعی سال    

خه و              ٢/٣۴ تایر دوچر خودرو،  تایر  نواع  قه ا یون حل میل

درصد از برنامه تنظیم شده     ١۵که  موتور و انواع تیوپ بوده     

سال          شابه  قم م با ر سه  ست و در مقای مرت ا صد    ٨٨ ک یز دو در ن

ست      شته ا شور،         .کاهش دا تایر ک ندگان  یان تولیدکن در م

هاي کیان تایر، ایران تایر و آرتاویل تایر با کاهش            شرکت 

شرکت   تو با افزایش تولید روبرو بوده است          لید و سایر    .ها 

 ٣٠بیشرتین میزان افزایش مربوط به شرکت الستیک دنا با رشد           

شرکت    »دنا «پس از  . درصدي است   یب  هاي ایران یاسا،     به ترت

هاي بعدي    خوزستان، کویر، یزد، بارز و الستیک پارس در رتبه       

یا       .دن قرار دار  شرکت ک حبران در  ند  مه رو که از   ادا تایر  ن 

گري شرکت شده، در سال گذشته نیز پس از یک          گریبان  ١٣٨٧سال  

باز هم شدت گرفت و تولید این شرکت         ١٣٨٨هببود نسيب در سال    

 .]٧[ را در مرز چهار هزار تن نگه داشت

درصد بیشرتین و الستیک     ٣١هم اکنون گروه صنعيت بارز با       

با    ستان  صد  ١خوز یدات      ،در سهم از تول ین  به    کمرت خل را  دا

 .خود اختصاص داده است

هاي تولیدکننده تایر پیش بیين کرده بودند که در           شرکت 

بر      ١٣٨٩سال   بالغ  یدي  شند        ٢٧١تول شته با تن را دا هزار 

سال          عي  ید واق سه تول سال، مقای یان  ما در پا شان داد   ٨٩ا ن

حمقق   ٨٩درصد از برنامه تولید سال     ٨۵که به حلاظ وزني فقط      

هاي خوزستان، ایران یاسا و بارز به ترتیب          شرکت . شده است  

شرکت        ١و  ۵، ١٣ مابقي  شرت و  صد بی مه       در مرت از برنا ها ک

 .تولید خود در سال قبل تولید داشته است

تایرهاي دوچرخه، باري و اتوبوسي رادیال به ترتیب با         

گروه         ٢۴و  ٣۶ ید را در  شد تول شرتین ر فزایش، بی صد ا هاي   در

بیشرتین سهم تولید نیز مربوط به       . دحمصول به خود اختصاص دا    

هاي باري اتوبوسي بایاس، سواري رادیال و وانيت و به           گروه 

 .]٧[ درصد بوده است ١٩و  ٢٣، ٣٢ترتیب 

موع   سال     در جم شدن در  یالیزه  ند راد ند    ٨٩ رو سیار ک ب

های نصب شده     ش تولید از ظرفیت  یحمدود به افزا    و عمدتاً  هبود 

 .و موجود بوده است
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رهای رادیال تولیدی به کل تایرهای تولیدی در        سهم تای 

بر        ٧/٣١ بیش از  ٨٩سال   شی برا که افزای بوده  صد   ۴/١٠ در

 .داشته است ٨٨درصد در مقایسه با ارقام سال 

هــایی کــه   طبــق آمــار اداره صــنایع و معــادن اســتان 

سته  ند در سال   توان برای          ا عال  های اخیر جموز فعالیت واحد ف

سیک        کدهای آی با  صوالت  ید حم نواع ( ٢۵١١١١١٠تول ستیك  ا  هاي  ال

ئي  سایل ) تایر ( رو یه  و یال    ( ٢۵١١١١١١و ) نقل ستیک راد ال

های ذکر     استان . باشد  دریافت منایند، به شرح زیر می       )سواری 

  .]٩[ اند ول فاقد جموز فعالیت بودهانشده در این جد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 هاي الستیك انواع، جموزهای اخذ شده برای واحدهای فعال تولید ۶ جدول

 ]٩[ نقلیه وسایل) تایر( روئي

نام 
 استان

سا
ل 
٨٩ 

سا
ل 
٨٨ 

سا
ل 
٨٧ 

سا
ل 
٨۶ 

سا
ل 
٨۵ 

سال 
٨۴ 

سا
ل 
٨٣ 

سا
ل 
٨٢ 

سا
ل 
٨١ 

سا
ل 
٨٠ 

سا
ل 
٧٩ 

سال 
٧٨ 

سال 
٧٧ 

سال 
٧۶ 

سال 
٧۵ 

اردبی
 ل

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 
١٢٠
٠ 
 تن

٠ ٠ 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ کرمان
٨۶٠
٠ 
 تن

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

 ٠ ٠ ٠ هتران
٨۵
۶ 
 تن

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 
٣٠٠٠

 تن ٠

١٠٢٣٠
٠ 

 حلقه

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ یزد
١۵٨٠

 تن ٠
٠ ٠ ٠ 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ قزوین
٩٣۵٠٠ 
 حلقه

 
الستیک رادیال  شده برای واحدهای فعال تولید جموزهای اخذ، ٧ جدول

 ]٩[ )باشند اعداد برحسب تن می( سواری

نام 
 استان

سا
ل 
٨٩ 

سا
ل 
٨٨ 

سال 
٨٧ 

سا
ل 
٨۶ 

سا
ل 
٨۵ 

سا
ل 
٨۴ 

سا
ل 
٨٣ 

سا
ل 
٨٢ 

سا
ل 
٨١ 

سا
ل 
٨٠ 

سا
ل 
٧٩ 

سال 
٧٨ 

سال 
٧٧ 

سال 
٧۶ 

سا
ل 
٧۵ 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ فارس
٢٠٢
۵ 

٠ 

خراسا
ن 

٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠۵٠ ٠ ٠٠ 
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 جنوبی
اردبی
 ل

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 
١١٧٠
٠ 

٠ ٠ 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ یزد
١٧٠٠
٠ 

٠ ٠ ٠ 

 ٠ ٠ کرمان
٢۴٣٠
٠ 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

 

 

 

های توسعه در دست اجرا       حرهای جدید و ط    بررسی وضعیت طرح  ٣.٢

از نظر تعداد، ظرفیت، حمل اجرا، میزان پیشرفت فیزیکی          (

های اجنام شده اعم      گذاری  ها و سرمایه   سطح تکنولوژی آن   و

 )از ارزی و ریالی و مابقی مورد نیاز

های توسعه شرکت الستیک بازار و ایران         برای اجرای طرح   

های  هزار تنی تولید تایر    ۵٠ا دو طرح  تایر در نظر دارند ت    

 .رادیال در کردستان و کرمانشاه بنا کنند

 

از آغاز برنامه سوم تا پایان        بررسی روند واردات حمصول    ٣.٣

 )چقدر ازکجا( ٨۴سال 

ا توجه به نیاز داخلي کشور، تایرسازان داخلي حدود          ب 

یق واردات          ۶۵ مابقي از طر کرده و  برآورده  یاز را  صد ن در

د و به   نشو  شود که عمده این تایرها از چني وارد مي         مني مي أت 

 .دنحلاظ کیفي در سطح قابل قبول قرار ندار

مار   خودرو     آ یال  ستیک راد شی از     (واردات ال نوان خب به ع

فه  سال ) تعر یر در     در  ست     ٨ جدول های اخ شده ا شان داده    ن

]١۴[. 

 
 ]١۴[ های اخیر ک رادیال خودرو در سال، آمار واردات الستی٨ جدول

از انواعی که  -(الستیک رویی چرخ، بادی، نو، از کائوچو : عنوان
 های سواری  برای اتومبیل

های مسابقه به کار  های استیشن واگن و اتومبیل مهچنین اتومبیل(
 ))رود می

 )هزار دالر(ارزش  )تن(وزن  سال
٢٢٣ ١٣٨١۵٠ ۴٩٠٧۴ 
٢٢ ١٣٨٢۵۶٩ ۶٢٠٨١ 
٢ ١٣٨٣۶٣١۶ ۶٨٩۵١ 
١٣٨۴ ۴١٣۵٩٩ ٣۵٨۴ 
١٣٨۵ ۵٠۶۴١١٧٣ ٣۶٣ 
١٣٨۶ ٣۶۴۶٩ ٩۶٠١۶ 
١٣٨٧ ۴۴١ ٩٨٠۴٢٨٧٠ 
١٣٨٨ ۵٨۵١٧٢ ٣٢۵٢٠ 
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١٣٨٩ ۵۴١٧ ٠٠٠۵۵٨٧ 

 

 

 

 

 

در ) به عنوان خبشی از تعرفه    (میزان واردات این حمصول    

 .]١۴[ ارائه شده است ٩ جدولدر  ١٣٨٩سال 

 
 ]١۴[ ٨٩واردات الستیک رادیال خودرو در سال ، ٩ جدول

 نام کشور
میزان واردات 

 )کیلوگرم(
بلوروس 

روسیه (
 )سفید

٢٩۴٧ 

 ١٠٧٧٢۴٧٠ چني

 ٣۵۴٠۶ ژاپن

 ۴٣٠٠ آرژانتني

 ۶٣١۴۴٠ آملان

امارات 
 متحده عربي

٣٧۵٢۶٨٢۶ 

 ۴٣١٩١۵ اندونزي

 ١٩۵۵۶٨ ایتالیا

 ۵٠٣٣٩۶ تایوان

 ۵٢٢٩٠١ تركیه

 ١٢۶٣۴٩١ مجهوري كره 

 ٧٣٩١٣ زميبابوه

 ٧۶٨١١ سوئیس

 ٣٣٢۵٩٩ عراق

 ٢٢٨٨٩١ فرانسه

 ١١۵ كانادا

 ١١٠٢۵ كویت

 ٧۵٧٢۴ مالزي

منطقه آزاد 
 چاهبار

۵٧٧٨١٨ 

آزاد منطقه 
 كیش

٢۴٧٣٠ 

 ۶٠٣۴٧١ هند

 ١٠٣۵۶۶ ویتنام

 ۵٣٩٩٩٣٢٢ مجع کل
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 بررسی روند مصرف ازآغاز برنامه ۴.٣

سال  نوع             در خودرو از  های  نواع تایر صرف ا یر م های اخ

بدلیل      شور  سیمی در ک یال  ضریب          راد بودن  باال  هبرت و  یت  کیف

میزان  که در حال حاضر ایمنی افزایش چشمگیری داشته به طوری

میلیون   ٨( هزار تن درسال    ۶٠تولید این نوع تایر در حدود      

هـزار   ١۶۶کشور به این حمصول در حـدود   و نیاز) حلقه الستیک

 .]٧[ باشد می) میلیون حلقه الستیک ٢/٢٢(تن در سال 

  ٩٠٠ساله نظام    ٢٠نیاز تایر کشور در افق چشم انداز        

 .باشد میهزار تن 

بر روی بـازار مصـرف السـتیک     بر اساس حتقیقات اجنام شده

درصد بازار این حمصول      ۴٠ ه است که  خودرو در ایران مشخص شد    

هـای   درصد به السـتیک ١٨های رادیال،  به الستیک ٨٨سال  در طول

یاس و   به       ٢۴با یز  بازار ن صد  ستیک      در گر ال نواع دی ها    ا

 .اختصاص داشته است

های دست دوم یا روکش      نیز به الستیک    درصد این بازار    ٨

ست      شته ا لق دا خودرو     مدل  سایر . شده تع ستیک  یز   های ال  ١٠ن

  .اند درصد بازار را به خود اختصاص داده

 ٢٠تنـها   ٨٨ طـول سـال   دهد در این آمار مهچنان نشان می

 .اند اقدام به خرید الستیک اتومبیل کرده درصد صاحبان خودرو

مده      ست آ مار بد ستیک       ٣٧در آ ندگان ال صرف کن صد از م در

هایی   در یک سال گذشته غیر از الستیک      اند  هار داشته  خودرو اظ 

 ٣٢خریداری منوده و  حلقه الستیک ٢اند  که مهراه اتومبیل بوده

ته     یز گف صد ن ند   در ستیک       ۴ا بر ال عالوه  ستیک  قه ال که    حل هایی 

 .]٧[ اند اتومبیل شان بوده هتیه کرده مهراه

صـد  در ١۴های خریداری شده الستیک الربز با  مارک در میان

بعد از آن  . داشته است   الستیک خودرو را   باالترین خریداران  

درصد، بریجیستون    ١٠ایران تایر با     درصد،  ١٣نیز بارز با    

درصد به ترتیب بیشرتین متقاضـیان را   ۶درصد و دنا با  ٨با 

 .اند اختصاص داده در بازار الستیک خودرو به خود

 

تا پایان     بررسی روند صادرات حمصول از آغاز برنامه سوم       ۵.٣

 )چقدر به کجا صادر شده است(و امکان توسعه آن  ٨٩سال 

سال         صول از  ین حم صادرات ا ند  یان    ١٣٨١رو  ١٣٨٩تا پا

  داده شده است  نشان   ١٠ جدول در ) به عنوان خبشی از تعرفه    (

]١۴[. 
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 ]١۴[ های اخیر ، آمار صادرات الستیک رادیال خودرو در سال١٠ جدول

از انواعی که  -(الستیک رویی چرخ، بادی، نو، از کائوچو : عنوان
 های سواری  برای اتومبیل

های مسابقه به کار  های استیشن واگن و اتومبیل مهچنین اتومبیل(
 ))رود می

 )هزار دالر(ارزش  )تن(وزن  سال
٧٨ ١٣٨١۶ ١٢٠٠ 
٨٧ ١٣٨٢۵ ١٣٩٠ 
٩٩ ١٣٨٣۵ ١۵٨٠ 
١٣٨۴ ١۶۵۶ ٢۶٣٢ 
١٣٨۵ ٢٧ ١٧٢٨۶٢ 
١٣٨۶ ١۴٨۵ ٢۴٢۴ 
١٣٣ ١٣٨٧۴ ٢١٨٧ 
١ ١٣٨٨۶١٩ ۴٣۴٣ 
١ ١٣٨٩۵٧٧ ۵٠٨۵ 

 

سال        صول در  ین حم صادرات ا یزان  شی    ( ١٣٨٩م نوان خب به ع

 .]١۴[ ارائه شده است ١١ جدولدر ) از تعرفه

 
 ]١۴[ ١٣٨٩، میزان صادرات الستیک رادیال خودرو در سال ١١ جدول

 )کیلوگرم(میزان صادرات  نام کشور
 ۵٨٠٠١ پاكستان
 ۴٩۶٠ آذرباجيان
 ۶٠٠ ازبكستان
 ١١٩١٧۴۶ افغانستان
 ٣٣٧٣ تركیه
 ٢٢٠٧۶٢ عراق

 ٢۴٠ فرانسه
 ٩٧٨۵۶ مين

 ١۵٧٧۵٣٧ مجع کل

 

كشور، صنعت الستیك ایران باید         ساله توسعه   ٢٠در افق  

قه            بزرگ  ستیكی در منط عات ال تایر و قط نده  ترین تولیدكن

 .که میسر نشده استباشد، 

کاهش   %١٠ ،٨٩ تایر سواری در شش ماهه خنست سال      صادرات  

 .ایم بوده %۴یافته و در خبش عرضه داخلی نیز شاهد کاهش 
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با اول         ۶.٣ صول  به حم یاز  سی ن یان        وبرر تا پا صادرات  یت 

 برنامه پنجم

صرف               مرت از م ضر ک حال حا صول در  ین حم ید ا قدار تول م

 .ها است که دالیل آن متعدد است بازار و حتی پیش بینی

 

لوژی و روش     ۴ مجالی تکنو سی ا ضه       برر ید و عر های تول

 حمصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها
ید               تایر تول یاز  مورد ن جزای  متام ا لی  طی مراح تدا  اب

ثابت    ًهنوز به صورت کامال     ها  شوند، ولی تا این مرحله آن      می 

جای    کم  شده    و حم یری ن تی روی         گ نه عالم هیچ گو ضمن  ند، در    ا

یا    یواره و  ندارد    د جود  حی روی آج آن و له   . طر ین مرح در ا

آخـر   در مرحله. گویند می (Green tire) تایر نارس به این جمموعه،

گیـرد تـا بـا     مـی  قـرار  (Curing machine) ماشین کیورینگ تایر در

الگـوی   هـا و  فر اجاق گاز، متام عالمت مشابه کارکردی تقریبًا

لب    آج سیله قا تایر     بو بوط روی  جاد   های مر مای   .شود ای گر

بکار رفته در حین اجنام این کار باعث حمکم شدن هرچه بیشرت              

و  (vulcanizing) پخـت شود، کمی بعد از  بین اجزای تایر می اتصال

ماده              صول آ یدی، حم تایر تول یت  سی کیف حل برر ندن مرا گذرا

 .]١۵[ عرضه است

های یک کارخانه تایر سازی        ترین قسمت   به طور کلی مهم    

 : ]١۵[ عبارتند از

 قسمت پخت  -

 قسمت تایر سازی  -

 ها و کلندر مربوط به کوشین  کلندر مربوط به الیه -

 قسمت بیدسازی  -

 ها  بنبوری -

 

 بنبوری ١.۴

بوری  سمت         از بن یه ق یزه اول یه آم برای هت لف      ها  های خمت

می   ستفاده  بوری . شود  ا نده          بن لوط کن نوع خم یک  قع  ها در وا

ستند    لی ه نده   . داخ لوط کن نوع دا     خم به دو  خارجی     ها  لی و  خ

ها را    توان غلتک   های خارجی می    از خملوط کننده  . شوند  تقسیم می  

توان به صورت زیر بیان        ها را می   عمل اصلی بنبوری   . مثال زد 

 . کرد

 )Blending(آمیزه کاری   -أ 
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ای  این کـار بایـد بـه گونـه     :)Dispersion( توزیع مواد  -ب 

 . اجنام شود که مواد بطور یکنواخت توزیع شوند

این مرحلـه نیـز بایـد مباننـد      :)Mixing(اختالط مواد   -ج 

صورت              مواد  خت  یع یکنوا با توز خبوبی و  بل  له ق مرح

 . گیرد

 : های خمتلف یک بنبوری عبارتند از قسمت

 Ramسیلندر هوا و   -أ 

  )Feed Hooper(قیف تغذیه   -ب 

 ) Mixing Chamber(حمفظه خملوط کن   -ج 

 روتورها   -د 

 قسمت ختلیه مواد   -ه 

هــا  خمتصــر دربــاره بعضــی از قســمتحــال بــه توضــیحات 

 .پردازیم می

بوری                 مست بن به  مواد  هدایت  ظور  به من هوا  سیلندر 

رام شامل دو قسمت میله و وزنه شناور است       . شود  استفاده می  

سیلندر هوا برای باال بردن رام       . کند  که توسط هوا کار می      

به دو صورت    تواند  آمدن رام نیز می    نپایی . شود  استفاده می  

 .ر هواتوسط فشا، بوسیله سنگینی وزنه خود رام: شوداجنام 

ست          یزه ا کردن آم لوط  سنت و خم ها شک مل روتور ها  . ع روتور

 . کنند با کمی اختالف سرعت با جهت خمالف یکدیگر کار می

از مـواد   Batchعملیات خمتلفی که بر روی یک  ١٢ جدولدر 

گیرد و نیز زمان الزم برای این عملیات آورده شده          اجنام می  

 .است

 
 ، زمان الزم برای اجنام عملیات خمتلف توسط بنبوری١٢ جدول

 توسط بنبوری بر روی عملیاتی که
 شود از مواد اجنام می Batchیک 

 زمان الزم
)min( 

 ٠/Batch ۵اضافه کردن 

 ۵/٠ ها اضافه کردن رنگدانه

 ۵/٠ اضافه کردن اسید استئاریک
 ١ ها اضافه کردن اکسید روی و نیمی از دوده

 ۵/٠ ها اضافه کردن بقیه دوده
 ۵/٠ اضافه کردن گوگرد

 ۵/٠ از بنبوری Batch بیرون انداخنت
 ١ روی غلتک و وزن کردن آن Batchانداخنت 

 ١ اجنام کارهای ایی و سرد کردن
 ۶ جمموع
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های کوچک و     الزم به ذکر است این مقادیر برای بنبوری        

به طور   . در مواقعی است که بنبوری با سرعتی کم کار کند           

در بنبـوری   Batchمعمول در صنایع تایر سازی زمانی کـه هـر   

 .دقیقه است ۶کند در حدود  سپری می

 

 ها غلتک ٢.۴

غلتک اول که   . بعد از هر بنبوری نیاز به غلتک داریم        

میزه خروجی   آگیرد وظیفه رول کردن     در زیر بنبوری قرار می    

هده دارد    بوری را برع تک       . از بن عد از غل یز ب تک دوم ن غل

بـا  . قـرار دارد  Masterهـای   اول در قسمت ذخیره سازی آمیزه

کنند پس     ها کار می    ها مهزمان با بنبوری     که غلتک   توجه به این   

 . باشد ها می ها برابر با بنبوری تعداد ساعت کاری غلتک

 

 کلندر ٣.۴

سازی              تایر  صنایع  ندر در  ستفاده از کل صلی ا لت ا ع

این کار در    . باشد  های مربوط می    پوشاندن الیه نخ توسط آمیزه     

کلندرهای چهار  معموال�. شود اجنام می Carcasو  Chafer ،Braker مورد

می   ستفاده  نواختی و     . شود  رول ا ندرها یک ین کل هبرتی   آا یزش  م

می         جاد  سه رول ای ندرهای  به کل سبت  ند  ن ظور     . کن مهین من به 

نخ گرفته           قبل از این   ید رطوبت  شود با شش دادن اجنام   که پو

به مدت چند ساعت و در      این کار توسط حرارت دادن نخ     . شود 

گرفنت رطوبت از نخ باید     . شود  درجه اجنام می    ٨٠الی   ٧٠دمای  

نه  شود           بگو شک  خت خ طور یکنوا نخ ب که  شود  جنام  ته . ای ا  الب

ها   نکه از خشک شدن آ    ها قبل از رفنت به کلندر برای این         نخ 

رول نخ از وسط   . شوند  مطمئن شوند توسط آزمایشگاه کنرتل می       

ط   آو  یزه مربو می     م طرف  صورت رول از دو  ند  ه ب حین  . آی در 

.  پوشاند  میزه مربوطه دو طرف رول نخ را می     آها   عبور از رول 

موال�        ندر مع جی از کل صول خرو حدود   ضخامت حم لیمرت   ٨/٠در  می

شد  می  کاتر          . با یک  بور از  عد از ع ندر ب جی از کل صوالت خرو حم

عالوه  الزم به گفنت است که     . روند  به مست ماشین تایر سازی می      

برای                یز  سه رول ن ندر  یک کل به  یاز  شده ن ته  ندر گف بر کل

 .قسمت کوشین وجود دارد

 

 اکسرتودر  ۴.۴

می     سرتودر  ختالط      یک اک برای ا ند  قال      پتوا یا انت سته  یو

شود             سرتود  یل اک صورت پروف به  ید  که با مذاب  مر  کار   ،پلی ب
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که قابلیت نگهداری و انتقال      از اکسرتودر به علت این    . رود 

با   مر  باال    پلی یت  می   را کیف ستفاده  گر  . شود  داراست ا از دی

  :توان به موارد زیر اشاره کرد خواص یک اکسرتودر خوب می

 سایز کردن سریع پلیمر  پالستی  -أ 

 خوب خارج کردن گازهای بوجود آمده   -ب 

 ها  مهوژن کردن یکنواخت مذاب پلیمر با افزودنی  -ج 

 کنرتل دمای خوب   -د 

ز ال خروج که مذاب در حا دمای کم مذاب هنگامی  -ه 

 .دستگاه است

س  می رتاک یا دور            ودرها  چه  تک مارپی صورت  به  ند  توان

چه  شند  مارپی ه . با سرتودر         مم نوع اک ین دو  بین ا فاوت  ترین ت

 . ها است در نوع تغذیه آن

ها و سیلندر    در اکسرتودر دو مارپیچه فضای بین مارپیچ      

منی        هیچ  پر  مل  طور کا می      گاه ب جازه را  ین ا که    شود و ا هد  د

مارپیچ   توانیم دور  جه           ب نیم و در نتی یاد ک یا ز کم  ها را 

چنین   هم . توانیم بر خروجی از اکسرتودر کنرتل داشته باشیم        می 

توانند به عنوان یک متغیر برای کنرتل تنش           ها می   دور مارپیچ 

 . باشندبرشی و سرعت تولید بیشرت 

مارپیچ         تک  صوص  به خ سرتودرها  می   مارپیچ اک ند    ها  توان

. متغیر در بسـرت خـود باشـد    Pitchر داخلی و زاویه دارای قط

له    آن ستند        ها دارای مرح فی ه ندی خمتل مارپیچ  . های فرآی

می    سرتودرها را  خاص              اک ماده  یک  کردن  سرتود  برای اک توان 

کرد   ستفاده  موال�      . ا سرتودر مع مارپیچ یک اک صه  بین    مشخ سبت  ن

 . طول به قطر آن است

یچه مد   رپودر دو مااهدافی که در استفاده از یک اکسرت      

 : نظر است عبارتند از

ها با مذاب پلیمر بدون  اختالط و مهوژنه کردن افزودنی  -أ 

گونه تغییری در دما صورت بگیرد اجنام  که هیچ این

 .شود

تنش برشی زیادی برای پراکنده کردن یکنواخت   -ب 

ها مورد نیاز است که  فیلرهای مقاوم و رنگدانه

 .جاد آن استاکسرتودر دو ماهیچه قادر به ای

الزم است بتوانیم بر توزیع دمای داخل اکسرتودر و   -ج 

 .دمای مذاب کنرتل خوبی داشته باشیم

. یچـــه خمتلفـــی وجـــود دارنـــدرپاکســـرتودرهای دو ما

اند که خود  ای طراحی شده بگونه Intermeshing.co-rotatingاکسرتودرهای 
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می    یز  بین               را مت ضای  کردن ف یز  به مت یازی  گر ن ند و دی کن

 . ها و سیلندرها وجود ندارد پیچمار

با             که  ست  فی ا های خمتل سرتودر دارای پارامرت مارپیچ اک

یند پذیری، اختالف فشار، دما و      آتوان بر فر   ها می   تغییر آن 

 . کنرتل ایجاد کرد... 

بـه عنـوان یـک     معموال� non-Intermeshing.co-rotatingاز اکسرتودر 

می          ستفاده  مر ا مذاب پلی قال  برای انت مپ  صنایع   . شود  پ در 

شود که    از اکسرتودرهای دوبلکس استفاده می     تایرسازی معموال�  

جدا دارد          مشا  شاخه  که دو  ست  چه ا تک مارپی سرتودر  یک اک .  ل 

در  Sidewallو  Treadاز این اکسرتودرها برای اکسـرتوژن دو جـزء   

 . شود ه میصنایع تایر سازی استفاد

 

 بید سازی ۴.۵

گیرد را بید  آن قرار میقسمتی از تایر که سیم در 

های زیر تشکیل  بطور کلی بید تایر از قسمت. نامند می

 . شده است

 سیم بید   -أ 

 میزه مورد استفاده در بید آ  -ب 

 نوار   -ج 
 Apex  -د 

 فیلیپر   -ه 

در تایرهای باری     البته قسمت آخر یعنی فیلیپر معموال�       

بزرگ ا     تی  سی و وان می  اتوبو به         ستفاده  جه  با تو که  شوند 

تایرهای تولیدی در این واحد تولیدی از فیلیپر در بیدهای        

گیری در   از سیم برای ضربه   . شود  واحدهای تولیدی استفاده منی    

در استفاده و انبار کردن سیم باید       . شود  تایر استفاده می   

سیم           گرفنت  قرار  صورت  که در  کرد  قت  بت      د بر رطو ها در برا

 . زنند ها زنگ می یاد، آنبرای مدت ز

سفت             لی  سیم خی شش دادن  برای پو ستفاده  مورد ا یزه  آم

گونه   علت استفاده این    .شود  تر می   است و بعد از پخت نیز سفت     

یزه  بودن آن    آم قاوم  ضربه    ها م بل  ست   ها در مقا .  های وارده ا

ها در برابر حرارت چندان       اما باید توجه کرد که این آمیزه       

ستند    قاوم نی خت         به  . م حین پ سرتودر و در  یل در اک مهین دل

 . باید بسیار مراقب بود

یاز            ساز ن ید  سرتودر و ب ستگاه اک به دو د سمت  ین ق در ا

یم  تک            . دار نوع  سرتودری از  ستفاده، اک مورد ا سرتودر  اک
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ستفاده               مورد ا یزه  کردن آم ماده  فه آ که وظی ست  چه ا مارپی

 . برای پوشش دادن سیم را بر عهده دارد

شش     مل پو سرت      ع عد از اک سیم ب هی  یزه    ود سط آم در و تو

می      جنام  سرتودر ا جی از اک ستگاه      . شود  خرو سمت د ین ق عد از ا ب

ید ساز وظیفه شکل      هی سیم   ب های پوشش داده شده را برعهده       د

می         . دارد ماده  یدها آ ایی ب شکل  ستگاه  ین د به    در ا شود و 

 . رود مست دستگاه تایر سازی می

 

 فیلر زنی ۴.۶

فیلر   . نیاز به یک اکسرتودر داریم       در قسمت فیلر زنی   

 .گیرد قرار می Treadنوار باریکی است که باالی 

 

 ماشین تایر سازی ٧.۴

های خمتلف     که اجزاء خمتلف یک تایر توسط قسمت        بعد از این  

می            سازی  تایر  شین  مست ما به  شد  ماده  ین       آ سط ا تا تو ید  آ

اجزاء خمتلفی که به مست این        . دستگاه تایر خام ساخته شود      

که از کلندر  Brakerو  Chafer ،Carcasآیند عبارتند از  تگاه میدس

. شـوند  نیز توسط اکسرتودرها آماده مـی  Sidewallو Tread. آیند می

Bead بـه دو  . شود تایر نیز توسط دستگاه بید سازی آماده می

می  ساخت       روش  خام را  تایر  تک     : توان  سازی، روش  ند  روش ب

 .الیه

 

 روش بند سازی ٧.١.۴

سازی              تایر  شین  جزاء را روی ما متام ا لت  ین حا در ا

می   ماده  ید از روی آن         آ سب زده و دو ب به درام چ سپس  ند  کن

عبور کرده و سپس بند اول که معموال� سه الیه است بر روی آن           

زنیم و آن    سپس به ترتیب روی هر الیه بید می        . گیرد  قرار می  

می   کم  نیم  را حم یه     . ک ید ال بل از آن با ته ق صابون   ه  الب ا را 

زده و ترد را روی  Finishing Stripهای بید آخری  سپس روی لبه. زد

می  شیم  درام  به  . ک عد از آن ل یده و درام      ب ضافی را بر های ا

می    باز  نیم  را  مین          . ک که روی ز بدون این خام را  تایر 

 . بریم بگذاریم به ظرف پرس پخت می
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 روش تک الیه   ٧.٢.۴

روی  را سپس بید   در این روش ابتدا درام را چسب زده و   

می    قرار  هیم  آن  شیده و      . د یه روی درام ک عد از آن دو ال ب

های سوم و چهارم را      سپس الیه  . زنیم  ها بید می    روی الیه  جمدداً 

را روی آن قرار  Finishing Stripبعد از این کار . کشیم روی آن می

هیم  می  شیده           . د لی ک جزاء قب متام ا ترد را روی  مه  در ادا

مبانند حالت   . کنیم  ا زده و درام را باز می  های اضافی ر   لبه 

که      بدون این بل  گذاریم آن     ق مین ب خام را روی ز های  ها   تایر

که نباید تایرهای     دلیل این  . کنیم  را به مست پرس هدایت می      

ین             جنام ا صورت ا که در  ست  ین ا گذاریم ا مین ب خام را روی ز

خار      ها مواد  تای       کار تایر خت به  جذب کرده و بعد از پ ر جی 

 .شوند درجه دو تبدیل می

 

 پرس پخت ٨.۴

آخرین مرحله است که در آن تایر هتیه         پرس پخت تقریباً   

 در این قسمت تایر خام وارد شده     . شود  شده و آماده حتویل می    

می           خود  به  ایی را  شکل  خت  یرد  پس از پ ین  . گ که   پیش از ا

.  کاری شود   انمنگ زده و سی  رتایر خام به مست پرس برود باید        

ی را برای ایجاد لغزندگی بین بالردهای پرس پخت و        رنگ داخل  

شود   این رنگ باعث می    . زنند  سطح داخلی تایر خام به تایر می       

عالوه   . که مراحل شکل پذیری به راحتی توسط بالرد اجنام شود           

البته  . شوند  های هوا به راحتی بیرون رانده می        بر این حباب   

چون   . ده شود باید توجه کرد که به اندازه کافی رنگ استفا          

ماند و باعث     می  های اضافی داخل پرس پخت شده و در پرس         رنگ 

ند          می  عدی افت ک تایر ب یت  که کیف ید      . شود  ین با بر ا عالوه 

رنگ خارجی به    . های خارجی خنورد    مراقب بود که رنگ به قسمت      

سطح               با  خام  تایر  خارجی  سطح  سبندگی  لوگیری از چ ظور ج من

رنگ خارجی تایر استفاده      اگر از . رود قالب پخت به کار می     

بعد  . شود  نشود تایر پس از پخت به راحتی از قالب جدا منی           

خت می         به مست پ خام  این تایرها   . روند  از زنگ زدن تایرهای 

هوای                تا  شوند  سوراخ  نی  صل معی به فوا ید  خت با بل از پ ق

یه    خل ال شوند     دا خارج  م    . ها از آن  مل  ما عوا خت   ؤا ثر در پ

انتقال حرارت تایرها حین     . زمان  فشار و  ،عبارتند از دما  

در مرحله اول باید   . کرد  تقسیم  توان به دو قسمت    پخت را می  

ساند و                 خت ر مای پ به د ها را  خبار تایر یا  گرم  سط آب  تو

در حمله دوم تایر حین پخت گرما       . مین کرد أحرارت الزم را ت  

می  کرد           آزاد  نک  خت خ پس از پ تایر را  ید  ند و با جه   . ک در
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به ک    خت  بین        حرارت پ که  ستگی دارد  ستفاده ب مورد ا ند  امپا

C°١٧۵  تاC°١٩۵ متغییر است . 

 

 

 
 .، مراحل ساخت الستیک رادیال۶شکل 

 

لوژی       ۵ ضعف تکنو قوت و  قاط  یین ن سوم    تع به  (های مر

 در فرآیند تولید حمصول) شکل امجالی
فنــاوری قــدیمی بکــار گرفتــه شــده در تولیــد صــنایع 

کشور و حتی بعضًا منسوخ نظیر دانش فنی تایرهای          تایرسازی  

لوژی      با تکنو سه  یاس، در مقای سازی        با صنعت تایر نوین  های 

امروزه در جهان، فواصل معنی داری در مقیاس و ظرفیت هبینه        

 .تولید در شرایط مشابه بوجود آورده است

نه  ضًا تا           هزی که بع شین آالت  یرات ما هداری و تعم های نگ

قدمت دار    ۴٠ پایین،           سال  کارایی  نه،  یل هزی ضمن حتم ند، 

یروی               نرژی ن هرز ا طوط و  پی خ پی در  فات  سودگی و توق فر

مدیریتی و انسانی را سبب شده و از مشکالت مهم گریبانگیر         

 .واحدهای تولید تایر در کشور است
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بررســی و تعیــین حــداقل ظرفیــت اقتصــادی شــامل  ۶

گذاری ثابت به تفکیک ریالی و       برآورد حجم سرمایه   

با استفاده از اطالعات واحدهای موجود، در      (ارزی 

هـای اطالعـاتی    و اینرتنت و بانک UNIDOدست اجرا، 

شرکت   هانی،  یزات و        ج لوژی و جته شنده تکنو های فرو

(... 
بعد از مشورت با خنبگان و ارزیابی بازار داخلی تایر،         

.  هزار تن به عنوان ظرفیت مناسب انتخاب شده است          ۵٠ظرفیت  

یت  خوردار           های  ظرف سبی بر صادی منا بازدهی اقت پایین از 

 .نیستند

 

  :میزان حمصوالت تولیدی و درآمد حاصل از فروش ١.۶
 ، میزان حمصوالت تولیدی و درآمد حاصل از فروش١٣ جدول

ردی
 ف

 نام حمصول
میزان 
 تولید

 واحد
قیمت 
 واحد

قیمت فروش 
 )ریال(

١ 
تایر 
 رادیال

۵٠,٠٠٠,٠٠٠ 
کیلوگر

 م
٧٠,٠٠٠ 

٣,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠
٠٠ 

 مجع کل
٣,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠

٠٠ 

 

 ای های سرمایه هزینه ٢.۶

 زمین ٢.١.۶
 ، هزینه زمین١۴ جدول

 )ریال(قیمت کل  )ریال(قیمت واحد  )مرت مربع(مساحت 

٢ ٣٠٠,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠۴,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ 

 

 

 

 

 سازی حموطه ٢.٢.۶
 سازی های حموطه هزینه ،١۵ جدول

 شرح کار
مقدار 

 )مرت(کار 
قیمت واحد 

 )ریال(
هزینه کل 

 )ریال(

 ١,٢٠٠,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٢٠٠ حصارکشی
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مقدار % ٢٠(آسفالت و پیاده سازی 
 )زمین

١۶,٢ ٠٠٠۵٠,٠٠٠ 
۴,٠٠٠,٠٠٠

,٠٠٠ 
ایجاد فضای سبز و روشنایی و 

 )مقدار زمین% ١۵(غیره 
٢ ١٢,٠٠٠۵٠,٠٠٠ 

٣,٠٠٠,٠٠٠
,٠٠٠ 

 مجع کل
٧,٠٠١,٢٠٠

,٠٠٠ 

 

 سازی ساختمان ٢.٣.۶

کل هزینه ساختمان سازی برای این طرح که شامل هزینه            

ساخت سالن تولید، انبار، سالن تأسیسات، ساختمان اداری،         

باشـــد برابـــر اســـت بـــا  نگهبـــانی و آزمایشـــگاه مـــی

 .ریال ۴٠٠,٠٠٠,١٨۴,۴٩٩

 

 آالت و جتهیزات ماشین ۴.٢.۶
 هزینه خرید ماشین آالت و جتهیزات، ١۶ جدول

 ریال ١,٩١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ آالت مجع هزینه ماشین

 ریال ١٩١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ محل و نصب

 ریال ٢,١٠١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ مجع کل

 

 تأسیسات عمومی ۵.٢.۶

سرمایش و            سات  شامل تأسی مومی  سات ع نه تأسی موع هزی جم

گرمایش، انشعاب و تأسیسات برق، انشعاب آب، انشعاب تلفن         

یق     )خط ( فاء حر سات اط شانی    (، تأسی تش ن سول آ سات  )کپ ، تأسی

 .آب و فاضالب و تأسیسات گاز در جدول زیر ارائه شده است
 

 

 ، هزینه تأسیسات عمومی١٧ جدول

 ریال ١۶٧,٧٢۶,٧٢٧,٢٧٢ مجع هزینه تأسیسات عمومی
 ریال ١۶,٧٧٢,۶٧٢,٧٢٧ محل و نصب
 ریال ١٨۴,۴٩٩,٣٩٩,٩٩٩ مجع کل

 

 وسایل نقلیه ۶.٢.۶
 ، هزینه خرید وسایل نقلیه١٨ جدول

رد
 یف

 شرح
مشخصات 

 فنی
کشور 
 سازنده

تعد
 اد

قیمت واحد 
 )ریال(

قیمت کل 
 )ریال(

١ 
خودروی 

 سبک
خودروی 
 سواری

 ١٧٠,٠٠٠,٠٠٠ ۵ ایران
٨۵٠,٠٠٠,٠٠

٠ 
,٢,۵٠٠,٠٠٠ ۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ۵ ایران کامیونخودروی  ٢
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 ٠٠٠ سنگین

 مجع کل
٣,٣۵٠,٠٠٠,

٠٠٠ 
 

 برآورد سرمایه ثابت ٣.۶

 ای های سرمایه هزینه ٣.١.۶
 ای های سرمایه ، جمموع هزینه١٩ جدول

ردی
 ف

 )ریال(مبلغ  شرح

 ٢۴,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ زمین ١

 ٧,٠٠١,٢٠٠,٠٠٠ حموطه سازی ٢

 ١٨۴,۴٩٩,۴٠٠,٠٠٠ ساختمان سازی ٣

 ماشین آالت و جتهیزات ۴
٢,١٠١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠

٠ 

 ١٨۴,۴٩٩,٣٩٩,٩٩٩ تاسیسات عمومی ۵

 ٣,٣۵٠,٠٠٠,٠٠٠ وسایل محل و نقل ۶

٧ 
درصد هزینه های  ٣٠تا  ٢٠(وسایل دفرتی 

 )اداری
١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ 

 ١٢۵,٢٢٣,۵٠٠,٠٠٠ )درصد اقالم باال ۵(پیش بینی نشده  ٨

 مجع کل
٢,۶٢٩,۶٩٣,۴٩٩,٩٩

٩ 

 

 برداری پیش از هبرههای  هزینه ٣.٢.۶
 برداری های پیش از هبره ، هزینه٢٠ جدول

ردی
 ف

 شرح
مبلغ 

 )ریال(

١ 
های هتیه طرح، مشاوره، اخذ جموز، حق ثبت و  هزینه

 قراردادهای بانکی
 )ای های سرمایه هزینه% ٢(

۵٢,۵٩٣,٨٧٠
,٠٠٠ 

 )کل حقوق سالیانه% ٢(هزینه آموزش پرسنل  ٢
۶۵٧,۴٢٠,٠٠

٠ 

٣ 
 اندازی آزمایشی اندازی و راه هزینه راه

های آب، برق، سوخت، حقوق و  روز هزینه ١۵(
 )دستمزد

٧,٠٩٨,٧٩١,
۶۶٧ 

 مجع کل
۶٠,٣۵٠,٠٨١

,۶۶٧ 
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 سرمایه ثابت ٣.٣.۶
 ، جمموع سرمایه ثابت٢١ جدول

 )ریال(مبلغ  شرح

 ٢,۶٢٩,۶٩٣,۴٩٩,٩٩٩ ای های سرمایه هزینه

 ۶٠,٣۵٠,٠٨١,۶۶٧ برداری های قبل از هبره هزینه

 ٢,۶٩٠,٠۴٣,۵٨١,۶۶۶ مجع سرمایه ثابت

 

 های تولید ساالنه هزینه ۶.۴

 بندی مواد اولیه و بسته ١.۶.۴

یال               ستیک راد ید ال برای تول یاز  مورد ن یه  مواد اول

می     نوع  نه     فراوان و مت به گو شد،  منی   با که  صورت      ای  به  توان 

موارد آن         تک  تک  به  ئی  می     جز نها  منود و ت شاره  یک    ا توان 

کل هزینه مواد اولیه برای      . قیمت کلی برای آن ارائه کرد     

ید   یال       ۵٠٠٠٠تول ستیک راد  ٢,٠۶٨,١۴۴,٣٨٣,٠٠٠ حدود تن ال

  .باشد ریال می

 

 

 

 های آب، برق و سوخت مصرفی هزینه ٢.۶.۴

شر
 ح

 مصرف ساالنه واحد
هزینه واحد 

 )ریال(
هزینه 

 )ریال(واحد

 ۶,٨٧۵,٠٠٠,٠٠٠ ۵,٠٠٠ ١,٣٧۵,٠٠٠ مرتمکعب آب

بر
 ق

کیلووات 
 ساعت

١٧١,٨٧۵,٠٠
٠ 

۴۴٧ ٠۵,۶٢۵,٠٠٠,٠٠٠ 

گا
 ز

 ۵۵,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٨,۵٧١,۴٢٩ مرتمکعب

 ١٣٧,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠ مجع کل

 

 های تعمیر و نگهداری برآورد هزینه ٣.۶.۴
 های تعمیر و نگهداری ، هزینه٢٢ جدول

ردی
 ف

 شرح
دارایی ارزش 
 )ریال(

درص
 د

هزینه تعمیرات ساالنه 
 )ریال(

 ٧٠,٠١٢,٠٠٠ %١ ٧,٠٠١,٢٠٠,٠٠٠ حموطه سازی ١
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 ساختمان سازی ٢
١٨۴,۴٩٩,۴٠٠,٠٠

٠ 
١,٨ %١۴۴,٩٩۴,٠٠٠ 

٣ 
آالت و  ماشین

 جتهیزات
٢,١٠١,٠٠٠,٠٠٠,

٠٠٠ 
٢١,٠١٠,٠٠٠,٠٠٠ %١ 

 تأسیسات عمومی ۴
١٨۴,۴٩٩,٣٩٩,٩٩

٩ 
٣ %٢,۶٨٩,٩٨٨,٠٠٠ 

۵ 
محل و  وسایل

 نقل
٣,٣۵١٠٠ %٣ ٠,٠٠٠,٠٠٠,۵٠٠,٠٠٠ 

 ٢۶,٧١۵,۴٩۴,٠٠٠ مجع کل

 

 

 

 

 

 

 

 برآورد حقوق و دستمزد نیروی انسانی ۶.۴.۴
 ، حقوق و دستمزد نیروی انسانی٢٣ جدول

رد
 یف

نیروی انسانی 
 مورد نیاز

تعد
 اد

 کارکرد
متوسط حقوق 

 ماهیانه
 )ریال(

متوسط حقوق 
 ساالنه

 )ریال(

 ١٢ ١ مدیر عامل ١
ماه در 

 سال
١٠,٠٠٠,٠٠٠ 

١٢٠,٠٠٠,٠٠
٠ 

 ١٢ ٣ مدیر تولید ٢
ماه در 

 سال
٨,٠٠٠,٠٠٠ 

٢٨٨,٠٠٠,٠٠
٠ 

٣ 
اداری و 
 حسابداری

۴١٢ ٠ 
ماه در 

 سال
۶,٠٠٠,٠٠٠ 

٢,٨٨٠,٠٠٠,
٠٠٠ 

 ١٢ ١ مدیر فروش ۴
ماه در 

 سال
۶,٧٢,٠٠٠,٠٠٠ ٠٠٠,٠٠٠ 

 ١٢ ۴٠٠ کارگر ساده ۶
ماه در 

 سال
٣,۵٠٠,٠٠٠ 

١۶,٨٠٠,٠٠٠
,٠٠٠ 

 ١٢ ٣۵ نگهبان و خدماتی ٧
ماه در 

 سال
٣,۵٠٠,٠٠٠ 

١,۴٧٠,٠٠٠,
٠٠٠ 

 ١٢ ۵ انباردار ٨
ماه در 

 سال
٣,۵٠٠,٠٠٠ 

٢١٠,٠٠٠,٠٠
٠ 

 ١٢ ٢٠٠ کارگر ماهر ١٠
ماه در 

 سال
۴,۵٠٠,٠٠٠ 

١٠,٨٠٠,٠٠٠
,٠٠٠ 

 ۶٨۵ میانگین در سال
نف
 ر

 مجع مبلغ
٣٢,۶۴٠,٠٠٠

,٠٠٠ 
 ١ماه مرخصی، ١حقوق ماهانه بابتماه  ۴/۴: اضافه می شود

 سهم بیمه% ٢٠ماه پاداش و 
٢٣١,٠٠٠,٠٠

٠ 

 مجع کل
٣٢,٨٧١,٠٠٠

,٠٠٠ 
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 استهالک نهیهز برآورد ۶.۴.۵
 استهالک نهیهز، ٢۴ جدول

ردی
 ف

 شرح
ارزش دارایی 

 )ریال(
درص
 د

هزینه استهالک ساالنه 
 )ریال(

 ٣۵٠,٠۶٠,٠٠٠ %۵ ٧,٠٠١,٢٠٠,٠٠٠ حموطه سازی ١

 ساختمان سازی ٢
١٨۴,۴٩٩,۴٠٠,٠٠

٠ 
۵% ٩,٢٢۴,٩٧٠,٠٠٠ 

٣ 
ماشین آالت و 

 جتهیزات
٢,١٠١,٠٠٠,٠٠٠,

٠٠٠ 
٢١٠,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ %١٠ 

 تاسیسات عمومی ۴
١٨۴,۴٩٩,٣٩٩,٩٩

٩ 
۵% ٩,٢٢۴,٩٧٠,٠٠٠ 

 ٣٣۵,٠٠٠,٠٠٠ %١٠ ٣,٣۵٠,٠٠٠,٠٠٠ وسایل محل و نقل ۵

 ١٢,٠٠٠,٠٠٠ %١٠ ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ وسایل دفرتی ۶

 ٢٢٩,٢۴٧,٠٠٠,٠٠٠ مجع کل

 دیتول یها نهیهز جمموع ۶.۴.۶
 دیتول یها نهیهز، ٢۵ جدول

رد
 یف

 )ریال(مبلغ  شرح

 هزینه مواد اولیه و بسته بندی ١
٢,٠۶٨,١۴۴,٣

٨٢,٨١٢ 

 )آب، برق و سوخت(هزینه انرژی  ٢
١٣٧,۵٠٠,٠٠٠

,٠٠٠ 

 تعمیرات و نگهداریهزینه  ٣
٢۶,٧١۵,۴٩۴,

٠٠٠ 

 هزینه حقوق و دستمزد ۴
٣٢,٨٧١,٠٠٠,

٠٠٠ 

 هزینه استهالک ۵
٢٢٩,٢۴٧,٠٠٠

,٠٠٠ 

 )اقالم باال% ١(هزینه پیش بینی نشده تولید  ۶
٢۴,٩۴۴,٧٧٨,

٧۶٨ 

 )اقالم باال% ١(هزینه اداری و فروش  ٧
٢۵,١٩۴,٢٢۶,

۵۵۶ 
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 )سرمایه ثابتمقدار وام % ۵(هزینه تسهیالت مالی  ٨
١٢۴,٠١٧,۵٠٠

,٠٠٠ 

٩ 
هزینه % ١٠(هزینه استهالک پیش از هبره برداری 
 )های پیش از هبره برداری

۶,٠٣۵,٠٠٨,١
۶٧ 

 )فروش% ٢(هزینه آموزش و کنرتل کیفیت حمصول  ١٠
٧٠,٠٠٠,٠٠٠,

٠٠٠ 

 مجع کل
٢,٧۴۴,۶۶٩,٣

٩٠,٣٠٢ 

 

 گردش در هیسرما برآورد ۶.۵
 گردش در هیسرما، ٢۶ جدول

 )ریال(مبلغ  شرح عنوان

مواد اولیه و بسته 
 بندی

 ماه مواد اولیه و بسته بندی ۴
۶٨٩,٣٨١,۴۶٠,

٩٣٧ 

 ماه هزینه حقوق و دستمزد ٣ حقوق و دستمزد
٨,٢١٧,٧۵٠,٠٠

٠ 

 تنخواه گردان
ماه هزینه آب، برق، سوخت و  ١

 تعمیرات
١٩,١٠٣,٩١۶,۶

۶٧ 

 مجع کل
٧١۶,٧٠٣,١٢٧,

۶٠۴ 

 

 یگذار هیسرما حنوه ۶.۶
 یگذار هیسرما حنوه، ٢٧ جدول

 مجع شرح

 ٢,۶٩٠,٠۴٣,۵٨١,۶۶۶ سرمایه ثابت

 ٧١۶,٧٠٣,١٢٧,۶٠۴ سرمایه در گردش

 ٣,۴٠۶,٧۴۶,٧٠٩,٢٧٠ کل سرمایه گذاری

 

 ساالنه درآمد و حمصول حمصوالت فروش متیق ٧.۶
 ساالنه درآمد و حمصول حمصوالت فروش متیق، ٢٨ جدول

ردی
 ف

 نام حمصول
میزان تولید 

 ساالنه
 واحد

قیمت 
 واحد

قیمت فروش 
 )ریال(

١ 
تایر 
 رادیال

۵٠,٠٠٠,٠٠٠ 
کیلوگ
 رم

٧٠,٠٠٠ 
٣,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠,

٠٠٠ 

 مجع کل
٣,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠,

٠٠٠ 
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 ژهیناو) انیز( سود ٨.۶
 ، سود ناویژه٢٩ جدول

 )ریال( مبلغ شرح

 ٣,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درآمد ساالنه

 ) ٢٧۴۴۶۶٩٣٩٠٣٠٢(  هزینه ساالنه تولید: کسر می شود

 ٧۵۵,٣٣٠,۶٠٩,۶٩٨ ناویژه) زیان(سود 

 

 

 

 های اقتصادی طرح شاخص ٩.۶
 های متغیر و ثابت طرح تفکیک هزینه، ٣٠ جدول

 شرح هزینه
 هزینه ثابت هزینه متغیر

 هزینه کل
 درصد )ریال(مبلغ  درصد )ریال(مبلغ 

هزینه مواد اولیه و 
 بسته بندی

٣٠,٧٣٣,١۵٢,٠ %٠ ٠ %١٠٠ ٠,٠٠٠۶٨,١۴۴,٣٨٢,٨١٢ 

آب، برق (هزینه انرژی 
 ...)و 

٢٧ %٨٠ ١١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,۵١٣٧ %٢٠ ٠٠,٠٠٠,٠٠٠,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠ 

هزینه تعمیرات و 
 نگهداری

٢١,٣٧٢,٣٩۵,٨٠ ٢٠٠% ۵,٣۴٢ %٢٠ ٣,٠٩٨,٨٠٠۶,٧١۵,۴٩۴,٠٠٠ 

 ٣٢,٨٧١,٠٠٠,٠٠٠ %۶۵ ٢١,٣۶۶,١۵٠,٠٠٠ %٣۵ ١١,۵٠۴,٨۵٠,٠٠٠ هزینه حقوق و دستمزد

 ٢٢٩,٢۴٧,٠٠٠,٠٠٠ %١٠٠ ٢٢٩,٢۴٧,٠٠٠,٠٠٠ %٠ ٠ هزینه استهالک

هزینه پیش بینی نشده 
 تولید

 )اقالم باال% ١(
١٩,٩۵۵,٨٢٣,٠١۴ ٨٠% ۴,٩٨٨,٩۵۵,٧۵۴ ٢ %٢٠۴,٩۴۴,٧٧٨,٧۶٨ 

 فروش هزینه اداری و
 )اقالم باال% ١(

٢۵,١٩۴,٢٢۶,۵۵۶ ٢ %٠ ٠ %١٠٠۵,١٩۴,٢٢۶,۵۵۶ 

 هزینه تسهیالت مالی
مقدار وام سرمایه % ۵(

 )ثابت
١٢ %٠ ٠۴,٠١٧,۵١٢ %١٠٠ ٠٠,٠٠٠۴,٠١٧,۵٠٠,٠٠٠ 

هزینه استهالک پیش از 
 برداری هبره

های پیش از  هزینه% ١٠(
 )برداری هبره

٠ ٠% ۶,٠٣۵,٠٠٨,١۶١٠٠ ٧% ۶,٠٣۵,٠٠٨,١۶٧ 

هزینه آموزش و کنرتل 
 کیفیت حمصول

 )فروش% ٢(
٧٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ %١٠٠ ٧٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ %٠ ٠ 

 ٢,٧۴۴,۶۶٩,٣٩٠,٣٠٢ %١٨ ۴٨٨,۴٩٧,٧١٢,٧٢٠ %٨٢ ٢١٨,٧۶٠,۴۴۴,٧٧٠ مجع

 
 های اقتصادی شاخص، ٣١ جدول

 مقدار شرح
 بر کیلوگرم ریال ۵۴٩٠٠ قیمت متام شده واحد کاال
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 ریال ٧۵۵,٣٣٠,۶٠٩,۶٩٨ سود ناخالص سالیانه
 %۵/٢٧ (%)سود سالیانه به هزینه کل 

 %۶/٢١ (%)نسبت سود سالیانه به کل فروش 
 %٢/٢٢ نرخ برگشت سالیانه سرمایه
 سال ۵/۴ مدت زمان بازگشت سرمایه
 ریال ۵١٩,۶٧٨,۴١٧,٧٨٧ سر هزینه تولید در نقطه سربه

 %٩/١۴ سر نقطه سربه
 ریال ٢,۶٩٠,٠۴٣,۵٨١,۶۶۶ سرمایه ثابت

 ریال ٣,۴٠۶,٧۴۶,٧٠٩,٢٧٠ گذاری کل سرمایه

 

یه      ٧ مواد اول یزان  حمل       م ساالنه و  یاز  مورد ن مده  ع

مت ارزی و           شور، قی خل ک یا دا خارج  تأمین آن از 

تأمین           ند  سی در رو حتوالت اسا سی  یالی آن و برر ر

 اقالم مورد نیاز در گذشته و آینده
برای تولید این حمصول طیف وسیعی از مواد اولیه شامل           

کائوچوی طبیعی، کائوچوی مصنوعی، دوده، بوتیل، نخ و سیم،        

غن    نواع رو می          ا ستفاده  مورد ا شیمیایی  مواد  شد  ها و  .  با

حمصول   کیلوگرم  ۵٠,٠٠٠,٠٠٠هزینه کل این مواد برای تولید        

 .باشد ریال می ٢,٠۶٨,١۴۴,٣٨٣,٠٠٠ حدود

 

 منطقه مناسب برای اجرای طرحپیشنهاد  ٨
صد بازگشت    رجایی که طرحی با این شرایط یعنی د         از آن

های خمتلف بسیار باال باید از       ه چندان باال و هزینه   ن سرمایه  

رسد این     ها و تسهیالت استفاده کند به نظر می        بیشرتین معافیت  

یابی مناسب است و از طرف      موضوع در اختاذ تصمیم برای مکان      

مین کننده  أتواند ت   ها نیز با مقامات حملی می        رایزنی دیگر  

 .باشد

مین مواد اولیه   أدر هر حال نزدیکی به بازار مصرف و ت       

خی از آن  ( می      که بر تی  یز واردا شند  ها ن حل    ) با یز در مرا ن

در استان قم منطقه حممود آباد به        . گیرد  بعدی امهیت قرار می    

برای این کار مناسب ا         یت مالیاتی  که البته    دلیل معاف ست 

باید موارد دیگر را نیز برای این موضوع بنا به فراخور و           

 .ایط مورد توجه قرار دادرش
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 بررسی تأثیرات زیست حمیطی ٩
در کشـور   در سالیان اخیر تقاضا برای تایرهای رادیـال 

با تایرهای بایاس بشدت  بدلیل دوام و کارایی هبرت در مقایسه

ست     ته ا فزایش یاف صو    . ا ین حم ید ا یت و دوام   تول بدلیل کیف ل 

باعث باال رفنت مسافت پیمایش شده و دوره تعویض الستیک          بیشرت 

نرخ مصرف تایر در خودروها      دهد و باعث کاهش    را افزایش می  

شد   هد  مواد           . خوا صرف  کاهش م برای  عاملی  خود  ضوع  ین مو   ا

ستیک         جم ورود ال حال ح عین  بوده و در یه  به       اول ستعمل  های م

 .دهد کاهش میحمیط زیست را نیز 

تایر               نوع  ین  که از ا هایی  سوخت خودور صرف  نین م مهچ

بوده که این موضوع یکی دیگر از         تر  کنند، پایین   استفاده می  

 .باشد های مثبت حمیط زیستی این حمصول می ویژگی

 

 وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال ١٠
نیروی انسانی مورد نیاز برای این طرح در جدول زیر             

 .ده استارائه ش
 

 ، نیروی انسانی مورد نیاز٣٢ جدول

 تعداد نیروی انسانی مورد نیاز ردیف

 ١ مدیر عامل ١

 ٣ مدیر تولید ٢

 ۴٠ اداری و حسابداری ٣

 ١ مدیر فروش ۴

 ۴٠٠ کارگر ساده ۶

 ٣۵ نگهبان و خدماتی ٧

 ۵ انباردار ٨

 ٢٠٠ کارگر ماهر ١٠

 ۶٨۵ تعداد کل
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سوخت،            ١١ برق،  تأمین آب،  یزان  یین م سی و تع برر

ــاطی   ــابراتی و ارتب ــات خم ــن راه -راه(امکان  -آه

گاه  ندر و   -فرود تأمین      ...) ب کان  گونگی ام و چ

 ها در منطقه مناسب برای اجرای طرح آن
کل هزینه انرژی مورد نیاز در این طرح که شامل آب،             

 .ل استریا ١٣٧,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠باشد برابر با  برق و سوخت می
 

شر
 ح

 مصرف ساالنه واحد
هزینه واحد 

 )ریال(
هزینه 

 )ریال(واحد

 ۶,٨٧۵,٠٠٠,٠٠٠ ۵,٠٠٠ ١,٣٧۵,٠٠٠ مرتمکعب آب

بر
 ق

کیلووات 
 ساعت

١٧١,٨٧۵,٠٠
٠ 

۴۴٧ ٠۵,۶٢۵,٠٠٠,٠٠٠ 

گا
 ز

 ۵۵,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٨,۵٧١,۴٢٩ مرتمکعب

 ١٣٧,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠ مجع کل

 

 بازرگانیهای اقتصادی و  وضعیت محایت ١٢

و مقایسه با   ) حمصوالت و ماشین آالت  (محایت تعرفه گمرکی     ١٢.١

 های جهانی تعرفه

فه      صول از تعر ین حم ین      % ۵٠واردات ا ست و ا خوردار ا بر

باالیی                 محایتی  یت  لی از مز نده داخ ید کن برای تول مر  ا

 .برخوردار است

 

یت  ١٢.٢ مالی    محا طرح    (های  جود و  حدهای مو نک )ها  وا ها،    ، با

 های مالیاتی و معافیت گذار سرمایههای  شرکت

هایي است     از مجله طرح  تولید الستیک رادیال خودرو      طرح  

تأمني             بل  شور قا خل ك ید آن در دا خط تول شني آالت  متامي ما كه 

سرمایه         یزات،  لوژی و جته کردن تکنو برای وارد  ست و  ار ذگ  نی

 .له شودهای خارجی وارد مذاکره و معام داخلی باید با شرکت

شد از            واردات  نو با صورت  به  گر  یاز ا مورد ن یزات  جته

برخوردار است و اگر به صورت مستعمل و دست         % ۴حقوق ورودی  

قوق ورودی     شد از ح به       % ۴٠تا   ۵دوم با که  ست  خوردار ا بر

الزم به ذکر است    . باشد  مراتب بسایر بیشرت از دستگاه نو می       

ولید   آالت مستعمل براي خط ت     ها و ماشني   ورود جتهیزات، دستگاه  
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یدي             نه تول ید وزارختا به تأی نوط  بوط م قررات مر یت م با رعا

 .باشد ذیربط مي

هایي كه     در صورت صادر كردن حمصول نیز با توجه به مشوق         

صوالت             صًا حم صوالت خمصو نواع حم صادرات ا هت  لت ج ضر دو حال حا در 

گونه   توان بدون پرداخت هیچ      غري نفيت در نظر گرفته است، مي       

نه  نواع         هزی صدور ا به  بادرت  خودرو     اي م یال  ستیک راد   ال

 .مند شد هاي دوليت نیز هبره تولیدي طرح منود و از مشوق

یت    نه محا مهان       در زمی یز  مايل ن یه      طوري  هاي  براي كل كه 

پایني   طرح  طرح   هاي  سيت و  بازده از        د صنعيت و زود  یدي  هاي تول

از  شود، این طرح نیز     جانب دولت تسهیالتي در نظر گرفته مي       

عم             بانكي ا سهیالت  شمول ت عًا م بوده و قط ستثين ن عده م ین قا ا

مي          مدت  تاه  مدت و كو ند  سهیالت بل لي     . گردد  از ت شرایط ك

 :باشد هاي صنعيت به شرح زیر مي اعطاي تسهیالت به طرح

گــذاري ثابــت جهــت دریافــت تســهیالت   در خبــش ســرمایه -١

بلندمدت بانكي اقالم ذیل با ضریب عنوان شده تا سقف          

 .شود گذاري ثابت در حماسبه حلاظ مي سرمایه% ٧٠

طه    -١-١ شني      ساختمان و حمو طرح، ما یزات   سازي  آالت و جته

ضریب          با  گاهي  یزات كار سات و جته لي، تأسی %  ٦٠داخ

 .گردد حماسبه مي

آالت خارجي در صورت اجراي طرح در مناطق حمروم       ماشني -٢-١

ضریب     ضریب         % ٩٠با  با  صورت  ین  غري ا %  ٧٥و در 

 .دگرد حماسبه مي

گذاري ماشني آالت خارجي در     كه حجم سرمایه    در صورتي  -٣-١

باشد، اقالم اشاره    % ٧٠گذاري ثابت كمرت از     سرمایه 

جهت دریافت تسهیالت ریايل با ضریب       ١-١شده در بند 

 .گردد حماسبه مي% ٧٠

طرح        -2 جود دارد،  كان و ین ام له         ا به مرح كه  هایي 

ها   آنرسند سرمایه در گردش مورد نیاز       برداري مي   هبره 

 .از شبكه بانكي تأمني گردد% ٧٠به میزان 

های بلند مدت و کوتاه       نرخ سود تسهیالت ارزی در وام    -3

صنعت      خبش  سهیالت ارزی     % ١۴مدت در  سود ت نرخ  و % ٧و 

حمروم           ناطق  برای م سهیالت ارزی  سود ت بت   % ٣نرخ  ثا

 .باشد می

به عهده آورده   % ٣٠از کل میزان سرمایه مورد نیاز       -4

ــرمایه ــذار  س ــی% ٧٠و گ ــانکی م ــد وام ب ــرای . باش ب

خت وام   می       ١بازپردا ته  ظر گرف تنفس در ن شود و    سال 

 .باشد سال می ۵مدت زمان بازپرداخت آن 
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یره              -5 ساب ذخ حمل ح مالی از  تأمین  مان  مدت ز حداکثر 

سال در    ١٠ارزی برای مناطق کم توسعه یافته و حمروم      

 .شود نظر گرفته می

 

های مالیاتی نیز برای        عالوه بر تسهیالت مالی، معافیت      

 :باشد برخی مناطق وجود دارد که به شرح زیر می

شهرک       -١ طرح در  جرای  سال اول        با ا هار  صنعتی، چ های 

 .معافیت مالیاتی شامل طرح خواهد شد% ٨٠برداری  هبره

باد           -٢ صنعتی حممودآ شهرک  طرح در  جرای  ین   (با ا در ا

می   کانی       شهرک  به  بوط  صنایع مر لزی و    توان  های غیرف

صنایع غذایی و هبداشتی را           مهچ جز  به  صنایع  نین متام 

 .توان از معافیت مالیاتی برخوردار شد می) اجرا منود

های صنعتی و    به جز شهرک   (مالیات برای مناطق عادی       -٣

 .سود ناخالص تعیین شده است% ٢۵) مناطق حمروم

 

بندی و پیشنهاد ایی در مورد      جتزیه و حتلیل و ارائه مجع     ١٢.٣

 جدیداحداث واحدهای 

با توجه به کاهش تقاضا برای تایرهای بایاس و افزایش          

هدف حفظ بازار و افزایش     این طرح با    مصرف تایرهای سیمی،    

رادیـال سـیمی را مـدنظر     سودآوری، تولید تایرهـای سـواری  

 .قرارداده است

 

 طرح اینمشکالت موجود در  ١٢.٣.١

های داخلی تولید کننده انواع الستیک         درحال حاضر شرکت   

ها موارد زیر      های زیادی روبرو هستند که عمده آن       دشواری با  

 :است

             شده شوار  سیار د ین صنایع ب برای ا یه  مواد اول تأمین 

به خصوص که مقدار و تعداد زیادی از مواد اولیه           است 

 .و جتهیزات باید از خارج کشور تامین شود

  ها نسبت به انواع       آنبرخی از حمصوالت   های متام شده     قیمت

 باالتر است؛خارجی 

          نقدینگی و سرمایه در گردش این صنعت بسیار باالتر از

گذشته است که این موضوع فشار زیادی را به این صنایع           

 کند؛ حتمیل می

           دست یابی به جتهیزات و تکنولوژی تولید با شرایط حتریم

 .کنونی چندان ساده نیست
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           با توجه به تکنولوژی و دانش قدیمی صنایع موجود نسبت

با           به   لی  صنایع داخ بت  شرایط رقا خارجی  شابه  صنایع م

 تولیدکنندگان خارجی بسیار دشوار شده است؛

            کیفیت بیشرت حمصوالت داخلی قابل رقابت با حمصوالت خارجی

 . نیست

    های انرژی و دستمزد نیروی انسانی و        افزایش قیمت حامل

های مواد اولیه مصرفی که بعضًا          نیز افزایش شدید قیمت    

و برابر رسیده است از یک طرف و تکلیف دولت         بیش از د 

مت    بات قی شرایط را         بر ث گر،  طرف دی تایر از  فروش  های 

نه         صادی کارخا یت اقت تداوم فعال سازی     برای  های تایر

های تایرسازی در    بسیار سخت کرده و تقریبًا بیشرت شرکت       

 .اند این چند ماهه ناگزیر به کاهش تولید شده

      ژی تولید وعرضه تایرهای از     با وجود منسوخ شدن تکنولو

بیش از          نان  هان، مهچ یاس در ج ید     ٨٠نوع با صد تول در

کارخاجنات داخلی تایرسازی، تولید و عرضه تایرهای از         

ست     یاس ا سیاری از            .نوع با که ب شده  جب  مر مو ین ا ا

خودروی             یل  حمض حتو به  لومرت  صفر کی های  یداران خودرو خر

تبدیل به احسن     های آن را تعویض کرده و     موردنظر الستیک  

صد           یافتی، در های در خرین آمار ساس آ که برا چرا  ند،   کن

تصادفات منجر به فوت در داخل کشور به دلیل          زیادی از 

 .ترکیدگی الستیک خودروها بوده است

  ستیک از             هم چاق ال بر قا نی  هایی مب ها خرب ین روز نین ا چ

مرزهای مشرتک ایران با کشور عراق و به خصوص از طریق           

 .شود داخل کشور شنیده میکردستان به 
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 ضمیمه ١٣
یزان واردات،            بازار و م عات  سرتدگی اطال به گ جه  با تو

 .ها در این ضمیمه ارائه شده است خبشی از آن

 

هــای داخلــی عمــده  اطالعــات تکمیلــی در زمینــه شــرکت ١٣.١

 تولیدکننده حمصول

حدود           شور،  سازی ک صنایع تایر نون  صت   ١۵٠٠٠هم اک فر

نفر فعال در مشاغل وابسته در      ٢۵٠٠٠٠شغلی مستقیم و حدود    

نفر را حتت پوشش      ٧۵٠٠٠٠زجنیره ارزش، جمموعًا مجعیتی قریب به      

ــت  ــرار داده اس ــتی ق ــال   ده. معیش ــارد ری ــزار میلی ــا ه ه

های دولتی و خصوصی در قالب      گذاری اجنام شده توسط خبش      سرمایه 

یایی            ١٠ یت جغراف یوب و موقع تایر و ت نواع  ید ا حد تول وا

سب در منط  شباع           منا های غیرا که از بازار نه  قه خاورمیا

معدود جهان است، توامنندی و پتانسیلی، قابل تأمل و توجه،          

مدت              صادی دراز  سعه اقت شد و تو هداف ر قق ا ستای حت در را

 .]٧[ آید کشور، بشمار می

شركت تولیدكننده تایر تشكیل      ١٠صنعت تایر ایران از    

كدام از   هاي هر   شده است كه شناخت صحیح از فناوري و ظرفیت       

شركت    ین  شور               ا تایر ك صنعت  جود  ضعیت مو سیم و ها در تر

م    مي  ند  شد ؤتوا سازان         . ثر با تایر، تایر صنعت  صنفي  من  اجن

 .كشور را به صورت زیر معريف منوده است

قدمتی        یران  تایر در ا ید  لین  . ساله دارد  ۵٠تول او

سال          یران در  تایر در ا ید  نه تول سرمایه     ١٣٣٧کارخا با 

، حتـت عنـوان شـرکت کیـان      B.F GOODRICHکت امریکاییگذاری شر

 ٨٠٠٠تایر برای تولید انواع تایر بایاس خنی با ظرفیت امسی           

 .سیس گردیدأتن در سال ت

سال      قالب، در  نام         ١٣٨٠پس از ان به  شرکت  ین  نام ا  ،

فت       یر یا لربز تغی ستیک ا سال         . ال تایر در  یران  شرکت ا سپس 

امریکا جهت  GENERAL TIRE کتگذاری شر با مهکاری و سرمایه ١٣۴٢

شرکت الستیک دنا    . سیس گردید  أتولید انواع تایر بایاس خنی ت     

ژاپـن   BRIDGESTONE گذاری شـرکت  با سرمایه ١٣۵٣نیز در سال 

منود            غاز  خنی را آ یال  یاس و راد سواری با های  ید تایر .  تول

ــال    ــارس در س ــتیک پ ــرکت الس ــین ش ــاری و  ١٣۵۵مهچن ــا مهک ب

ایتالیا با برنامه تولید انـواع   PIRELLI گذاری شرکت سرمایه

یت             سواری فعال سنگین و  مه  سنگین، نی شاورزی،  های ک تایر

 .خودرا آغاز منود
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بیش از            با  بر  تایر و را سا،  یران یا سال    ۴٠شرکت ا

سیکلت و              خه، موتور های دوچر نواع تایر ید ا به در تول جتر

سال         خود را از  یدی  یت تول ستیکی، فعال عات ال بل از    قط های ق

سال    ا قالب، در  ید       ١٣۴٧ن یه تول یت اول تن در   ١٠٠٠ با ظرف

 .سال آغاز منوده است

شرکت دیگر از    ۵الب اسالمی ایران،   ق های پس از ان   در سال 

مجله الستیک بارز، آرتاویل تایر، الستیک یزد، کویر تایر و           

الستیک خوزستان، جهت تولید انواع تایرهای بایاس و رادیال         

تن در سال با      ٢۵٠٠٠های اولیه    ظرفیت خنی و سیمی، هر یک با      

های    های دولتی و سایر شرکت     های خبش خصوصی، بانک     گذاری  سرمایه 

گذاری داخلی و مهکاری و انتقال تکنولوژی و فن آوری        سرمایه 

های داخلی تولید کننده تایر، فعالیت تولیدی         از سایر شرکت  

 .خود را آغاز منودند

ــ    ــوالت وابس ــایر و حمص ــی ت ــد واقع ــط تولی ته آن توس

ندگان داخلی کشور در اوا     ٣۴٠٠٠ل انقالب در حدود   ی تولیدکن

تن   ١٧٢٠٠٠به   ١٣٨٠تن در سال بوده و پس از انقالب در سال       

تن در سال    ٢۴٠٠٠٠ ، بالغ بر  ١٣٨۶در سال و تا پایان سال     

ست   یده ا می      مهان . گرد ظه  که مالح قالب      طور  بل از ان شود در ق

ــالمی  ــد  ۴اس ــزرگ تولیدکنن ــرکت ب ــا  ش ــا ب ــایر در دنی ه ت

شور           سرمایه  خل ک فن آوری در دا قال  شارکت و انت گذاری و م

 .کردند فعالیت می

شرکت        تدا  سالمی اب قالب ا سپس       پس از ان کایی،  های امری

شور را            پن ک ستون ژا شرکت بریج یت  یا و در ا لی ایتال پیر

شرکت     ند و  صان           ترک کرد مدیران و متخص سط  شده و تو لی  ها م

لی اداره   ند داخ مدت      . گردید تا  فن آوری  قال  باط انت ها   ارت

 .]١[ های بزرگ قطع بود با شرکت

هفتاد به تدریج ارتباطات در سطح حمدودی       ه ل ده ی از اوا

ها توانستند به مرور زمان       برقرار گردید و تعدادی از شرکت    

ند              با کمرب سواری  یال  های راد ید تایر فن آوری تول تدا  اب

ی سنگین رادیال متام سیمی را      سیمی و جدیدًا فن آوری تایرها    

.  اخذ کرده و موفق به تولید تایرهای نسبتًا پیشرفته شوند          

شرکت     لی  شرایط فع تایر،            در  کویر  بارز،  صنعتی  گروه  های 

فن آوری از                 خذ  با ا تایر  یزد  تایر و  یل  نا، آرتاو د

آملـان، ماتـادور اسـلواکی،     continental های خـارجی نظیـر   شرکت

نلوپ افریقای جنوبی، فردشتاین هلند      مارانگونی ایتالیا، د  

 .منایند میتایرهای سواری رادیال تولید 

تایرهای سنگین    هگروه صنعتی بارز نیز تنها تولیدکنند      

ظرفیـت امسـی   . آملـان اسـت   continental رادیال با فن آوری شرکت
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تن   ٣٠٠٠٠٠کارخاجنات تولیدکننده تایر در شرایط فعلی حدود       

ست که در صورت       مورد       حتقق پروژه  در سال ا سعه  های طرح و تو

یت           به ظرف تی  سال آ ند  ظر در چ ست       ۴۵٠٠٠٠ن سال د تن در 

تی               سواری و وان های  ید تایر کان تول فت و ام ند یا خواه

 .پیشرفته را به دست خواهند آورد

 ٨۵٠حدود   ١٣٨۶های تایرسازی در سال     میزان فروش شرکت   

و حدود   بوده است  ) میلیون دالر  ٩٢٠معادل  (میلیارد تومان   

سواری     ١٢ تایر  یون  صنعت     میل شاورزی و  سنگین، ک تی،  ی ، وان

، اسکوتر و  میلیون حلقه تایر دوچرخه و موتور سیکلت        ٧/٧،

ید             ١٣حدود   یاز تول مورد ن یوب  نواع ت قه از ا یون حل میل

ند  کرده  ید    . ا ناژ تول موع ت ست    ٢۴٠٠٠٠جم بوده ا کی از  . تن  ی

یت        جنات و ظرف شور کارخا تایر ک صنعت  شکالت  ید آن   م ها   کم تول

 .]١۶[ است

تولید تایر کشور پس از انقالب و       توان گفت   در جمموع می  

از ابتداء انقالب اسالمی    « تاکنون به سه دوره متمایز شامل      

و  »١٣٧٨تا پایان سال     ١٣۶٩از سال  «، »١٣۶٨تا پایان سال    

 .]١۶[ شود میتقسیم  »١٣٨٨تا پایان سال  ١٣٧٩از سال «

ای در عرصه   دلیل جنگ حتمیلی حتوالت عمده     در دوره اول به  

این صنعت ایجاد نشده و صنعت تایر با حداکثر توان خود طی             

ست            بوده ا شور  نگ و ک ستیک ج خدمت جل ین دوره در  ید  . ا تول

بالغ بر حدود     ١٣۶٨تایر در پایان این دوره یعنی در سال       

 .هزار تن بوده است ۶٠

تایر د        صنعت  حتوالت  مده  که ع ین دوره  در دوره دوم  ر ا

سرمایه              مجع  با  صنعت  ید  ست، تول ته ا ها و   گذاری  شکل گرف

میلیون دالر بوده دچار حتوالت کمی        ۵٠٠ات آن که بیش از   ی فرع

ظه     بل مالح فی قا به       و کی ین دوره  سط ا شد متو شده و ر  ۶/٨ ای 

 .درصد بالغ گردیده است

طرح و پروژه مستقیمی برای توسعه کمی و        ،در دوره سوم 

های توسعه کوچک      اجنام نشده و تنها با اجنام طرح      کیفی تولید   

 ٣/٣های دهه دوم رشد تولید بیش از        و متوسط در تکمیل طرح   

 .درصد شده است

درصد   ۵/٩سال گذشته    ١٠متوسط رشد تایرهای سواری در     

ست   حالی  بوده ا سواری        در  خودرو  شد  سط ر صد    ٨/١٨ که متو در

 یز در این مدت   متوسط رشد تایرهای جتاری ن     مهچنین بوده است   

درصد   ١۵که متوسط رشد خودرو جتاری       درصد بوده در حالی    ١/۵

 .]۵[ است
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در ادامه برای بدست آوردن اطالعات بیشرت آمار تولیدات         

 .در جدول زیر ارائه شده است ٨٧ماهه اول سال  ۶در 

 

 

 

 

 
تعداد ( ٨٧سال ماهه اول  ۶، آمار تولیدات انواع الستیک در ٣٣ جدول

 ]۵[ )برحسب حلقه، وزن برحسب تن

نوع 
 وسیله

آرتا ویل 
 تایر

 پارس بارز ایران یاسا ایران تایر الربز

 وزن تعداد
تعدا
 د

وز
 ن

 وزن تعداد وزن تعداد وزن تعداد وزن تعداد

 سواری
۶١۵٢٣
٠ 

٣٨۵
٧ 

١۵٠٠
۵ 

٩۶ 
١۶۵٩٣
٨ 

١١٢١   
١۴۶۵۶
۵٧ 

١٠١٩
٣ 

  

وانتی 
و 

باری 
 سبک

١٧٣٩٠
۶ 

٢۵٢
٠ 

١۶٢٨
١ 

٢۴
۵ 

٢١٠٩٣
٣ 

٢٩١٠   
١٩٧٣٧
٠ 

٣٣٧٧ ۵١٠ ١٣٠٣۴٧ 

اتوبو
سی و 
کامیو
 نی

١٨٩۶٢ 
١٠٣
۴ 

٢٣٠٢ 
١٢
۵ 

٨۶٠٩۵ ۵٠٢٨   
١۴٩٩١
۴ 

٩۶۶٠ 
٢٢٨٧۵
٧ 

١٣۶٩
۶ 

کشاور
 زی

  ١١٠١ ۶١ ١۴٣۶٨ ٧۴۵   ٠ ٠   

راهسا
زی و 
 صنعتی

٣٨۴۴ ٣ ٣٢٢۴۶۴ ٩٢ ۴۵٢ ٢٢۴٧   ٠۵٩۴١ ۴۵٩٨   

دوچرخ
 ه

      
۵٢٣٣١
۴ 

۴۵٩     

موتور 
سیکلت 
و 

اسکوت
 ری

      
٢٣٩٨٩
٨١ 

۵۵۶
٠ 

    

 ٣٢ ٣١٨٠     تیوب
۴٠۶٣١
١۵ 

١٨۵
٩ 

۴۵١۵٨
۴ 

١۶١۵ ۶٨٢٠۵ ٢١٣ 

   ١١٨ ۴٠٢۴٩ ١۴ ۶۵٢۵ ١٨۴ ٨٧٨۶٧ فلپ
١۶٨۴٨
۴ 

۵۵٩   

سایر 
 حمصوالت

١٨١٩۵ ۴۴    ٣٩  ۴٢۴     

مجع 
 حمصوالت

٩١٨٠٠
۴ 

٧٩۶
١ 

۴۴۶٧
٨ 

۶٣
٣ 

۵٢۵٢٨
۴ 

١٠٣٣
٣ 

۶٩٨۵۴
١٠ 

٨٣٠
٢ 

٢۵٠٨٩
۵٠ 

٣٠٠٠
٢ 

٣۴٨٢۶
۵ 

١۴٩۵
۶ 

 

 

 
 )ادامه( ٣٣جدول 

نوع 
 وسیله

 مجع کل حمصوالت خوزستان یزد کویر دنا

 تعداد وزن تعداد وزن تعداد وزن تعداد
وز
 ن

 وزن تعداد

 سواری
٢١٧٢٢
٩ 

١۴۵۴ ۶٢۶۶٢۶ ۴٢٢۴ ۴۵٣٢٢١ 
٣٠٧
٠ 

  ٣۵۵٨٩٠۶ ٢۴٠١۵ 

وانتی 
و باری 

 سبک

٣٢٠٩۵
۶ 

۴٧۵١٩ ٢۴١۶۵ ٢۶١ ٨٨۶۵٣٨۵ 
٢٠٢
٠ 

  ١٩ ١٣٣٠٢٩٩۵۵٩ 

 ٣٩٣٣٠ ۶۴۵۶۴۶     ۵٣٩٢ ٩٠٠١٣ ۴٣٩۵ ۶٩۶٠٣اتوبوس
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ی و 
کامیون

 ی
کشاورز

 ی
٧۵١ ٧۴ ١۵٣٣٠۵ ۵١۶     ١۶٩۵١ ٣٠۴٣۶ 

راهساز
ی و 
 صنعتی

۴۴۴٠ ۶٩٢٢١١       ٧ ۵٣١٩ 

 ۵۵٨ ۶۴۴٧١٨   ٩٩ ١٢١۴٠۴     دوچرخه
موتور 
سیکلت 
و 

اسکوتر
 ی

    ٨٢٧٢٢١ 
١٨۶
۵ 

  ٣٢٢۶٧ ٢٠٢۴٢۵ 

 ٣۶٠ ٨۴٢٢٣٨ ٣۴٧ ١٨٢٠۵٢ ٣٢٢ ٩۶٧٢٩ تیوب
۵٨٢٩۴
١ 

٩۴
٣ 

۶٢٩٠٠۴۴ ۵۶٩١ 

 ١٠١١ ٣۶٣٩۶۴       ١٣۶ ۶٠٨٣٩ فلپ
سایر 
 حمصوالت

٧٨۴١۴ ٩       ٧٠١۶۶١٢٠٨ ٠٩ 

مجع 
 حمصوالت

٨۴٨٩۶
٧ 

١١٨۴
١ 

١٢۴۶١۶
١ 

١٣١۶
٧ 

٢۴٠٩۴۶
٩ 

٧۴١
۴ 

۵٨٢٩۴
١ 

٩۴
٣ 

١۶۴١٨١٢
٩ 

١٠۵۵۵
٢ 

 

 

 

 اطالعات تکمیلی در زمینه واردات حمصول ١٣.٢

صول   سهم واردات  ین حم سال        %١٨از  ا طی  لی  ضه داخ در عر

برند   ٨٠بیش از   .افزون شده است   ١٣٨٨در سال   %٣٣به   ١٣٧٩

 .تایرهای وارداتی به ایران متعلق به كشور چین است

های   نسبت به سال   در دو سال اخیر   رشد سهم واردات تایر    

لی،       بازار داخ شته در  ست     گذ شده ا یده  های     .د خی تایر بر

ها از   و تعدادی از آن  ندست هو بی كیفیت    وارداتی كم كیفیت   

 .شوند مرزهای غیرقانونی و غیررمسی وارد كشور می

سال        ست  ماه خن هار  نواع     ٩٠٠هزار و  ٢٣ ،٨٨در چ تن ا

كه     شد  سال    تایر وارد  شابه  مدت م شد    ۵١با   ،٨٩در  صد ر در

 .]۵[ تن رسید ٣٠٠هزار و ٣۶به 

باری        های  خبش تایر فزایش واردات در  شرت ا سی  ات -بی وبو

تن در چهار ماه خنست      ٣٧٠هزار و  ۴رشد از  % ١٣٧بوده كه با    

 .رسیده است ٨٩تن در سال  ٣٧٠هزار و ١٠به ٨٨سال 

سال      ست  هه خن هار ما نواع    ٨٠٠هزار و  ١۶ ،٨٩ در چ تن ا

هزار   ١٣تایر سواری نیز وارد كشور شد كه نسبت به واردات         

 .افزایش یافته است% ٢۵، ٨٨تنی سال  ۵٠٠و 

شرت   به             بی شی  كه خب بوده  نی  تی چی سواری واردا های  تایر

طور          به  یز  شی ن چین و خب ستقیم از  بی    طور م ستقیم از د غیرم

 .]۵[ شود وارد كشور می

هم          ضا از م جود تقا لی و و ید داخ یل      كاهش تول ترین دال

 .بوده است ٨٩افزایش واردات تایر در چهار ماهه خنست سال 
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سال        برای  ظاهری  ضه  صد   ٣۵به   ٨٩سهم واردات در عر در

می      بالغ  ضه  مدتاً        عر شد آن ع که ر قف       شود  یل تو به دل

ها برای توسعه صنعت تایر و نبود افزایش کمی           گذاری  سرمایه 

 .های گذشته است تولید در این صنعت طی سال

سال         ست  مه خن سواری در نی تایر  هزار و    ٢۵ ،٨٩واردات 

سال        ٣٣۵ ست  مه خن بوده     ٨١٣هزار و   ٢۵ ،٨٨تن و در نی تن 

 .دهد است که این آمار دو درصد کاهش را نشان می

سال            ماه  یان شهریور  تا پا که  ست  ین در حالی  ١۶ ،٨٩ا

تن تایر اتوبوسی و باری به کشور وارد شده و          ٧٩٧هزار و  

تایر   ٩٩٨نسبت به مدت مشابه سال قبل با ورود هشت هزار و          

 .رده استدرصد رشد را جتربه ک ٨٧از این نوع 

سال            ست  هه خن شش ما یز در  سیکلت ن های موتور نین تایر مهچ

تن به کشور     ٣٨۵میزان   ،٨٨تن و در شش ماهه سال      ۵٢٧ ،٨٩

 .درصد افزایش داشته است ٣٧وارد شده است، به این معنا که 

واردات تایرهای دوچرخه،    ٨٩تا پایان شهریور ماه سال      

شاورزی  به تر       ، ک شور  به ک صنعتی  یب  ساختمانی و  تن،    ٧۶٠ت

سال        ١٩٢٧تن و   ١٨٧ ما در  بوده ا به       ٨٨تن  یزان  ین م ا

 ۶۶تن بوده است که نشانگر رشد        ١٢تن و   ۶۵تن،   ۴۵٧ترتیب  

ــه و   ــای دوچرخ ــدی در ورود تایره ــدی در ورود  ١٨٨درص درص

 .]۵[ تایرهای کشاورزی به کشور بوده است

مه           یز در نی تور ن خه و مو خودرو و دوچر یوب  واردات ت

درصد افزایش    ٣٢به ترتیب با سه درصد کاهش و         ٨٩ل خنست سا  

طوری       به  بوده است  به رو  ین سال یک هزار و        رو  ١٩۵که در ا

تن تیوب دوچرخه و موتور      ٧٩۵تن تیوب خودرو و یک هزار و       

ست و این میزان برای مدت مشابه سال              شور وارد شده ا به ک

ده تن بو   ٣۶١تن و یک هزار و     ٢٢۶قبل به ترتیب یک هزار و      

 .است

تن   ۴٩٧هزار و   ٩ ،٨٩مهچنین تا پایان شهریور ماه سال       

یزان در             ین م که ا شده  شور وارد  به ک تایر  نواع  سایر ا از 

هزار و   ٨٨سال   بوده و    ٣۵١دو  شد    ٣٠۴ ،٨٩سال  تن  صد ر در

 .کرده است
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 منابع ١۴
 سایت شرکت کویر تایروب  ]١[

www.kavirtire.ir 

 دورو تایرسایت شرکت وب  ]٢[
www.duro.ir 

 سایت جامع فارسی پیرامون صنعت تایروب  ]٣[
www.tireinfo.blogfa.com 

 سایت کارخانه الستیک دناوب  ]۴[
www.denatire.ir 

 سایت اجنمن صنفی صنعت تایر ایرانوب  ]۵[
www.ngotire.com 

 وب سایت ختصصی عصر خودرو ]۶[
www.asrekhodro.com 

 سایت خربگزاری موجوب  ]٧[
www.mojnews.com 

 وب سایت پرشین خودرو ]٨[
www.persiankhodro.com 

 

 گانی اداره صنایع و معادنآمار بازر ]٩[

 وب سایت سازمان توسعه جتارت ایران ]١٠[

 ایران وب سایت استاندارد و حتقیقات صنعتی ]١١[
www.isiri.org 

 

[12] www.wikipedia.com 

، ١٣٩٠کتــاب مقــررات صــادرات و واردات ســال     ]١٣[

وابسته به مؤسسه    (انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی      

 ).های بازرگانی مطالعات و پژوهش

بازرگانی در خصوص صادرات و واردات کاال در     آمار   ]١۴[

 .٨٠-٨٩های  سال

 ).VMI GROUP )usa.com-www.vmiوب سایت شرکت  ]١۵[

 )eqtesad.com-e-www.donya(وب سایت دنیای اقتصاد  ]١۶[
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