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1. مقدمه
تاير خودرو ممكن است به دليل شرايط نامساعد عملكردي )اعم از عادات 
رانندگي يا تنظيمات نامناسب سيستم تعليق خودرو(، شرايط جغرافيايي 
ي��ا حتي كاركرد زياد، كيفيت س��طح جاده و... عي��وب و ايرادهايی پيدا 
کن��د. تصميم گيري در مورد اس��تفاده مجدد از تاي��ر نيازمند قضاوتي 
درست و آگاهانه اس��ت زيرا هميشه ايمني سرنشينان خودرو در درجه 
اول اهميت قرار دارد. فرس��ايش تاير به واس��طه وجود نيروهاي شتاب 
دهنده، ترمزگيري و حركت خودرو اجتناب ناپذير اس��ت اما مقدار، نوع 
و درج��ه اين فرس��ايش به عوامل متعددي بس��تگی دارد؛ به طوري كه 
ايراد در سيستم تعليق، حركت در جاده�هاي نامناسب و... باعث سايش 
زودهنگام تاير مي شود. با تشخيص به موقع عيوب تاير نه تنها در بعضي 
موارد ش��اهد حذف عامل فرسايش نامتعارف تاير هستيم بلكه از كاهش 
عمر آن نيز تا حد زيادي جلوگيري می شود بنابراين شناخت عيوب تاير 
و علل ايجاد آن مي تواند ضامن ايمني سرنشينان خودرو باشد و عملكرد 
بهتر و طول عمر بيش��تري را برای تاير به همراه بياورد. در اين مقاله به 
بررس��ي انوع عيوب تاير و علل ايجاد آن ها پرداخته خواهد شد تا كاربر 

بتواند ضمن تحليل ايراد، در صورت امكان به رفع آن اقدام کند. 

2. اثرات سيستم تعليق و شاسي 
بر نحوه سايش تاير

تنظيم نبودن جلوبندي و شاسي عالوه بر تأثيرات نامطلوب در كاركرد 
خودرو، تايرها را به ش��دت دچار  فرس��ايش می کند لذا در صورت بروز 

سايش غيرمعمول در تاير بايد پس از كنترل فشار باد، سيستم تعليق، 
فرم��ان و جلوبندي  را كنترل کرد و از صح��ت عملكرد آن ها مطمئن 
ش��د. در ادامه به تشريح زواياي چرخ می پردازيم و ايراد حاصل از عدم 

تنظيم هر زاويه را بيان می کنيم.
 CAMBER  1 ـ 2 كمبر ـ

كمبر عبارت اس��ت از انحراف قس��مت باالي چ��رخ از بدنه خودرو به 
داخل )منفي( يا خارج )مثبت(. كمبر درس��ت موجب مي  شود آج تاير 
به طور كامال صاف روي س��طح جاده قرار گي��رد. در صورتي كه زاويه 
كمبر صحيح نباش��د )زياد مثبت باش��د( شاهد فرسايش نامتقارن تاير 
خواهيم بود؛ به طوري كه س��مت خارجی ش��انه تاير نسبت به سطح 
داخلی س��ايش بيش��تري خواهد داش��ت و در صورتي كه زاويه كمبر 
 زياد منفی باش��د، سمت داخلی شانه تاير نسبت به سطح مقابل داراي 

فرس��ايش بيش��تري خواهد بود. در شكل فرس��ايش تاير بر اثر تنظيم 
نبودن زاويه كمبر نشان داده شده است.

راه حل��ي كه براي اين رفع ايراد پيش��نهاد مي ش��ود، عالوه بر تنظيم 
زواياي چرخ )در صورتي كه قابل تنظيم باشند( جابه جايي تايرهاست.

2 ـ 2 همگرايي Toe-in   و واگرايي Toe-out   چرخ هاي جلو
مطابق ش��كل زير در صورتي كه لبه جلوي��ي چرخ ها به هم نزديك تر 

عيوب تاير

مسعود بختياری٭

چکيـده: تاي��ر به طور اجتناب ناپذير دچار عيب و ايراد مي ش��ود كه برخي از اين عيوب قابل پيش��گيري 
است. سيستم تعليق خودرو، كمبر، همگرايي يا واگرايي چرخ ها مي تواند عيوبي در تاير ايجاد و همچنين 
عيب هايي نظير س��ايش كناره هاي تاير، سايش مياني، فرسايش فنجاني، انواع ترك ها و سوراخ ها بريدگي 

و تورم تايرها در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته است. 

واژه هاي کليدي: تاير، سيستم تعليق، چرخ، فرسايش، ترك و بريدگي 
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ايرادهای مربوط به توليد آن مي پردازيم.

3. سايش كناره هاي تاير 
ميزان باد تاير در افزايش عمر آن و ايمني خودرو نقش تعيين كننده ای 
دارد.  کم بودن فشار باد تاير موجب خمش زياد آن می شود. به دليل تغيير 
شكل مداوم تاير كم باد، هنگام حركت روی جاده به واسطه حركت نخ ها 
حرارت زيادي در بدنه تاير  توليد می شود که اين حرارت تخريب بدنه تاير 
 را به دنبال دارد. نتيجه افزايش حرارت تاير در حين حركت، جدايي نخ 

منجيد از تاير خواهد بود که س��رانجام به بريده ش��دن نخ ها و پنچري 
تاير منجر می ش��ود. از طرف ديگر كم بودن فشار باد، سايش شانه های 
تاير را افزايش می دهد و فرمان  پذيري را ضعيف مي کند. در اين حالت 
طرفين ناحيه آج بيش��تر از وسط آن با زمين در تماس هستند لذا در 
صورت  مشاهده چنين عيبي بايد فشار باد تاير خودرو را تا مقدار مجاز 

افزايش داد. 

4. سايش قسمت مياني تاير
اگر باد تاير بيش از حد  مجاز باشد، فرمان پذيري چرخ بهبود مي يابد 
و امكان تركيدگي تاير هنگام برخورد با موانع بيش��تر می شود ولي به 
واسطه کاهش سطح تماس تاير با جاده، پايداري خودرو کاهش پيدا 
می کند. فش��ار باد زياد، توانايي تاير را براي جذب لرزش هاي ناش��ي 
از جاده كاهش می دهد و در نتيجه راننده كوبش در خودرو احساس 
مي كند. از طرف ديگر فش��ار باد بيش از حد باعث مي شود مركز تاير 
بيش از بقيه س��طح رويه آن با جاده در تماس باش��د که اين موضوع 
باعث  صدمه ديدن بدنه و س��ايش سريع ناحيه مركزی سطح آج تاير 
مي شود. در ش��کل ميزان صحيح فشار باد تاير نشان داده شده است.

5. عيب ناشي از فرسايش فنجانی
الـف ـ ايراد مصرفي: اين ايراد به عل��ت باالنس نبودن چرخ ها، ايراد 
 در کمک فنرها و سيس��تم تعليق، نياز خودرو به سيبک های جديد يا 

باش��د، چرخ ها همگراي��ي دارند و حال��ت عكس آن، واگرايي  اس��ت. 
همگرايي بيش از حد موجب س��ايش زي��اد )حالت Feathering( لبه 
بيرون��ي آج تاير مي ش��ود. )همگراي��ي تايرها، تماي��ل چرخ ها را براي 
ايج��اد حالت واگرايي در ش��رايط حركت  قدرتي خودرو نظير ش��تاب 
زياد يا س��رعت هاي باال خنثي مي كن��د.( همچنين واگرايي زياد باعث 
سايش )حالت Feathering( لبه دروني آج می شود. )واگرايی، تمايل 
چرخ ه��ا را براي ايجاد حالت همگرايي هنگام دور زدن در س��ر پيچ ها 
با س��رعت زياد خنث��ي مي كند.( ميزان همگرايي ي��ا واگرايي را طراح 
خ�ودرو مش��خ�ص مي کند که مي تواند ب��ا توجه به آيتم هاي طراحي 
متفاوت باش��د ولي معموال تايرهاي جلو براي خودروهاي ديفرانس��يل 
جلو )FWD( واگرا و براي خودروهاي ديفرانسيل عقب )RWD( همگرا 

هستند.

Wheel Base 2 3 ـ
اگ��ر در خودرويي فاصله چ��رخ جلو تا عقب در دو ط��رف با هم برابر 
نباش��د، اين به مفهوم عدم توازي محورها )اكسل ها( است. عدم توازي 
 )Feathering( محورها باعث فرس��ايش تايرها به فرم سايش لبه تيز
مي شود. اين فرسايش به دليل اجبار تاير به حركت از كناره ها )سايش 

جانبي تايرها( اتفاق می افتد.

Tracking 2 4 ـ
برابر بودن فاصله ه��ر چرخ از محور مياني خودرو با چرخ مقابل باعث 
حركت خودرو در خط مس��تقيم مي ش��ود؛ در غير اين صورت ش��اهد 
كش��يدگي خودرو به يك سمت و در نتيجه سايش غير يكنواخت تاير 

خواهيم بود.
در ادامه به بررس��ي عيوب ناش��ي از شرايط استفاده از تاير و همچنين 
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رانندگي با سرعت باال در سر پيچ ها بروز می کند.
ب ـ ايراد توليدي: ايراد مذکور ممكن است به دليل جنس رويه تاير 

به وجود آيد.

6. ترك محيطی در لبه آج تاير
در صورت��ی که لبه تيز گلگير به دليل پايي��ن بودن خودرو )خواباندن 
خودرو( يا عبور از موانع با س��رعت هاي زياد با تاير برخورد كند امكان 

پارگي ديواره تاير وجود دارد. 

7. ترك محيطی در ديواره تاير
ممكن اس��ت در حين توليد تاير به دليل استفاده از كامپاند نامناسب 
)تركيب مورد اس��تفاده براي توليد تاير( يا پخت نامناسب، اتصال بين 
رويه و ديواره تاير جدا ش��ود. )براي تش��خيص عيب ترك محيطی در 
ديواره از ايراد ترك محيطی در لبه آج، به محل ايجاد شكاف در شکل 

ذيل توجه کنيد.(

 سوراخ شدن تاير 
فرو رفتن ميخ، شيش��ه، سنگ يا هر جس��م تيزی در تاير می تواند آن 
را س��وراخ کند. اگر تاير سوراخ شده از نوع تايرهای تيوب دار باشد، با 

خارج کردن جسم نوک تيز از آن، تيوب را در صورت امکان پنچرگيری 
کنيد؛ در غير اين صورت تيوب بايد تعويض شود. اگر تاير پنچر از نوع 
تايرهای بدون تيوب باشد، در صورت امکان با فرو کردن نوار فتيله ای 
 داخل سوراخ يا تزريق مايع مخصوص به درون تاير و حرکت زودهنگام 

خودرو پ��س از تزريق مايع، تاير پنچرگيری می ش��ود. در صورتی که 
نت��وان س��وراخ را با هر ي��ک از دو روش فوق مهار ک��رد، گاه با تغيير 
ول��و )Valve( مربوطه، يک تيوب داخل تاير ق��رار مي دهند كه براي 
حصول ضريب ايمني باالتر، اين كار توصيه نمي ش��ود. در شکل تايری 

را می بينيدکه با ميخ سوراخ شده است.

8. سايش تيز لبه ها
در ن��وع ديگري از س��ايش غيرع��ادي، گل هاي آج ب��ه صورت لبه 
دار تي��ز مي ش��وند. در اين ايراد كه ابتدا خود را به صورت كش��ش 
فرمان به يك س��مت نش��ان مي دهد، تاير به صورت مس��تقيم روي 
س��طح جاده  حركت نمی کند و به طور جزئي به يك طرف منحرف 
مي ش��ود. اگر لبه تيز هر دو تاير جلو به طرف داخل و مركز خودرو 
باش��د، پديده  همگرايي و اگر به طرف خارج باش��د، پديده  واگرايي 
چرخ ها رخ داده اس��ت كه در هر دو حال��ت بايد جلوبندي تنظيم و 
تصحي��ح ش��ود. اگر لبه تيز يكي از تايرها ب��ه طرف داخل و لبه تيز 
تاير ديگر به طرف خارج باش��د، ممكن اس��ت مح��ور عقب خودرو 
دچار مش��كل باش��د. اگر فقط لبه يكي از تايرهاي جلو دچار سايش 
 لبه تيز ش��ده باش��د هم محور عقب خودرو مشكل دارد و هم محور 

جلو دچار همگرايي يا واگرايي اس��ت . )در خودروهاي س��نگين اگر 
اي��ن نوع س��ايش در تايرها محوره��اي عقب يا مياني ديده ش��ود، 

محورها با يكديگر موازي نيس��تند و بايد تنظيم ش��وند.(
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9. كنده شدن آج تاير
الـف ـ ايـراد مصرفي: در اين عي��ب، بخش��ي از آج روي تاير َكنده 
مي ش��ود. در موارد نادر، برخورد تاير با بدنه خودرو به دليل كج بودن 
گلگيره��ا، فاصل��ه كم تاير  و گلگي��ر و ضعيف بودن فنرها و در س��اير 
 )Take Off( موارد، حركت با س��رعت اوليه زياد روي سطوح ناهموار
و همچنين س��ر خوردن روي جاده هاي خاكي و س��نگالخ سبب بروز 
چنين  عيبي می شوند. برای جلوگيری از بروز آن، ضمن بررسي فاصله 
بين تاير و گلگير تا حد امکان از حركت با س��رعت زياد در جاده هاي 

غير آسفالته خودداری کنيد. 
ب ـ ايراد توليدي: ممكن است هنگام توليد به دليل پخت نامناسب 
)در تايرهاي جديد( يا آلودگي بين رويه و بِلت )صفحه زيرين آج تاير( 
چس��بندگي مطلوب ايجاد نشود كه اين موضوع باعث سست شدن آج 

و در نتيجه َكندگي آن خواهد شد. 

10. فرسايش پنجه اي شكل
در اين ايراد شاهد فرسايش سريع تر يک سمت بلوک آج تاير در رويه 
نسبت به سمت مقابل آن در امتداد محيطی تاير هستيم. عل�ت بروز آن 
نيز ترم�زهای ش�ديد و ناگهانی )در چرخ هاي عقب و جلو(، شروع حركت 
با شتاب زياد )براي تايرهاي جلو در خودروهای ديفرانسيل جلو و براي 
 تايرهاي عقب در خودروهای ديفرانسيل عقب( و يا جابه جايی نامنظم 

تايرهاس��ت. براي رفع اين ايراد بايد تايره��ا را به منظور تغي�ير جهت 
حرکت آن ها، به طور منظم )هر 5،000 کيلومتر( جابه جا کرد.

)Tread Separation( 11. جدايش رويه
الـف ـ ايراد مصرفـي: در صورت ايجاد حرارت به واس��طه ترمزها يا 
Take Off شديد ممكن است رويه تاير جدا شود كه در اصطالح عام 

آن را دو پوست شدن می گويند. 

ب ـ ايراد توليدي: ممكن است هنگام توليد به دليل پخت نامناسب، 
آلودگي بين رويه و بِلت )صفحه زيرين آج تاير( يا عدم كيفيت مناسب 
كامپاند، چس��بندگي مناسب ايجاد نشود كه اين موضوع باعث سست 

شدن و در نتيجه َكندگي آج خواهد شد.

12. تورم ديواره تاير
الف ـ ايراد مصرفي: تورم در ناحيه ش��انه تاير به واس��طه پارگي يا 
شكس��تگي الياف تاير، ناش��ي از ضربه يا ضربه هاي وارده است. هنگام 
وارد آمدن ضربه، كائوچو كه داراي قابليت ارتجاعي اس��ت، تغيير فرم 
می دهد و كشيده مي ش��ود ولي الياف كه فاقد قابليت ارتجاعي  است، 
كشيده نمی شود و پاره مي شود. چون اليه مقاومي در اين ناحيه وجود 

ندارد، فشار باد تاير به شكل تورم در ديواره تاير خودنمايي مي كند. 
 ب ـ ايراد توليدي: ايراد مذکور همچنين ممكن است به دليل به هم 

خوردن آرايش نخ ها در ديواره تاير هنگام توليد پديد آيد.

13. بريدگي ديواره تاير
 بريدگ��ي دي��واره تاي��ر ممک��ن اس��ت توس��ط موان��ع موج��ود در 
س��طح جاده مانند س��نگ هاي تيز، قطعات شيش��ه، قطعات فلزي يا 

لبه هاي برنده به وجود بيايد. 

14. بريدگي رويه تاير
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اين ايراد ممكن اس��ت به علت عدم چسبندگي لبه هاي ترد به واسطه 
نوع كامپاند و يا رزين استفاده شده، ايجاد شود.

 
15. اثر دما بر بلوک های کناری تاير

اگ��ر نواحي كن��اري تاير به ص��ورت بلوك هاي جدا و گسس��ته از هم 
باش��ند، در ش��تاب گي��ري خودرو كه بيش��تر ب��ه واس��طه درگيري 
 بلوك ه��اي كناري تاير با س��طح جاده اس��ت، ش��اهد ايج��اد حرارت 

بيشتري در نواحي كناري تاير خواهيم بود. اثر افزايش دما كه به دليل 
چنگ زنی متوالی بلوك هاي كناري آج تاير اس��ت، به صورت خوردگي 
و س��ايش بيشتر آج تاير و در برخي موارد َكندگي در اين نواحي ظاهر 
مي ش��ود. اگر ناحيه كناري آج تاير به صورت يك نوار ممتد باشد، )نه 
به صورت بلوك هاي جدا و گسسته از هم( به واسطه قدرت چنگ زني 
كمتر و در نتيجه افزايش كمتر دما، ش��اهد خوردگي و سايشي مطابق 
حالت قب��ل نخواهيم بود. در ش��كل اثر گسس��تگی بلوک های ناحيه 

كناري رويه تاير و دماي توليدي متأثر از آن، نشان داده شده است.
در اين ش��كل که آج تاير به صورت بلوك هاي مجزاست، اثر َكندگي را 

روي بلوك ها می بينيد.

16.  عيوب مربوط به تايرهاي جفتي
برخي عي��وب مربوط به تايرهاي جفتي هس��تند ك��ه در محور عقب 
خودروهاي كاميوني نصب مي ش��وند. اكيدا توصيه مي�ش��ود  تايرهاي 
جفت��ي كامال يكس��ان )حتي از يك ن��وع مارك تجاري( با فش��ار باد 
مساوی باش��ند. يكي از  ش��ايعترين عيوبي كه به دليل يكسان نبودن 
تايرهای جفتي و يا تفاوت فش��ار باد آن ها با يكديگر ايجاد مي ش��ود، 
سايش مورب و  يا فنجاني در سرتاسر محيط آج تاير است.  البته عوامل 
ديگري نظير عدم باالنس، نصب اش��تباه مجموعه رينگ و تاير و ايراد 

اجزا و شاس��ي نيز باعث بروز چنين ايرادي  مي شود. همچنين يكسان 
نب��ودن تايرهاي جفتي )از لحاظ نوع، اندازه، فش��ار ب��اد و...( مي تواند 
سايش هاي نامنظمي را سبب شود. رعايت فاصله دو تاير در چرخ هاي 

جفتي بسيار مهم است. 

17. سايش يكطرفه تايرهاي مياني و عقب
اگر سايش يكطرفه در تايرهاي مياني و عقب مشاهده شود، محورها با 

يكديگر موازي نيستند و بايد تنظيم شوند. 
در پاي��ان از همكاري هاي صميمانه جناب آق��اي مهندس محمدرضا 
خادمي كارشناس مس��ؤول اداره كيفيت تعليق، ترمز و فرمان شركت 

خودروسازي سايپا تشكر و قدردانی می کنم.
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