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إطارات السيارات
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ُتعد �لإطار�ت من �لأجز�ء �لأ�سا�س���ية لل�س���يارة ولها �أهمية كبرية ودور رئي�س يف �سالمة 

م�س���تخدميها، حي���ث يعت���ر تلف و�نهي���ار �لإط���ار�ت �أحد �لأ�س���باب �لرئي�س���ة يف وقوع 

�حلو�دث �ملرورية وخا�س���ة على �لطرق �ل�س���ريعة �س���و�ًء د�خل �ملدن �أو خارجها، لذلك 

فاإن جودة ت�سنيع �لإطار�ت وطريقة تخزينها وح�سن �ختيار �ملنا�سب منها للمركبة، مع 

دو�م فح�سها و�سيانتها يعني �أمان ��ستخد�م �لإطار�ت باإذن �هلل.

ولغر�س تب�س���يط وتو�س���يح �لرموز �ملدونة على �لإطار تقوم �لهيئة باإعد�د ون�سر كتيبات 

ومطويات توعوية و�إر�سادية للم�ستهلكني لكي ت�ساعدهم على �لختيار �ل�سحيح لالإطار 

و�إر�سادهم نحو �ل�ستخد�م �لأمثل.

كيفية اختيار الإطار املنا�سب:

عند �ختيار �إطار ملركبتك يجب مر�عاة بع�س �لعو�مل �لتي لها تاأثري مبا�سر على �سالمة 

�أد�ء �لإطار وعدم تعر�سه لالنهيار، ومن هذه �لعو�مل �ل�سرعة و�حلمل ودرجة �حلر�رة 

وظروف �ل�ستخد�م وحالة �لطريق.

متيز �لإطار�ت تبعًا لل�سرعة �لق�سوى �لتي ميكن �أن ت�ستخدم عندها برموز على �لإطار:

• 	 Y ، W ،V ،H ، U ،T ،S حر����س عل���ى �ختيار �لإطار�ت ذ�ت �ل�س���رعات �لعالي���ة مث���ل�

وذلك لأنه كلما ز�د رمز �سرعة �لإطار تزيد جودة �ملو�د �مل�سنعة فيه وحتمله لدرجات 

�حلر�رة �ملرتفعة.

• (ول يعني ذلك �لت�س���جيع على �ل�سرعة بل نو�س���ي بوجوب �لتقيد بال�سرعة �ملحددة يف 	

نظام �ملرور).

• �ختيار تاريخ �إنتاج جديد لالإطار.	

• ى به من �ل�سركة �ل�سانعة.	 �ختيار معامل �حلمل �ملو�سَ

• �ختي���ار فئ���ة درجة �حل���ر�رة A بدرج���ة كبرية لكونها �لأن�س���ب لظ���روف معظم �لدول 	

�لأع�ساء �ملناخية تليها �لفئة B �أما �لفئة C فال تنا�سب �إل �ملناطق �لباردة.
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اأ�سباب تلف الإطارات:

اأوال: عدم اختيار االطار املنا�سب للمركبة:

�إن �ختيار �لإطار �ملنا�س���ب للمركبة مهم جدً� ويتوقف بب�ساطة على �لقر�ءة �ل�سحيحة 

وفه���م �لبيانات �ملدون���ة يف دليل �ل�س���يارة و�لبيانات �ملدونة على ج���د�ر �لإطار ومعرفة 

مدلولتها.

يجب اأن يتم اختيار االإطار وفقاً ملا يلي:

املقا�س: ويعر عنه باأربعة رموز هي:. 1

• عر�س �لإطار �لإ�سمي بقيمته بامللليمرت�ت منتهية ب�سفر (0) �أو رقم خم�سة (5).	

• �لن�سبة �ملئوية لالرتفاع �إىل �لعر�س.	

Km/h)
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• 	.R، B، D لرتكيب.. ويرمز له بالرموز�

• �لقطر �لإ�سمي للطوق (�جلنط).	

معامل احلمل:. 2

هو رقم يدل على �أق�س���ى حمل يتحمله �لإطار عند �ل�س���رعة �مل�س���ار �إليها برمز �ل�سرعة وفقًا 

للجدول �لتايل:

حامل 

االطار

كغ

معامل 

احلمل

حمل 

االإطار

كغ

معامل 

احلمل

حمل 

االإطار

كغ

معامل 

احلمل

حمل 

االإطار

كغ

معامل 

احلمل

حمل 

االإطار

كغ

معامل 

احلمل

19059345716309211501132120134

19551355726509311801142180135

20052365736709412151152240136

20653375746909512501162300137

21254387757109612851172360138

21855400767309713201182430139

22456412787509813601192500140

23057425797759914001202575141

236584378080010014501212650142

243594508182510115001222725143

250604628285010215501232800144

257614758385510316001242900145

265624878487510416501253000146

272635008590010517001263075147

280645158692510617501273150148

290655308795010718001283250149

300665458897510818501293350150

3076756089100010919001303450151

3156858090103011019501313550152

325696009110601112000132

3357061511201122060133

���ى باختي���ار معام���ل �حلمل �ملحدد من قبل �ل�س���ركة �ل�س���انعة للمركب���ة يف كتيب دليل  ويو�سَ

�مل�ستخدم �ملرفق مع �ملركبة.
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رمز ال�سرعة:. 3

ه����و رمز يدل على �ل�س����رعة �لق�س����وى �لت����ي يتحملها �لإط����ار يف �لظروف �لعتيادي����ة ويتمثل برموز 

حرفية.

ويو�سح �جلدول �لتايل �ل�سرعة �لق�سوى و�لرمز �ملقابل.

�أق�سى 

�سرعة

كم/�ساعة

120130140150160170180190200210240270300

LMNPQRSTUHVWYرمز �ل�سرعة

(ال يعني ذلك الت�سجيع على ال�سرعة بل نو�سي بوجوب التقيد بال�سرعة املحددة يف نظام املرور)

مثال ملا �سبق:

215/ 65 R R15 95H
• عر�س �لإطار �لإ�سمي: 215 مم	

• �لن�سبة �ملئوية لالرتفاع �ىل �لعر�س: 65%	

• 	R :لرتكيب�

• �لقطر �لإ�سمي للطوق (�جلنط): 15 بو�سة	

• معامل �حلمل: 95 = 690 كغ (لالإطار �لو�حد).	

• رمز �ل�سرعة: H = 210 كم/�ساعة.	

رمز مقاومة احلرارة:. 4

مقاوم���ة �حل���ر�رة ت�س���ري �إىل ق���درة �لإطار عل���ى �لتخل�س م���ن �حلر�رة، وقد ق�س���مت 

�لإط���ار�ت �إىل ثالث فئات لكل فئة حد �أق�س���ى لدرجات �حلر�رة �لتي ت�س���تخدم فيها، 

.C و�أدنى معدل هو A و�أعلى معدل لتحمل �حلر�رة هو A، B، C وي�سار �إليها بال���حروف

 ،B أو� A علم���ًا ب���اأن �للو�ئح �لفني���ة �خلليجية تقبل مع���دل مقاومة �حلر�رة بالرمزي���ن

 ،A ى با�س���تخد�م �لإطار�ت �لت���ي يكون معدل مقاوم���ة �حلر�رة فيها م���ن �لفئة��� ويو�سَ

وميكن ��ستخد�م �لفئة B يف �ملناطق �ملعتدلة يف دول �ملجل�س.

• درجة مقاومة ال�سحب:	

موؤ�سر �ل�سحب هو مقيا�س لقدرة �لإطار على �لوقوف على �لأ�سطح �أو �لأر�سفة �لرطبة، 

 ،C و�أدنى موؤ�سر هو AA و�أعلى موؤ�س���ر �سحب هو ،AA، A، B، C وي�س���ار �إليه باحلروف

.AA، A ى ب�سر�ء �لإطار�ت ذ�ت موؤ�سر �ل�سحب ويو�سَ
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تاريخ االإنتاج:. 5

لب���د من �ختي���ار �إطار بتاريخ �إنتاج حدي���ث، وتاريخ �لإنتاج يف �لإطار عب���ارة عن �أربعة �أرقام 

�لأول و�لثاين من �لي�سار هما رقم �لأ�سبوع و�لرقم �لثالث و�لر�بع يدلن على �ل�سنة �مليالدية.

ومثال ذلك.. �إذ� كان تاريخ �لإنتاج �ملو�س���ح على �لإطار 1114 فيدل �لرقم 11 �إىل �لأ�سبوع 

�خلام�س و�لع�سرون، �أما �لرقم 14 فيدل على �سنة �ل�سنع 2014م.

نتجت بتاريخ قدمي ويف�سل �سر�ء تلك �لتي مل مي�س على �إنتاجها 
ُ
وُين�سح بعدم �سر�ء �إطار�ت �أ

�أكرث من �سنة. كما ين�سح بعدم �سر�ء �لإطار�ت �مل�ستعملة.

ثانياً: اال�ستخدام ال�سيئ وعدم العناية باالإطارات

ميكن �إيجاز بع�س مظاهر �ل�ستخد�م �ل�سيئ لالإطار�ت و�لإهمال يف عنايتها يف �لنقاط �لتالية:

�أن . 1 حيث  �لطويلة،  �لرحالت  وقبل  �أ�سبوع  كل  مرة  �لإطار�ت  هو�ء  �سغط  فح�س  عدم 

�إىل  يوؤدي  ونق�سانه  �لإطار  مد��س  و�سط  يف  �لتاآكل  زيادة  �إىل  يوؤدي  �لهو�ء  �سغط  زيادة 

�أنه يجب قيا�س �سغط هو�ء �لإطار�ت  �إىل  �لتنويه  �لتاآكل يف جو�نب �ملد��س، ويلزم  زيادة 

عندما تكون باردة.

عدم معاينة �لإطار�ت للتاأكد من عدم وجود �أي تلف، مبعدل مرة و�حدة �أ�سبوعيًا على �لأقل.. 2

عدم تبديل مو�قع �لإطار�ت بعد ��ستخد�مها مل�سافة �أكرث من 10000 كم، حيث �ن �لتبديل . 3

ي�ساعد على توزيع �لتاآكل على جميع �أجز�ء مد��س �لإطار.

�لوقوف بال�سيارة على حافة �لأر�سفة و�لتوقف �لطويل للمركبة يف نف�س �ملكان ملدة طويلة، . 4

حيث �ن ذلك يوؤدي �إىل حدوث نتوء�ت يف �لإطار مما قد يت�سبب يف تلفها �أو حتى �نهيارها 

�أثناء �ل�سري باملركبة.
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ثالثاً: التخزين ال�سيئ للإطارات

يعلم �جلميع �ن ظروف �ل�ستخد�م مبنطقة �لدول �لأع�ساء تختلف عن �أوروبا و�ليابان 

وبع�س مناطق �لولي���ات �ملتحدة �لأمريكية من حيث درجات �حلر�رة و�لرطوبة ووجود 

�لأترب���ة، وه���ذه �لعو�م���ل توؤثر على حال���ة �لإطار�ت �أثن���اء �لتخزين، م���ا مل يتم �تخاذ 

�لحتياطات �لالزمة.

وميكن تق�سيم ��سرت�طات �لتخزين �إىل ق�سمني:

• ا�سرتاطات واجب توافرها يف مكان التخزين (امل�ستودع) اأو مكان البيع، وت�سمل:	

�لرطوبة: ملا لها من تاأثري على حالة �ملطاط، وعليه يجب �أن يكون مكان �لتخزين . 1

جافًا قدر �لإمكان و�أل ُي�سمح بوجود تكثيف للماء تتعر�س له �لإطار�ت.

�ل�سم�س وجتنب . 2 �أ�سعة  �لتامة لالإطار�ت من  تو�فر �حلماية  �ل�سم�س: يجب  �أ�سعة 

��ستعمال �إ�ساءة ت�سُدر منها �أ�سعة فوق بنف�سجية.

درجة �حلر�رة: ُتعد درجة �حلر�رة �ملرتفعة من �لعنا�سر �لهامة �لتي توؤثر على . 3

�لإطار�ت فتخف�س �لعمر �لفرت��سي للمطاط، لذ� يجب �أل تزيد درجة �حلر�رة 

د�خل م�ستودع �لإطار�ت عن 35 درجة �سلزيو�س، ولتحقيق ذلك ينبغي ��ستخد�م 

�لتكييف  �أجهزة  �أو  �لكافية  �لتهوية  توفر  للحر�رة مع  �لعازلة  و�لأ�سقف  �جلدر�ن 

�إذ� لزم �لأمر.

�ملو�د �لكيميائية: ُير�عى عدم وجود �أي مو�د كيميائية يف مكان تخزين �لإطار�ت . 4

مثل �ملذيبات و�لوقود وزيوت �لتزليق و�لأحما�س.

• ا�سرتاطات واجب توافرها اأثناء و�سع/تخزين االإطارات:	

(�إن �أ�س���لوب و�س���ع وتخزين �لإطار�ت د�خل مكان �لتخزين �أو �لبيع له تاأثرٌي على حالة 

�لإطار�ت وعلى م�ستوى �أد�ئه لحقًا، لذ� يجب مر�عاة �لأمور �لتالية):

�أو ت�سوه . 1 �أو �سد يوؤدي �إىل حدوث َقْطع  �أل تكون �لإطار�ت و�قعة حتت تاأثري �سغط 

�لإطار.

�لتخزين . 2 لتقليل فرتة  �ملخزنة، وذلك  �لدفعات  لأقدم  �ل�سحب  �لأولوية يف  �إعطاء   

بقدر �لإمكان.

�لإطار�ت . 3 تو�سع  �أقل)  �أو  �أ�سابيع  (�أربعة  لفرتة ق�سرية  �لإطار�ت  يف حال تخزين 

ب�سكل �أفقي بع�سها فوق بع�س بحيث ل يزيد �رتفاع �ملجموعة �لو�حدة عن مرتين، 

يف  �لأدنى  �لإطار  يكون  بحيث  �أ�سابيع  �أربعة  م�سي  بعد  ترتيبها  �إعادة  مر�عاة  مع 

�لأعلى، وبعد ذلك يتم �تباع نظام �لتخزين للفرت�ت �لطويلة.
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ر�أ�سيًا . 4 �أ�سابيع) تو�سع �لإطار�ت  �أربعة  �لتخزين لفرت�ت طويلة (�أكرث من  يف حال 

(كما يو�سح �ل�سكل) يف حو�مل، على �أل يقل ُبعدها عن �سطح �لأر�س عن  10�سم، 

ويف�سل تدويرها كل �سهر على �لأقل.

وقد ن�س���ت �للو�ئح �لفنية �خلليجية �خلا�س���ة بالإطار�ت باأن ل تزيد �لفرتة من تاريخ 

�لإنتاج �إىل تاريخ �لبيع للم�س���تهلك عن 24 �س���هرً� بالن�س���بة لإطار�ت �س���يار�ت �لركوب 

و�حلافالت و�ل�ساحنات �خلفيفة، و 30 �سهرً� لل�ساحنات �لثقيلة.
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هيئة التقيي�س والإطارات

ت�س���ارك هيئة �لتقيي�س لدول جمل�س �لتعاون ل���دول �خلليج �لعربية يف �لفعاليات و�ملعار�س 

�ملتخ�س�س���ة وت�ساهم يف ن�س���ر �لتوعية بالتقيي�س وتوعية �مل�ستهلكني يف هذ� �جلانب، حيث 

تقوم بطباعة ون�س���ر وتوزيع �لكتيبات و�ملطويات و�لر�س���ائل �لتوعوية �ملتعلقة بال�س���المة يف 

�إطار�ت �ملركبات و�لطرق �ملثلى ل�ستخد�مها.

كما قامت �لهيئة باإ�س���د�ر �لعديد من �ملو��س���فات �لقيا�سية و�للو�ئح �لفنية �خلليجية �لتي 

حتدد �ل�س���رت�طات و�ملتطلب���ات �لو�جب حتقيقها من قبل �س���انع �لإطار�ت و�لتي ت�س���مل 

�إطار�ت �ل�سيار�ت �ل�سغرية و�حلافالت، بالإ�سافة �إىل �ل�ساحنات �خلفيفة و�لثقيلة.

���ح  وم���ن هذه �ل�س���رت�طات و�ملتطلبات �س���رورة وجود بيانات �إي�س���احية على �لإطار تو�سِّ

للم�س���تهلك جميع �لبيانات �ل�س���رورية و�لالزمة مثل �ملقا�س ومعامل �حلمل ورمز �ل�سرعة 

ورمز �حلر�رة بالإ�سافة �إىل تاريخ �لإنتاج، وكذلك �ملتانة و�نف�سال �لدثرة وحتمل �لأحمال 

و�ل�سرعة و�حلر�رة، و�أي�سًا �لختبار�ت �لالزمة للتاأكد من حتقيق هذه �ملتطلبات.

و��ست�س���عارً� من هيئة �لتقيي�س باأهمية �لإطار�ت يف �س���المة �مل�س���تهلك فقد و�سعت نظامًا 

ل�س���هاد�ت �ملطابقة �خلليجي لالإطار�ت يتم مبوجبه قيام جميع م�س���نعي �لإطار�ت �لذين 

يرغبون بت�س���دير �إطار�تهم �إىل �أ�س���و�ق دول �ملجل�س بتقدمي �س���هادة مطابقة لكل مقا�س، 

توؤكد حتقيق �إطار�تهم للمتطلبات �لو�ردة يف �للو�ئح �لفنية �خلليجية �خلا�س���ة بالإطار�ت 

مع تقدمي تقرير نتائج �ختبار�ت.

كم���ا تقوم �لهيئ���ة بطلب عينات من �ل�س���ركات �ل�س���انعة وخا�س���ة �ل�س���ركات �لتي تتقدم 

للح�س���ول عل���ى �س���هاد�ت مطابق���ة لأول مرة، وتر�س���ل تل���ك �لعينات �إىل �أح���د �ملختر�ت 

�لوطنية �ملعتمدة لإجر�ء �لختبار�ت �لالزمة وفقًا للو�ئح �لفنية �خلليجية.
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وي�سمل ذلك اإجراء االختبارات التالية:

بالإ�سافة . 1 فيه،  �أي عيوب  �لإطار وعدم وجود  �أبعاد  للتاأكد من  �لظاهري  �لفح�س 

�ىل �لتاأكد من وجود جميع �لبيانات �لإي�ساحية �ساملة تاريخ �لإنتاج ورمز �ل�سرعة 

ومعامل �حلمل وغريها.

�ختبار �ملتانة (مقاومة �لخرت�ق) وذلك للتاأكد من متانة �لإطار وحتمله لل�سدمات . 2

�لتي ميكن �أن يتعر�س لها �أثناء �ل�سري على �لطرقات وخارجها.

�ختبار حتمل �لأحمال �لكبرية وذلك للتاأكد من حتمل �لإطار �لأحمال �لكبرية مثل . 3

على  و�لطوق  �لإطار  تركيب  يتم  حيث  �لإ�سافية،  و�لأحمال  و�لركاب  �ملركبة  وزن 

بت�سليط  �لختبار  على عجلة  �لإطار  ي�سغط  ثم  معينة  ب�سرعة  وُيد�ر  دور�ن  حمور 

�أحمال خمتلفة عليه.

�ختبار حتمل �ل�سرعات �لعالية وذلك للتاأكد من حتمل �لإطار لل�سرعات �لعالية �لتي . 4

دور�ن  على حمور  و�لطوق  �لإطار  تركيب  يتم  �ل�سيارة، حيث  �إليها  ت�سل  �أن  ميكن 

وي�سغط �لإطار على عجلة �لختبار بت�سليط حمل معني ثم يد�ر ب�سرعات خمتلفة.

5 . (Tubules) د�خلي  �إطار  بدون  ت�ستعمل  �لتي  لالإطار�ت  �لدثرة  �نف�سال  �ختبار 

ويتاأكد يف هذ� �لختبار من عدم �نف�سال �لإطار عن 

عند  وخا�سة  �ملركبة  قيادة  �أثناء  (�جلنط)  �لطوق 

�ملنحنيات.

ولقد كان لتلك �لإجر�ء�ت �لنعكا�س �جليد على م�ستوى 

�ل�س���المة ومنع �لعديد من �لإط���ار�ت غري �ملطابقة من 

�لدخول لأ�سو�ق �لدول �لأع�ساء.

ويلزم �لتنويه �إىل �ل���دور �ملهم و�لكبري �ملناط باجلهات 

و�لأجهزة �لرقابية �ملخت�س���ة يف �لدول �لأع�س���اء �سو�ء 

�مل�س���ئولة عن ف�س���ح �لإطار�ت م���ن �ملناف���ذ �ملختلفة �أو 

�لأجهزة �مل�س���ئولة ع���ن مر�قبة �لأ�س���و�ق يف �لتاأكد من 

�لتز�م �مل�ستوردين و�مل�سوقني لالإطار�ت بتلك �ملتطلبات.
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