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خليجية تم توزيعها  لمواصفة قياسيةهذه الوثيقة مشروع 
إلبداء الرأي والملحوظات بشأنها ، لذلك فإنها عرضة 

كمواصفة للتغيير والتبديل ، وال يجوز الرجوع إليها 
 خليجية إال بعد اعتمادها من الهيئة. قياسية 

This document is a draft Gulf Standard  

circulated for comments. It is, therefore, 

subject to alteration and modification 

and may not be referred to as a Gulf 

Standard until approved by GSO. 
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 تقديم
 

التقيةةي   عضةةويتها أجهةة   فةة  تضةةم إقليميةةة هيئةةة العربيةةة الخلةةي  لةةدو  التعةةاو   مجلةة  لةةدو  التقيةةي  هيئةةة
الخليجيةةةة  واللةةوا ا الفنيةةةة القياسةةةية إعةةةداد المواصةةفات الهيئةةةة مهةةةا  ومةةن األعضةةةاء، فةةة  الةةدو  الوطنيةةة
 . فنية متخصصة لجا  بواسطة

 ) (لهيئةةةةة التقيةةةةي  لةةةةدو  مجلةةةة  التعةةةةاو  لةةةةدو  الخلةةةةي  العربيةةةةة فةةةة  اجتماعةةةة   قةةةةةةم  المجلةةةة  الفنةةةة  قةةةةر 
تحةةةةةةةةةةدي   اعتمةةةةةةةةةاد الموافةةةةةةةةة/ ......./...../.......   ......./......./....... هةةةةةةةةةة ،الةةةةةةةةةذي عقةةةةةةةةةد بتةةةةةةةةةا ي 

إطةةةةا ات سةةةةيا ات الركةةةةو  طةةةةر  اختبةةةةا  د جةةةةة " GSO 1784:2018 الخليجيةةةةة  قةةةةم  الال حةةةةة الفنيةةةةة
 اللجنةةةةةةة الفنيةةةةةةة الفرعيةةةةةةة" التةةةةةة  تةةةةةةم د اسةةةةةةتها و إعةةةةةةدادها ضةةةةةةمن برنةةةةةةام  عمةةةةةةل  مقاومةةةةةةة اإلطةةةةةةا  للحةةةةةةرا  

اللجنةةةةة الفنيةةةةة الفرعيةةةةة الخليجيةةةةة لمواصةةةةفات المركبةةةةات واإلطةةةةا ات  "  TC 02/SC01الخليجيةةةةة  قةةةةم 
 . دولة الكويت" المد جة ف  خطة 

 و تحل محلها. GSO 1784:2006 قم  الخليجية الال حة الفنية الخليجيةعلى أ  تلغ  
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 إطارات سيارات الركوب
 طرق اختبار درجة مقاومة اإلطار للحرارة

 
 المجال ونطاق التطبيق             .1

           
 .الركوبإلطارات سيارات  للحرارة طرق اختبار درجة مقاومة اإلطاربالمواصفة القياسية  هذه تختص

 
 المراجع التكميلية       .2
 

2.1  GSO 1783   والسحب والحرا  ".الموطئ( المداس )د جة مقاومة تآكل  –"إطا ات سيا ات الركو 
 

 مداسطرق اختبار تآكل  -" إطارات سيارات الركوب المواصفة القياسية الخليجية التي تعتمدها الهيئة والخاصة بـ  2.2

 .اإلطار"

طرق اختبار درجه سحب  -" إطارات سيارات الركوب المواصفة القياسية الخليجية التي تعتمدها الهيئة والخاصة بـ  2.3

 ".اإلطار

 فحص الظاهري ال      .3
  

 :إلطارات ظاهرياً للتأكد من اآلتيتفحص ا 

ريبة الجانبية وخلوها من أية قطع معدنية أو أحجار أو أجسام غ جوانبأو في ال داسعدم وجود شدوخ أو قطوع في الم 3.1

 .محشورة أو بارزة على اإلطار

 .ودرجة الحرارة والسحب داسالبيانات اإليضاحية الموضحة على اإلطار مثل درجة تآكل الم 3.2

 تاريخ الصنع 3.3

  بلد الصنع 3.4

 أجهزة القياس .4

 أجهزة قياس الوقت 4.1

 ( ثانية .  0.1لوقت في حدود دقة ) أن تسمح بقياس ا 

 أجهزة قياس درجة الحرارة  4.2

 س .  ْ( 1أن تسمح بقياس درجة الحرارة بدقة )  

 أجهزة قياس الضغط  4.3

 كيلو باسكال .  2محدد قياس للضغط في حدود دقة  
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 درجة مقاومة اإلطار للحرارة  .5

 تجهيز اإلطار 5.1

 .(1غط النفخ الوارد بالجدول رقم )وينفخ حتى الوصول إلى ض يركب اإلطار على الطوق 5.1.1

تقل عن على أال درجة مئوية  44-38ما بين  ساعات على األقـل بغرفة درجة حرارته 3لمدة  الطوقيوضع اإلطار و 5.1.2

 .درجة مئوية 38

 .(1النفخ الوارد في الجدول رقم ) يعاد ضبط ضغط اإلطار إلى ضغط 5.1.3

 الجهاز 5.2

ع العرضي لإلطار من اسطوانة من الصلب ذات قطر وال يقل عرضها عن عرض المقط )مسطح(جانب مستوي  5.2.1

 .المطلوب اختباره

 .س طوال فترة االختبار  38ْغرفة اختبار تضبط درجة حرارتها عند درجة ال تقل عن  5.2.2

 .أجهزة إحساس درجة الحرارة 5.2.3

(1جدول رقم )  

 ضغوط نفخ االختبار

  إطارات أخرى غير اإلطارات الخاصة إطارات خاصة

 نوع االختبار رطل/بوصة مربعة كيلو باسكال كيلو باسكال

390 350 330 290 350 340 300 280 240 60 40 36 32  

)الموطئ( داساختبار تآكل الم 24 28 32 52 180 220 180 220 180 230 270 230 270  

 اختبار مقاومة الحرارة 30 34 38 58 220 260 220 260 220 270 310 270 310

 

 االختبارطريقة  5.2

ً يركب اإل 5.2.1  .على محور االختبار )اإلطار مع طوق االختبار( طار مجمعا

يقل عرضها  والم(  1.7) ذات قطروالصلب من عجلة اسطوانة االختبار ل الوجه المسطحاإلطار تجاه  داسيتم ضغط م 5.2.2

 .عن عرض المقطع العرضي لإلطار المطلوب اختباره

أن يوضع جهاز إحساس درجة الحرارة بحيث ال تتأثر قراءته بقوة اإلشعاع أو بالتغيرات في درجة حرارة الهواء  5.2.3

 .ت أو األجهزة األخرىالمحيط أو بالواقيا
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  300( ودرجة حرارة الهواء المحيط من مسافة  )1ضغط النفخ المحدد بالجدول رقم )يتم الحفاظ على  أثناء االختبار 5.2.4

 .5.1.2كما ورد في البند في أي نقطة في محيطة وعلى كل جانب من اإلطار  طوقم من حافة الل( م 2

الجانبي  جدار% من أقصى حمل لإلطار الموضح على ال88يضغط اإلطار على عجلة االختبار بطاقة حمل تعادل  5.2.5

 .لإلطار

 عتين.لفة / دقيقة لمدة سا 250يتم تدوير عجله االختبار عند  5.2.6

 أيهما يحدث)، ساعتين أو لمدة درجة مئوية 38 ال تقل عنيزال حمل االختبار ويترك اإلطار ليبرد إلى درجة حرارة  5.2.7

 .(1رقم )المحدد في الجدول  البتدائيتعديلها إلى الضغط او لنفخوإعادة ضبط ضغط ا أخيرا(

 .ط ضغط النفخ إلى الضغط االبتدائييعاد ضب 5/3/8

لفة /  375د االختبار عند الحمل المطبق بدون انقطاع أو إعادة ضبط ضغط النفخ مع دوران عجلة االختبار عن يستمر 5.2.8

 .دقيقة 30دقيقة لمدة 

 لفة / دقيقة كل نصف ساعة. 25دقيقة بمقدار  30يزاد دوران عجله االختبار عند نهاية  5.2.9

للوصول لالنهيار دقيقة أو  30لفة لمدة  575صل اإلطار لدوران لفة كل نصف ساعة حتى ي 25يزاد الدوران بمقدار  5.2.10

 .أيهما يحدث أوال

 النتائج 5.3

أو حدوث بروز أو قطع في التيلة أو تصدع  (الدثرةحافة االحكام ) يفحص اإلطار للتأكد من عدم وجود أي انفصال في 5.3.1

 أو جدائل مفتوحة بعد مرحلة السرعة النهائية.

 لفة / دقيقة. 500إذا فشل في إتمام اختبار  Cر بدرجة يصنف اإلطا 5.3.2

 لفة / دقيقة. 500إذا أكمل بنجاح اختبار  Bيصنف اإلطار بدرجة  5.3.3

 لفة / دقيقة. 575إذا أكمل بنجاح اختبار  Aيصنف اإلطار بدرجة  5.3.4

. حدوث السرعة الزائدة معرض لحمل زائد غيربصوره صحيحة و لإلطار المنفوختصنيف درجات الحرارة اعاله مؤكد  5.3.5

كانية إمبالتالي الحرارة و زيادةقد تؤدي إلى  إما بصورة منفصلة أو مجتمعةأو االنكماش بضغط اإلطار أو الحمل الزائد 

 .فشل اإلطار
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 المصطلحات الفينة

 Temperature resistance ............................................................................................  مقاومة الحرا  

   Measuring instruments .............................................................................................  القياس جه  أ

  temperature sensor ................................................................................................  متحس  الحرا  

  Excessive speed ........................................................................................................  لسرعة ال ا د ا

 under inflation ...........................................................................................................  انكماشضغط 
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