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استاندارد ملی ایران شمارۀ ( 6626-2تجدیدنظر ششم) :سال 1400
به نام خدا
آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران
سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک مادۀ  7قانون تقویت و توسعه نظاا اساتاندارد  ،اباالد شاده در ده مااه ،1396
وظیفۀ تعیین ،تدوین  ،به روز رسانی و نشر استانداردهاه ملی را بر عهده دارد.
تدوین استاندارد در حوزههاه مختلف در کمیسیونهاه فنی مرکب از کارشناسان سازمان ،صااحبنظاران مراکاو و مسسساا
علمی ،پژوهشی ،تولیده و اقتصاده آگاه و مرتبط انجا میشود و کوششی همگا با مصالح ملی و با توجه به شارایط تولیاده،
فناوره و تجاره است کاه از مشاارکت آگاهاناه و منصافانۀ صااحبان حاو و نفاع ،شاامل تولیدکننادگان ،مصار کننادگان،
صادرکنندگان و واردکنندگان ،مراکو علمی و تخصصی ،نهادها ،سازمانهاه دولتی و غیردولتی حاصال مایشاود .پای ناوی
استانداردهاه ملی ایران براه نظرخواهی به مراجع ذهنفع و اعضاه کمیسیونهاه مربوط ارساا مایشاود و پا از دریافات
نظرها و پیشنهادها در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صور تصویب ،به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاا و
منتشر میشود.
پی نوی استانداردهایی که مسسسا و سازمانهاه عالقهمند و ذهصالح نیو با رعایت ضوابط تعیاین شاده تهیاه مایکنناد
درکمیته ملی طرح ،بررسی و درصور تصاویب ،باه عناوان اساتاندارد ملای ایاران چاا و منتشار مایشاود .بادین ترتیاب،
استانداردهایی ملی تلقی میشود که بر اساس مقررا استاندارد ملی ایران شمارۀ  5تدوین و در کمیتۀ ملی استاندارد مرباوط
که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل میشود به تصویب رسیده باشد.
2

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضاه اصلی سازمان بینالمللی استاندارد ) ،1(ISOکمیسیون بینالمللی الکتروتکنیاک ()IEC
و سازمان بینالمللی اندازهشناسی قانونی ) 3(OIMLاست و به عنوان تنها رابط 4کمیسیون کدک غذایی ) 5(CACدر کشاور
فعالیت می کند .در تدوین استانداردهاه ملی ایران ضمن تاوجه باه شارایط کلای و نیازمنادههااه خااک کشاور ،از آخارین
پیشرفتهاه علمی ،فنی و صنعتی جهان و استانداردهاه بینالمللی بهرهگیره میشود.
سازمان ملی استاندارد ایران میتواند با رعایت موازین پی بینی شده در قانون ،براه حمایت از مصر کنندگان ،حفظ ساالمت
و ایمنی فرده و عمومی ،حصو اطمینان از کیفیات مصصاو و مالحظاا زیساتمصیطای و اقتصااده ،اجاراه بعضای از
استانداردهاه ملی ایران را براه مصصو تولیده داخل کشور و/یا اقال وارداتی ،با تصویب شوراه عاالی اساتاندارد ،اجبااره
کند .سازمان میتواند به منظور حفظ بازارهااه باین المللای باراه مصصاو کشاور ،اجاراه اساتاندارد کا هااه صاادراتی و
درجه بنده آن را اجباره کند .همچنین براه اطمینان بخشیدن به استفادهکنندگان از خدما سازمانها و مسسسا فعاا در
زمینۀ مشاوره ،آموزش ،بازرسی ،ممیوه و صدور گواهی سیستمهاه مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمصیطی ،آزمایشگاههاا و
مراکو واسنجی (کالیبراسیون) وسایل سنج  ،سازمان ملی استاندارد اینگونه سازمانها و مسسسا را بر اسااس ضاوابط نظاا
تأیید صالحیت ایران ارزیابی می کند و در صور احراز شرایط ز  ،گواهینامۀ تأیید صالحیت به آنها اعطا و بر عملکرد آنهاا
نظار میکند .ترویج دستگاه بین المللی یکاها ،واسنجی وسایل سنج  ،تعیین عیار فلوا گرانبها و انجا تصقیقا کااربرده
براه ارتقاه سطح استانداردهاه ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization
2- International Electrotechnical Commission
)3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals
4- Contact point
5- Codex Alimentarius Commission
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کميسيون فنی تدوین استاندارد
«موتورسيكلتها -تعيين مصرف سوخت ،معيار انتشار دیاکسيدکربن و
دستورالعمل برچسب انرژی»
رئيس:

سمت و/یا محل اشتغال:

کمالی ،مراد

شرکت بهینهسازه مصر سوخت

(کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی)

دبير:
مهده نژاد ،مریم

شرکت بهینهسازه مصر سوخت

(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)
اعضاء( :به ترتیب حرو الفبا)
سازمان ملی استاندارد ایران

آریافر ،توحید
(کارشناسی ارشد مهندسی صنایع)
بهمنی ،یوسف

سازمان برنامه و بودجه کشور

(کارشناسی ارشد مهندسی عمران)
سازمان ملی استاندارد ایران

تصریریان ،سا ر
(کارشناسی مهندسی مکانیک)

سازمان ملی استاندارد ایران

دهقان آزاد ،مهده
(کارشناسی مهندسی برق)

شرکت بهینه سازه مصر سوخت

رحیمی ،حسین
(کارشناسی ارشد مهندسی صنایع)

وزار نفت

زروانی ،رام
(کارشناسی مهندسی شیمی)

وزار نفت

زند ،مازیار
(دکتره مهندسی مکانیک)

وزار نفت

سا دلیره ،فرود
(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)
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اعضاء( :به ترتیب حرو الفبا)

سمت و /یا محل اشتغال:

کیهانپور ،مهده

سازمان حفاظت مصیط زیست

(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)
گل باطن مطلو ،کامیار

پژوهشکده علو پایه کاربرده-جهاددانشگاهی

(کارشناس ارشد مهندسی مکانیک)
سازمان ملی استاندارد ایران

قولباش ،پریچهر
(کارشناسی فیویک)
قهرمانی مطلو ،فاطمه

شرکت بهینهسازه مصر سوخت

(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)
مصمد صالصیان ،عباس

وزار نیرو

(کارشناسی مهندسی مکانیک)
پژوهشکده علو پایه کاربرده-جهاددانشگاهی

مالبخشی ،کامران
(کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهاه انرژه)
نوید ،احمد

وزار نفت

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)
وزار صنعت ،معدن و تجار

یودان پناه ،سیمین
(کارشناسی ارشد مهندسی پتروشیمی)
ویراستار:

سازمان ملی استاندارد ایران

قولباش ،پریچهر
(کارشناسی فیویک)
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پيشگفتار
استاندارد «موتورسیکلتها -تعیین مصر سوخت ،معیار انتشار دهاکسیدکربن و دستورالعمل برچسب
انرژه» که نخستین بار در سا  1382براساس پژوه انجا شده تدوین و منتشر شد ،براساس
پیشنهادهاه دریافتی و بررسی و تأیید کمیسیونهاه مربوط براه ششمین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و
در یکصد و پنجاه و نهمین اجالسیه کمیتۀ ملی استاندارد انرژه مورخ  1400/05/18تصویب شد .اینک این
استاندارد به استناد بند یک مادۀ  7قانون تقویت و توسعه نظا استاندارد  ،ابالد شده در ده ماه  ،1396به
عنوان استاندارد ملی ایران منتشر میشود.
استانداردهاه ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شمارۀ ( 5استانداردهاه ملی ایران -ساختار و شیوۀ
نگارش) تدوین میشوند .براه حفظ همگامی و هماهنگی با تصو و پیشرفتهاه ملی و جهانی در زمینه
صنایع ،علو و خدما  ،استانداردهاه ملی ایران در صور لوو تجدیدنظر خواهند شد و هر پیشنهاده که
براه اصالح و تکمیل این استانداردها ارائه شود ،هنگا تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار
خواهد گرفت .بنابراین ،باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهاه ملی ایران استفاده کرد.
این استاندارد جایگوین استاندارد ملی ایران شمارۀ  : 6626-2سا  1394میشود.
نتایج پژوهشی که براه تهیه و تدوین این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:
 مالبخشی ،کاامران و همکااران – پژوهشاکده علاو پایاه کااربرده جهاددانشاگاهی ،؛ طارح«باازنگرهاستاندارد معیار و برچسب مصر سوخت موتورسیکلت» شرکت بهینه سازه مصر ساوخت – وزار
نفت – سا 1400 -1399
 -آمار و اطالعا اخذ شده از سازمان ملی استاندارد و وزار صنعت ،معدن و تجار .
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مقدمه
با توجه به افوای چشمگیر هوینه انرژه در دنیا ،مصدودیت منابع فسیلی ،رشد با ه مصار ساا نه اناوا
انرژه در ایران ،هدفمندسازه یارانه انرژه و به خصوک عد کارایی فنی و اقتصاده مصر انرژه در اغلاب
صنایع و تجهیوا  ،امروزه مدیریت مصر انرژه و با بردن بهرهوره انرژه به یک ضرور تبدیل شدهاست.
در همین راستا ،پای و مدیریت مصر انرژه در هر صنعت نیاز به معیارها و شاخصهاه مناسب دارد.
در این راستا بر طبو ماده  11قانون «اصالح الگوه مصر انرژه» ،دولات موظاف اسات باهمنظاور اعماا
صرفهجویی ،منطقی کردن مصر انرژه و حفاظت از مصایط زیسات ،نسابت باه تهیاه و تادوین معیارهاا و
مشخصا فنی مرتبط با مصر انرژه در تجهیوا  ،فرایندها و سیستمهاه مصر کننده انرژه ،اقدا نماید،
بهترتیبی که کلیه مصر کنندگان ،تولیدکنندگان و واردکنندگان این تجهیوا  ،فرایندها و سیستمهاا ملاو
به رعایت این مشخصا و معیارها باشند .معیارهاه مذکور توساط کمیتاهاه متشاکل از نماینادگان وزار
نفت ،وزار نیرو ،معاونت برنامهریوه و نظار راهبرده ریی جمهور ،سازمان ملی استاندارد ایران ،سازمان
حفاظت مصیط زیست و وزارتخانه ذیربط تدوین میشود.
همچنین براساس مصوبا یکصد و دوماین شاوراه عاالی اساتاندارد ماورخ  1381/03/05پا از تصاویب
استانداردهاه مربوطه در کمیته مذکور ،این استاندارد بر طبو آییننامه اجرایای قاانون فاوقالاذکر همانناد
استانداردهاه اجباره توسط سازمان ملی استاندارد ایران اجرا خواهد شد.
موضو این استاندارد «موتورسیکلت ها -تعیین مصر سوخت ،معیار انتشار دهاکسیدکربن و دساتورالعمل
برچسب انرژه» میباشد .این استاندارد جوئیا مربوط به معیار انتشار گاز گلخانهاه دهاکسیدکربن ،میاوان
مصر سوخت و الصاق برچسب انرژه را براه موتورسیکلتها بیان مینماید تا زمینه اجراه یکنواخت آن در
صنعت موتورسیکلت کشور فراهم آید .انتشار گاز دهاکسیدکربن بیانی از میوان مصر ساوخت مایباشاد و
رابطه مستقیم با مصر سوخت دارد و تعیین معیار و برچسبگذاره برحسب انتشار ایان گااز متناساب باا
برچسبگذاره مصر سوخت میباشد.
این استاندارد به عنوان استاندارد معیاار انتشاار دهاکسایدکربن و دساتورالعمل برچساب انارژه هماراه باا
استاندارد ملی ایران شماره  7558بهکار میرود.
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موتورسيكلتها -تعيين مصرف سوخت،
معيار انتشار دیاکسيدکربن و دستورالعمل برچسب انرژی
1

هدف و دامنه کاربرد

هد از تدوین این استاندارد ،تعیین مصر سوخت ،معیار انتشار دهاکسایدکربن و دساتورالعمل برچساب
انرژه انوا موتورسیکلتها و همچنین تعیین معیار کارخانهاه انتشار ده اکسید کاربن واحادهاه تولیاده
موتورسیکلت است.
طبو این استاندارد پ از اندازهگیره و تعیین میوان انتشار دهاکسیدکربن و مصر سوخت موتورسایکلت
در مراحل تأیید نو و تطابو تولید ،معیار انتشار دهاکسیدکربن مصاسبه شده ،تا بر مبنااه آن رتباه انارژه
موتورسیکلت مشخص شود.
این استاندارد در مورد موتورسیکلتهاه بنوینی و هیبریده دوچرخ ،سه چرخ و چهار چرخ با قاواه مصرکاه
احتراق جرقهاه مطابو تعاریف استاندارد ملی ایران شماره  ،7558تولیده و وارداتی در مراحل تأیید ناو و
تطابو تولید کاربرد دارد.
2

مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صور الوامی به آنها ارجا داده شده اسات.
بدینترتیب ،آن ضوابط جوئی از این استاندارد مصسوب میشوند.
در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجا داده شده باشد ،اصالحیهها و تجدیادنظرهاه بعاده آن
براه این استاندارد الوا آور نیست .در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشاار باه آنهاا ارجاا داده شاده
است ،همواره آخرین تجدیدنظر و اصالحیههاه بعده براه این استاندارد الوا آور است.
استفاده از مراجع زیر براه کاربرد این استاندارد الوامی است:
1-2

استاندارد ملی ایران شماره  ،7558موتورگازه و موتورسیکلت -استاندارد تایید نو و روش اجرایی

2-2

استاندارد ملی ایران شماره  ،6789گازهاه آ ینده خروجی از قواه مصرکه  -روشهاه اندازهگیره

3-2

استاندارد ملی ایران شماره  ،6653توان خالص -روشهاه آزمون قواه مصرکه

4-2

استاندارد ملی ایران شماره  ،8314موتورگازه و موتورسیکلت -جر ها و ابعاد

5-2

استاندارد ملی ایران شماره  ،8317موتورگازه و موتورسیکلت -پالکهاه شناسایی

1

 -1در صور ابالد استاندارد یا دستورالعمل جدید توسط سازمان حفاظت مصیط زیست جهت اندازه گیره آ یندههااه زیسات مصیطای
موتورسیکلتها ،آن استاندارد یا دستور العمل مالک عمل خواهد بود.

1
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3

اصطالحات و تعاریف

در این استاندارد ،اصطالحا و تعاریف زیر بهکار میرود:
1-3
موتورسيكلت
motorcycle

عبار است از هر وسیله نقلیهه موتوره دو ،سه و چهار چرخ مطابو تعاریف اساتاندارد ملای ایاران شاماره
 7558که براه حرکت در جاده در نظر گرفته میشود.
2-3
سازنده
manufacturer

یک شخص یا سازمان که مسئولیت کلیه موارد فرآیند تایید نو و اطمینان از تطابو تولید را در برابر مراجع
ذیصالح دارد.
3-3
گروه موتورسيكلت
motorcycle category

گروه هر موتورسیکلت مطابو با استاندارد ملی ایران شماره  7558طبقهبنده و مشخص میشود.
4-3
انتشار دی اکسيدکربن
E
CO2 Emission

میوان انتشار دهاکسیدکربن براه یک مد موتورسیکلت که براساس اساتاندارد ملای ایاران شاماره 6789
اندازهگیره میشود.
5-3
ميانگين انتشار وزنی کارخانهای
(Eco2) factory
average factory weight emission

میوان انتشار دهاکسیدکربن کلیه مصصو
زیربند 1-7مصاسبه میشود.

یک کارخانه که با توجاه باه تیاراژ آن واحاد تولیاده مطاابو

6-3

2
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تيراژ توليد
C
production circulation

میوان تولید هر مد موتورسیکلت که به تفکیک نو و گونه در یک بازه زمانی مشخص تعیین میشود.
7-3
معيار دیاکسيدکربن (معيار محصول)
CO2 criteria

معیار انتشار دهاکسید کربن برحسب جر موتورسیکلتها براه هر مد (معیار مصصو ) مطابو زیربند 1-5
تعریف میشود.
8-3
معيار دی اکسيدکربن کارخانهای (معيار کارخانهای)
CO2 factory criteria

مقدار معیار انتشار دهاکسیدکربن کارخانهاه (معیار کارخانهاه) مطابو بند الف 1-به صور مطلو براساس
میانگین وزنی انتشار کارخانهاه تعیین میشود.
9-3
رتبهبندی انتشار موتورسيكلت
motorcycle ranking

رتبهبنده میوان انتشار دهاکسیدکربن براه هر موتورسیکلت که براساس معیار مصصاو در باازه  Aتاا G
تعیین میشود.
10-3
برچسب انرژی
energy labeling

برچسب مصار انارژه حااوه اطالعااتی اسات کاه مصار ساوخت و رتباه انتشاار دهاکسایدکربن هار
موتورسیکلت را مشخص نموده و جهت اطال مصر کنندگان بر روه موتورسیکلت نصب میشود.

3
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11-3
تأیيد نوع
TA
type approval

روش اجرایی که به موجب آن مراجع ذیصالح پ از طی مراحل مربوطه گواهی میدهد که یک وسیله نقلیه
الواما فنی تعیین شده در این استاندارد را تامین نموده و بررسی انجا شده صصت دادههاه سازنده طباو
استاندارد ملی ایران شماره  7558را تایید مینماید.
12-3
تطابق توليد
COP
conformity of production

روش اجرایی که به موجب آن مراجع ذیصالح پ از طی مراحل مربوطه گواهی میدهد که یک وسیله نقلیه
داراه گواهی تایید نو  ،همچنان با الواما فنی تعیین شده در این استاندارد مطابقت دارد.
13-3
حجم موتور
engine capacity

حجم موتور همان حجم جاروب شده بواسطه حرکت پیستون از نقطه مرگ پائین تا نقطه مرگ با میباشد
که مطابو فرمو ( )1مصاسبه میشود:
()1

S

  D2
4000

V 

که در آن:
V

حجم موتور بر حسب cc

D

قطر پیستون برحسب mm

S

کورس پیستون برحسب mm

مقدار حجم سیلندر در پیوستهاه اطالعاتی از سوه سازنده به مرجع تایید اعال میشود .در مواقع ضروره
و در صور ابها  ،مقدار حجم سیلندر توسط آزمایشگاه تایید صالحیت شده مشخص خواهد شد.
14-3
پارامتر مشخصه
characteristic parameter

در این استاندارد پارامتر مشخصه جر خالص موتورسیکلت میباشد که خطوط معیار انتشار دهاکسایدکربن
برحسب این پارامتر مصاسبه و تعیین میشود.
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15-3

پارامتر α
α parameter
عبار است از نسبت حداکثر توان قواه مصرکه به جر خالص اندازهگیره شده موتورسیکلت کاه برحساب
 kw/kgمصاسبه میشود.

𝑟𝑒𝑤𝑜𝑝α (kw/kg)=𝑀𝑎𝑥.
𝑠𝑠𝑎𝑚 𝑡𝑒𝑁
16-3
کد توصيف کننده خودرو
VDS
vehicle descriptor section code

مطابو استاندارد ملی ایران شماره  8317کاراکترهاه  4تا  9شماره شاسی وسیله نقلیه معر نو  ،گوناه و
مد یک وسیله نقلیه میباشد.
4

آزمونهای مورد نياز جهت تعيين معيار انتشار دیاکسيدکربن

1-4

آزمون اندازهگيری مصرف سوخت و ميزان انتشار دیاکسيدکربن

مقادیر مصر سوخت ،میوان انتشار دهاکسیدکربن و آ یندههاه زیسات مصیطای موتورسایکلت براسااس
روش ارائه شده در استاندارد ملی ایران شماره  6789اندازهگیره و گوارش میشود.
2-4

آزمون اندازهگيری حداکثر توان خالص قوای محرکه

میوان حداکثر توان خالص قواه مصرکه براساس استاندارد ملی ایران شاماره  6653انادازهگیاره و گاوارش
میشود.
3-4

آزمون اندازهگيری جرم خالص

مقدار جر خالص موتورسیکلت براساس استاندارد ملی ایران شماره  8314اندازه گیره و گوارش میشود.
5

تعيين معيار و رتبهبندی برچسب انرژی

1-5

مقادیر و الزامات تعيين معيار انتشار دیاکسيدکربن

در این استاندارد رابطه معیار انتشار دهاکسیدکربن (رتبه انرژه  )Gموتورسیکلتها (معیار مصصو ) براساس
پارامتر مشخصه جر موتورسیکلت ( )Mو پارامتر آلفا ( )αبراه دو بازه زمانی مطابو جادو  1دساتهبناده
شده است و به شرح ذیل تعیین میشود.
5
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حداکثر مجاز انتشار دهاکسیدکربن براه هر نو موتورسیکلت ،مقدار مصاسبه شده از جدو  1میباشد.
جدول - 1روابط خط معيار انتشار دیاکسيد کربن برحسب جرم خالص موتورسيكلت
رابطه معيار حد مجاز (دنده ای)

بازه زمانی

0/2 >α
)allowed

مرحله او
( 1401/04/01تا
)1403/03/31

CO2

α≤ 0/1

E

) = 70 +0,25(M-M
o

)allowed

CO2

E

) = 63 +0,25(M-M
o

o

مرحله دو
)1405/03/31

E
)allowed

= 154 +0,25(M)M

)allowed

( 1403/04/01تا

CO2

0/1 >α≤ 0/2

Mo

CO2

E

)allowed

CO2

E

)allowed

CO2

E

111 kg
براه گروه آلفا بورگتر از 0/2
مقدار  218 kgانتخاب شود
میانگین تولیدا و واردا 2
سا اخیر به تفکیک در هر

) = 143 +0,25(M-M
o

یادآوری -1براه موتورسیکلتهاه با گیربک

) = 65+0,25(M-M
o

) = 58,5+0,25(M-M
o

گروه

اتوماتیک 8 ،درصد به مقادیر معیار جدو افووده میشود.

یادآوری  -2براه موتورسیکلت هاه 3و4چرخ ،معیار انتشار از روابط این جدو مصاسبه شده اما انتشار این گروه از موتورسیکلتها مایتواناد بیشاتر از مقادار
معیار باشد.

 2-5رتبهبندی برچسب انتشار دیاکسيدکربن

برچسب انتشار دهاکسیدکربن موتورسیکلتها (رتبه انرژه) براساس معیار انتشار دهاکسایدکربن باراه هار
مد موتورسیکلت تعیین میشود .به این ترتیب که مقادیر معیار با قراردادن جر خاالص موتورسایکلت در
جدو  1مشخص شده و به عنوان رتبه  Gشناخته میشود.
جدول  - 2رتبهبندی برچسب انتشار دیاکسيدکربن موتورسيكلتها
محدوده

رتبه

 %70معیار ≤ انتشار کربن موتورسیکلت

A

 %75معیار حد مجاز ≤ انتشار دهاکسیدکربن موتورسیکلت >  70 %معیار حد مجاز

B

 %80معیار حد مجاز ≤ انتشار دهاکسیدکربن موتورسیکلت >  75 %معیار حد مجاز

C

 %85معیار حد مجاز ≤ انتشار دهاکسیدکربن موتورسیکلت >  80 %معیار حد مجاز

D

 %90معیار حد مجاز ≤ انتشار دهاکسیدکربن موتورسیکلت >  85 %معیار حد مجاز

E

 %95معیار حد مجاز ≤ انتشار دهاکسیدکربن موتورسیکلت >  90 %معیار حد مجاز

F

معیار ≤ انتشار دهاکسیدکربن موتورسیکلت >  95 %معیار

G
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 5-3اقدامات اجرایی

 5-3-1در صورتی که در آزمونهاه تطاابو تولیاد یاک ناو مصصاو  ،عادد باهدساتآماده باراه انتشاار
دهاکسیدکربن حداکثر تا  10%با مقدار تأیید نو آن مصصو اختال داشته باشد (مشروط بر آنکه خارج از
مصدوده رتبهبنده برچسب نباشد) ،رتبه انرژه ،همان رتبه تأیید نو آن مصصاو خواهاد باود .در غیاراین
صور رتبه انرژه حاصل از آزمون تطابو تولید ،به عنوان رتبه انرژه مصصو در نظر گرفته خواهد شد.
 5-3-2در مرحله تأیید نو و در رابطه با هر ماد موتورسایکلت ،میاوان انتشاار دهاکسایدکربن منتشاره
مربوط به بصرانیترین نمونه ،به عنوان میوان دهاکسیدکربن منتشره آن مد موتورسایکلت تعیاین خواهاد
گردید.
 5-3-3به منظور انجا آزمون مصر سوخت و انتشار ،مرکو آزمون باید قبال از انجاا آزماون نسابت باه
اندازهگیره میوان جر موتورسیکلت اقدا نموده و نتایج مربوطه را در گوارش آزمون درج نماید .در صاور
وجود اخاتال بای از  1 %ایان مقادار و میاوان اعاال شاده در مادارک و مساتندا مصصاو  ،شارکت
بازرسی/آزمایشگاه باید علت مغایر را بررسی و در صور لوو درخواسات اقاداما اصاالحی را از ساازنده
انجا دهد.
 5-3-4کلیه اعداد و دادهها جهت مصاسبه معیار به صور دقیو (بدون کاه

رقم اعشار) اعما میشود.

 5-3-5کلیه اطالعا جهت درج در برچسب تا یک رقم اعشار و به صور ریاضی گرد میشود.
6

برچسب انتشار دیاکسيدکربن موتورسيكلت

1-6

ابعاد بر چسب

ابعاد برچسب باید مطابو شکل  1باشد .اعداد داده شده در شکل بر حسب میلیمتر میباشند .کلیه اطالعاا
مندرج در برچسب باید واضح ،خوانا و پاک نشدنی باشند.

7
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شكل  -1ابعاد در یك نمونه برچسب موتورسيكلت (ابعاد برحسب میلیمتر)

2-6

رنگهای مورد استفاده

رنگهاه مورد استفاده بر روه برچسب براساس رنگبنده  CMYKبا اساتفاده از ترکیاب رناگهااه آبای
روشن ، 1سرخ آبی ،2زرد 3و سیاه 4میباشد.
براه مثا :
 :00 X0سیاه  ،0 %زرد  ،100 %سرخ آبی  0 %و آبی روشن 0 %
 :70 X0سیاه ،0 %زرد  ،100 %سرخ آبی0 %و آبی روشن 70 %
پیکانها به شرح زیر است:

رنگهاه
کد 
X0X0 :A
70 X0 :B
1- cyan
2- magenta
3- yellow
4- black
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30X0 :C
00 X0 :D
03 X0 :E
07X0 :F
0XX0 :G

زمینه کل برچسب سفید ،اطالعا جو در موارد یک و نه به رنگ سیاه ارایه میشوند.
کد رنگ براه اطالعا موارد یک و نه  0XX0میباشد.
براه اطالعا بیشتر به مثا ارائه شده در پیوست ب مراجع شود.
3-6

موارد مندرج بر روی برچسب

 1-3-6هر یک از بخ هاه شکل  2که با شمارههاه  1تا  17مشخص شادهاناد ،باه صاور زیار معرفای
میشوند.
-1

عنوان برچسب؛

-2

نشان استاندارد(انرژه)؛

-3

تاریخ اجرا؛

-4

شماره استاندارد؛

-5

سازنده؛

-6

نا تجاره ؛

-7

گروه؛

-8

حجم موتور بر حسب سی سی؛

-9

مصر سوخت بر حسب لیتر بر صد کیلومتر؛

-10

 :VDSنو  ،گونه و مد (در  VINموتورسیکلت) مطابو با استاندارد ملی ایران شماره 8317؛

-11

حداکثر توان خالص خروجی از قواه مصرکه بر حسب کیلووا ؛

-12

جر خالص بر حسب کیلوگر ؛

-13

میوان انتشار ده اکسید کربن موتورسیکلت برحسب گر بر کیلومتر و رتبه موتورسیکلت؛

-14

بازه بنده معیار انتشار دهاکسیدکربن ؛

-15

معیار انتشار دهاکسیدکربن برحسب گر بر کیلومتر(مصاسبه شده از جدو  )1؛

-16

سطح آ یندگی موتورسیکلت؛
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-17

معرفی مرجع اطالعا موتورسیکلت؛

شكل  -2موارد مندرج در برچسب

4-6

محل نصب برچسب انرژی

برچسب مصر انرژه بر حسب شکل ظاهره موتورسیکلت و مصال قرارگیاره بااک بناوین در یکای از دو
موقعیت زیر الصاق میشود:
 -1در آن دسته از موتورسیکلت هایی که باک بنوین آنها در جلوه موتور قرار دارد بر چسب بار روه بااک و
در قسمت پائینی درب باک بنوین نصب میشود.
 -2در آن دسته از موتورسیکلتهایی که باک بنوین آنها در زیر زین موتورسیکلت قارار گرفتاه برچساب بار
روه بدنه جلوئی موتورسیکلت و در جائیکه دید کافی داشته باشد نصب میشود.
5-6

جنس برچسب

از آنجاییکه برچسب موتورسیکلت در بعضی از نمونه ها در مجاور باک بنوین قرار میگیرد جن برچساب
و یا روک آن باید بگونهاه باشد که در برابر بنوین مقاو باشد به طوره که مطابقت با بازرسای و سااییدن
آن با دست و به کمک یک تکه پارچه آغشته به آب به مد  15 sو ساییدن مجدد آن به مد  15 sدیگار
10
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با یک تکه پارچه آغشته به حال نفتی بررسی میشود .حال نفتای ماورد اساتفاده در آزماون بایاد حاال
آلیفاتیک هگوان باشد.
6-6

مراحل الصاق برچسب انرژی

 1-6-6ابتدا داده هاه مندرج در برچسب مطابو بندهاه  4 ،3و  5مشخص و براساس زیربند  2-5نیو رتبه
انرژه موتورسیکلت ( Aتا  )Gتعیین میشود.
 2-6-6پ

از تعیین رتبه ،برچسب مطابو با شکل  1تهیه شده و در اختیار مسئو ذیصالح قرار میگیرد.

 3-6-6برچسب انرژه توسط مسئو ذیصالح مطابو این استاندارد کنتر و آزمون شاده و نتیجاه آزماون
صادر میشود.
 4-6-6پ ا از تاییااد نتیجااه آزمااون ،سااازنده برجسااب اناارژه را مطااابو بااا زیربنااد  6-4باار روه کلیااه
موتورسیکلتهاه تولیده در مرحله تایید نو و تطابو تولید نصب مینماید.
 5-6-6جهت درک بهتر موضو و روش مصاسبه ،یک نمونه برچسب انرژه موتورسیکلت فرضی در پیوست
ب ارائه شده است.
7

معيار دیاکسيدکربن کارخانهای (معيار کارخانهای)

1-7

محاسبه معيار کارخانهای

میوان انتشار دهاکسیدکربن کلیه مصصو
مصاسبه میشود:

𝑖𝐶 ∑

که در آن:
(𝐸CO2 )Factory
𝐶i
𝑖𝐸
2-7

یک کارخانه با توجه به تیراژ آن واحد تولیده مطابو فرمو 2
𝑖𝐸 𝑖𝐶 ∑

()2

1

= 𝑦𝑟𝑜𝑡𝑐𝑎𝐹) (𝐸𝐶𝑂2

میانگین انتشار وزنی هر کارخانه
تیراژ تولید هر مد
میوان انتشار  CO2هر مد

مراحل اجرای معيار کارخانهای

 1-2-7مراحل اجراه معیار کارخانهاه مطابو پیوست الف می باشد.
 2-2-7هم زمان با اجراه معیار کارخانهاه ،رابطه معیار مصصو نیو مطابو با مرحله دو جدو شماره یک
زیربند  1-5تعیین میشود ،ز به ذکر است در این مقطع ،رتبه  Gبدون مصدودیت خواهد بود.
1 - CO2 factory criteria
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پيوست الف
) الزامی(
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معيار انتشار کارخانهای
الف 1-از ابتداه تیر ماه سا  1403همومان با شرو مرحله دو این استاندارد ،معیار انتشار کارخانهاه نیاو
طی سه مرحله مطابو جدو ذیل اجرا میشود.
جدول الف -1-معيار انتشار کارخانهای
مرحله

بازه زمانی

مقدار معيار مطلق ()gCO2/km

1

 1403/04/01تا 1406/03/31

57

2

 1406/04/01تا 1408/03/31

55

3

 1408/04/01تا 1410/03/31

53

الف 2-جوئیا اجراه فرآیند معیار کارخانهاه قبل از موعد باا همااهنگی مراجاع ذیاربط تعیاین و اعاال
خواهد شد .بدین منظور ز است سامانهاه جامع از اطالعا موتورسیکلتهاا راه انادازه شاده کاه در آن
اطالعا مربوط به تیراژ واحدهاه تولیده به تفکیک نو  ،گونه و مد به همراه مشخصا فنی آنهاا وجاود
داشته باشد تا مصاسبه و اجراه معیار کارخانهاه امکان پذیر شود.
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پيوست ب
(آگاهی دهنده)
روش محاسبه معيار و تكميل برچسب انرژی برای یك نمونه فرضی
اکسایدکاربن و ساس

با در نظر گرفتن مشخصا فنی یک دستگاه موتورسیکلت فرضی  ،معیار انتشاار 
ده
میشود.
برچسب انرژه موتورسیکلت براه بازه زمانی مرحله او استاندارد به شرح زیر تعیین 
مشخصات فنی موتورسيكلت:
 -1حجم موتور  249 :سی سی (مطابو با بند  3-1-3-4-1پیوسات ب اساتاندارد ملای ایاران شاماره
)7558
 -2سیستم سوخت رسانی :انژکتوره
 -3حداکثر توان خالص  14/1 :کیلو وا (براه آن دسته از موتورسیکلت هایی که در مرحله تایید نو
ابتدا آزمون آ یندههاه گازه و مصر سوخت را انجا می دهند عدد حداکثر توان (صرفا جهات رد
و پذیرش آزمون) از زیربند  7-1-3-4-1پیوست ب اساتاندارد ملای ایاران شاماره  7558اساتفاده
می شود بدیهی است پ از انجا آزمون توان خالص مطابو با استاندارد ملای ایاران شاماره 6653
نتیجه حاصل از آزمون جهت تعیین رتبه انتشار  CO2و برچسب انرژه استفاده خواهد شد)
 -4جر خالص 154/7 :کیلوگر (مطابو با استاندارد )8314
 -5سیستم انتقا قدر  :اتوماتیک
نتایج آزمون آالیندهای گازی(مصرف سوخت):
 -1مصر سوخت 3/2 :1لیتر در  100کیلومتر (مطابو با استاندارد )6789
 -2میوان انتشار ده اکسید کربن 74 :2گر بر کیلومتر (مطابو با استاندارد )6789
روش محاسبه معيار و بازه بندی برچسب انرژی:
 -1تعیین گروه موتورسیکلت :ابتدا نسبت توان به جر با تقسیم عدد حداکثر توان خالص بر جر خاالص
مصاسبه گردیده و سس با داشتن نسبت فوق ،به جدو شماره  1مراجعه کرده .با توجه به مقدار آلفا
از روابط موجود استفاده می گردد.
𝛼 = 0,091

 -1در خصوک موتورسیکلتهاه با حجم موتور با تر از  150سی سی  ،عدد مصر سوخت ترکیبی منظور می گردد.
 -2در خصوک موتورسیکلتهاه با حجم موتور با تر از  150سی سی  ،میوان انتشار دهاکسیدکربن ترکیبی منظور می گردد.
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 -2مصاسبه معیار :با استفاده از روابط مندرج در جداو  1معیار ده اکساید کاربن باه راحتای مصاسابه
میشود .براه مثا فوق با توجه به اینکه مقدار آلفا کمتر از  0/1می باشد و با توجاه باه مقادار جار
دررابطه زیر جایگذاره میشود .مقدار اولیه معیار  73/925میشود.
)(ECO2) Allowed = 63 +0,25(M-Mo
(ECO2) Allowed = 63 + 0,25( 154,7– 111)= 73,925

معیار مصاسبه شده در با براه موتورسیکلت هایی با سیستم انتقا قدر دنده اه است با توجه باه
اینکه در این مثا سیستم انتقا قدر اتوماتیک است باید مطابو تبصره بخ  5-2مقدار معیاار در
 1/08ضرب میشود.
 -3مصاسبه معیار نهایی :با توجه به اینکه سیستم انتقا قدر اتوماتیک میباشد مطابو تبصره بخ
 5مقدار معیار در  1/08ضرب میشود.

-2

(ECO2) Allowed = 73,925 x 1,08 = 79,839

 -4تعیین رتبه موتورسیکلت :با داشتن عدد معیاار ،میاوان انتشاار نموناه ماورد نظار و در نظار گارفتن
درصدهاه اعال شده در جدو  2رتبه انرژه به شرح ذیل بدست میآید:
جهت تعیین رتبه می بایست بررسی کرد میوان انتشار موتورسیکلت نمونه بین چاه باازهاه از جادو 2
قرار میگیرد.
دراین مثا میوان انتشار مقدار 74 g/kmاست .مقدار حد مجاز که در بند  3ایان پیوسات حاصال شاده
است ضرب در  90 %مساوه  71/855و مقدار حد مجاز ضارب در  95 %مسااوه  75/847مایشاود .در
نتیجه میوان انتشار بین این دو مقدار است.
( %95 ) 75/847معیار حد مجاز ≤ انتشار ده اکسید کربن ( 90 % > )74معیار حد مجاز ()71/855
بنایراین مطابو با جدو  ،2میوان انتشار در بازه رتبه  Fقرار میگیرد پ
میباشد.

رتبه موتورسیکلت مورد نظر F

تبصره:
 کلیه اعداد و ارقا جهت مصاسبه معیار و تعیین رتبه بنده براساس مقادیر اندازه گیره شاده واقعای(بدون رند شدن) در مصاسبا استفاده شود.
 مقادیر اعشاره در برچسب تا یک رقم رند شود .مقادیر رند شده فقط جهت نماایبراه سادهسازه میباشد و مالک مصاسبا نمیباشد.
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شكل ب -1-برچسب انرژی (نمونه فرضی)
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