جمهوري اسالمي ايران
INSO

Islamic Republic of Iran

استاندارد ملي ايران

8361

سازمان ملي استاندارد ايران

8361

3rd Revision

Iranian National Standard Organization

تجديدنظر سوم

2021

1400

موتورهاي ديزلي و گازسوز خودروهاي
سنگین و نیمهسنگین جادهاي و خارججادهاي
 معدني و، ساختماني،(ماشینآالت راهسازي
 تعیین معیار مصرف سوخت-)کشاورزي
و دستورالعمل برچسب انرژي
Heavy and Medium Duty Onroad and
Offroad Vehicles (Construction, Building,
mining and Agriculture Machinery) Diesel
Engines – Criteria for fuel consumption and
energy labeling instruction

ICS: 27.010;43.060

داراي محتواي رنگي

1400 سال:) (تجديدنظر سوم8361 استاندارد ملي ايران شماره
سازمان ملي استاندارد ايران
2592  پالک، خیابان ولیعصر، ضلع جنوب غربی میدان ونک،تهران
 ایران- تهران14155-6139 :صندوقپستی
88879461-5 :تلفن
88887103  و88887080 :دورنگار
 میدان استاندارد، شهر صنعتی،کرج
 ایران-  کرج31585-163 :صندوق پستی
)026( 32806031-8 :تلفن
)026( 32808114 :دورنگار
standard@isiri.gov.ir :رایانامه
http://www.isiri.gov :وبگاه

Iranian National Standardization Organization (INSO)
No. 2592 Valiasr Ave., South western corner of Vanak Sq., Tehran, Iran
P. O. Box: 14155-6139, Tehran, Iran
Tel: + 98 (21) 88879461-5
Fax: + 98 (21) 88887080, 88887103
Standard Square, Karaj, Iran
P.O. Box: 31585-163, Karaj, Iran
Tel: + 98 (26) 32806031-8
Fax: + 98 (26) 32808114
Email: standard@isiri.gov.ir
Website: http://www.isiri.gov

ب

استاندارد ملي ايران شماره ( 8361تجديدنظر سوم) :سال1400
به نام خدا
آشنايي با سازمان ملي استاندارد ايران
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 ساازمان ،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 اسات 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 غیردولتای 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 ضاوابط تعیاین شاده تهیاه مایکنناد
درکمیته ملی طرح ،بررسی و درصاور 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 اساتاندارد 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 غااایی ) 5(CACدر کشاور
فعالیت می کند .در تدوین استانداردهاه ملی ایران ضمن تااوجه 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 ،حفا ساالمت
و ایمنی فرده و عمومی ،حصو اطمیناان از کیفیات موصاوو و مالحظاا زیساتمویطای و اقتصااده ،اجاراه بعضای از
استانداردهاه ملی ایران را براه موصوو تولیده داخل کشور و/یا اقال وارداتی ،با تصویب شوراه عاالی اساتاندارد ،اجبااره
کند .سازمان میتواند به منظور حف بازارهااه باین المللای باراه موصاوو کشاور ،اجاراه اساتاندارد کاوهااه صاادراتی و
درجهبنده آن را اجباره کند .همچنین براه اطمینان بخشیدن به استفادهکنندگان از خدما سازمانها و مسسساا فعاا در
زمینۀ مشاوره ،آموزش ،بازرسی ،ممیوه و صدور گواهی سیستمهاه مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمویطی ،آزمایشاگاههاا 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 وز  ،گواهینامۀ تأیید صالحیت به آنها اعطا و بر عملکارد آنهاا
نظار میکند .ترویج دستگاه بین المللی یکاها ،واسنجی وسایل سنج  ،تعیین عیار فلوا گرانبها و انجا توقیقاا 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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کمیسیون فني تدوين استاندارد
«موتورهاي ديزلي خودروهاي سنگین و نیمهسنگین جادهاي و خارججادهاي (ماشینآالت
راهسازي ،ساختماني ،معدني و کشاورزي)-
تعیین معیار مصرف سوخت و دستورالعمل برچسب انرژي»
رئیس:

سمت و/يا محل اشتغال:

اطاعتی ،علیرضا

شرکت بهینه سازه مصر سوخت

(کارشناسی حسابداره)

دبیر:
مهده نژاد ،مریم

شرکت بهینه سازه مصر سوخت

(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)
اعضاء( :اسامی به ترتیب حرو الفبا)
آریافر ،توحید

سازمان ملی استاندارد ایران

(کارشناسی ارشد مهندسی صنایع)
اصفهانیان ،وحید

پژوهشکده خودرو ،سوخت و مویط زیست دانشگاه تهران

(دکتره مهندسی مکانیک)
اکبرپوران خیاطی ،ابراهیم

شرکت تولید موتورهاه دیو ایران (اید )

(دکتره مهندسی مکانیک)
اکبرزاده ،آیدین

شرکت مایان دیو

(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)
برون ،احمد

شرکت بهینه سازه مصر سوخت

(کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزه)
بهمنی ،یوسف

سازمان برنامه و بودجه

(کارشناسی ارشد مهندسی عمران)
پوراحمدیان ،علی

پژوهشکده خودرو ،سوخت و مویط زیست دانشگاه تهران

(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)
پورحسینی رحمانی ،سجاد

شرکت ایران خودرو دیو

(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)
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اعضاء( :اسامی به ترتیب حرو الفبا)

سمت و/يا محل اشتغال:

پیلهچیها ،مهده

شرکت آریا دیو

(کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی)
توریریان ،ساور

سازمان ملی استاندارد ایران

(کارشناسی مهندسی مکانیک)
خان میرزایی ،موسن

شرکت تیتان دیو

(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)
خدا  ،حمیدرضا

شرکت ایران خودرو دیو

(کارشناسی مهندسی مکانیک)
خوشبختی سراه ،رحیم

شرکت موتورسازان تراکتورسازه ایران

(دکتره مهندسی مکانیک)
رحمن ،حمیدرضا

سازمان حفاظت مویط زیست

(کارشناسی ارشد مهندسی مویط زیست)
رحیمی ،حسین

شرکت بهینه سازه مصر سوخت

(کارشناسی ارشد مهندسی صنایع)
رحیمی ،مومدجواد

سازمان حفاظت مویط زیست

(دکتره مهندسی مکانیک)
زند ،مازیار

وزار نفت

(دکتره مهندسی مکانیک)
سا دلیره ،فرود

وزار نفت

(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)
شاطره ،علی

پژوهشکده خودرو ،سوخت و مویط زیست دانشگاه تهران

(کارشناسی ارشد مهندسی مویط زیست)
شاه مومده ،بهاره

شرکت خودروسازه آذهایتک

(کارشناسی حسابداره)
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اعضاء( :اسامی به ترتیب حرو الفبا)

سمت و/يا محل اشتغال:

عالیی زاده ،هاده

پژوهشکده خودرو ،سوخت و مویط زیست دانشگاه تهران

(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)
فرزین ،حسن

شرکت بهمن دیو

(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)
قاسمیه ،سروش

شرکت تیتان دیو

(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)
قولباش ،پریچهر
(لیسان

سازمان ملی استاندارد ایران

فیویک)

قهرمانی مطلو ،فاطمه

شرکت بهینه سازه مصر سوخت

(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)
کیانی ،سجاد

شرکت تراکتورسازه عمران سیرجان

(دکتره مهندسی مکانیک بیوسیستم)
کیمیایی ،سید علیرضا
(لیسان

شرکت تیتان دیو

بیولوژه)

کیهان پور ،مهده

سازمان حفاظت مویط زیست

(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)
لشکر پور ،سید مهده

شرکت موتورسازان تراکتورسازه ایران

(دکتره مهندسی مکانیک)
مومد صالویان ،عباس

وزار نیرو

(کارشناسی مهندسی مکانیک)
مفید ،میرعلی اصغر

شرکت موتورسازان تراکتورسازه ایران

(کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی)
معمار باشی ،سهیل

وزار صنعت ،معدن و تجار

(دکتره مدیریت کسب و کار)
مقدسی ،سینا

پژوهشکده خودرو ،سوخت و مویط زیست دانشگاه تهران

(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)
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اعضاء( :اسامی به ترتیب حرو الفبا)

سمت و/يا محل اشتغال:

مهاجر دوست ،وحید

سازمان ملی استاندارد ایران

(کارشناسی ارشد مکانیواسیون)
نجاتی امیره ،مهشید

پژوهشکده خودرو ،سوخت و مویط زیست دانشگاه تهران

(کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهاه انرژه)
نصراهلل نژاد ،ابوالفضل

شرکت خودروسازان دیولی آذربایجان

(کارشناسی مهندسی مکانیک)
نیستانی ،جواد

شرکت سایپا

(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)
یودان پناه ،سیمین

وزار صنعت ،معدن و تجار

(کارشناسی ارشد مهندسی پتروشیمی)

ويراستار:
قولباش ،پریچهر

سازمان ملی استاندارد ایران

(کارشناسی فیویک)
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فهرست مندرجات
صفحه

عنوان
پیشگفتار
مقدمه
هد و دامنه کاربرد
1
مراجع الوامی
2
اصطالحا و تعاریف
3
روشهاه آزمون مصر سوخت ویژه ترموه
4
منونی معیار مصر سوخت ویژه ترموه
5
مشخصا برچسب مصر سوخت موتور
6
پیوست او (آگاهیدهنده) مجموعه جداو مشخصا خودرو

ح

ط
ه
1
1
2
4
4
7
10
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پیشگفتار
استاندارد «موتورهاه دیولی خودروهاه سنگین و نیمهسنگین جادهاه و خارججادهاه (ماشینآو
راهسازه ،ساختمانی ،معدنی و کشاورزه) -تعیین معیار مصر سوخت و دستورالعمل برچسب انرژه» که
نخستین بار در سا  1383براساس پژوه انجا شده تدوین و منتشر شد ،بر اساس پیشنهادهاه دریافتی
و بررسی و تأیید کمیسیونهاه مربوط براه سومین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در یکصد و شصت و
پنجمین اجالسیه کمیتۀ ملی استاندارد انرژه مورخ  1400/09/09تصویب 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 حف همگامی و هماهنگی با تووو 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  : 8361سا  1393میشود.
نتایج پژوهشی که براه تهیه و تدوین این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:
-1

طرح پژوهشی به انجا رسیده در شرکت بهینهسازه مصر سوخت در سا هاه  1399و 1400؛

 -2استاندارد ملی ایران شماره  : 8361سا « 1393موتورهاه دیولی خودروهاه سنگین و نیمهسنگین و
ماشینآو راهسازه ،ساختمانی ،معدنی و کشاورزه -تعیین معیار مصر سوخت و دستورالعمل برچسب
انرژه»

ط
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مقدمه
با توجه به افوای چشمگیر هوینه انرژه در دنیا ،مودودیت منابع فسیلی ،رشد باوه مصار سااونه اناوا
انرژه در ایران ،هدفمندسازه یارانه انرژه و بخصوک عد کارایی فنی و اقتصاده مصار انارژه ،در اغلاب
صنایع و تجهیوا  ،امروزه مدیریت مصر انرژه و باوبردن بهرهوره انرژه به یک ضرور تبدیل شده است.
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 (مصوب  )1389/12/11دولت موظاف اسات
به منظور اعما صرفهجویی و منطقی کردن مصر انرژه و حفاظت مویط زیست ،نسبت به تهیه و تادوین
معیارها و مشخصا فنی مرتبط با مصر انرژه در تجهیوا  ،فرایندها و سیستمهاه مصر کنناده انارژه،
اقدا نماید ،به ترتیبی که کلیه مصر کنندگان ،تولیدکننادگان و واردکننادگان ایان تجهیاوا  ،فراینادها و
سیستمها ملو به رعایت این مشخصا و معیارهاا باشاند .معیارهااه مااکور توساط کمیتاهاه متشاکل از
نمایندگان وزار نفت ،وزار نیرو ،معاونت برنامه ریاوه و نظاار راهبارده ریای جمهاور ،ساازمان ملای
استاندارد ایران ،سازمان حفاظت مویط 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 موبور ،این استانداردها بر طبو آیین نامه اجرایی قاانون فاوقالااکر همانناد
استانداردهاه اجباره توسط سازمان ملی استاندارد ایران اجرا خواهد شد.
موضو این اساتاندارد « تعیاین معیاار مصار ساوخت و دساتورالعمل برچساب انارژه موتورهااه دیولای
خودروهاه سنگین و نیمهسنگین جاادهاه و خاارججاادهاه ،ماشاینآو راهساازه ،سااختمانی ،معادنی و
کشاورزه -تعیین معیار مصر سوخت و دستورالعمل برچسب انرژه» مایباشاد .ایان اساتاندارد جوییاا
مربوط به اجراه معیار مصر سوخت و الصاق برچسب سوخت را براه موتورهاه ماکور بیاان ماینمایاد تاا
زمینه اجراه یکنواخت آن در صنعت تولید موتور و خودرو دیو کشور فراهم آید.

ه
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موتورهاي ديزلي خودروهاي سنگین و نیمهسنگین جادهاي و خارججادهاي و
ماشینآالت راهسازي ،ساختماني ،معدني و کشاورزي -تعیین معیار مصرف سوخت و
دستورالعمل برچسب انرژي
1

هدف و دامنه کاربرد

هد از تدوین این اساتاندارد ،تعیاین معیاار مصار ساوخت و ارایاه روش اجرایای برچساب انارژه باراه
موتورهاه دیولای خودروهااه سانگین و نیماهسانگین جاادهاه و خاارججاادهاه (ماشاینآو راهساازه،
ساختمانی ،معدنی و کشاورزه) میباشد.
این استاندارد براه موتورهاه دیولی تولیده و وارداتی گروه ( Mبه غیر از  ،)M1گاروه  Nمطاابو باا تعریاف
استاندارد ملی ایران شماره  6924و خارججادهاه (ماشاینآو راهساازه ،سااختمانی ،معادنی و کشااورزه
مطابو با تعریف استانداردهاه ملی ایران شماره  13259و  12544استفاده میشوند.
این استاندارد در موارد زیر کاربرد ندارد.
 موتورهاه دیو کارکرده موتورهاه دیو لکوموتیوها موتورهاه دیو کشتی و شناورها موتورهاه دیو ساکنيادآوري -در این استاندارد از این پ

براه سهولت به جاه عبار «مصر سوخت ویژه ترموه» عبار «مصر ساوخت» و

به جاه عبار «خودروهاه سنگین و نیمهسنگین جادهاه و خارج جادهاه» واژه «خاودرو» و باه جااه عباار «ماشاینآو
راهسازه ،ساختمانی ،معدنی و کشاورزه» واژه «ماشین آو » به کار میرود.

2

مراجع الزامي

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 موسوب میشوند.
در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجا داده شده باشد ،اصالحیههاا و تجدیادنظرهاه بعاده آن
براه این استاندارد الوا آور نیست .در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجا داده شده است،
همواره آخرین تجدیدنظر و اصالحیههاه بعده براه این استاندارد الوا آور است.
استفاده از مراجع زیر براه کاربرد این استاندارد الوامی است:

1

1400 سال:) (تجديدنظر سوم8361 استاندارد ملي ايران شماره

،تأیید نو وساایل نقلیاه موتاوره و تریلرهاا و سیساتمهاا- خودرو:6924  استاندارد ملی ایران شماره1-2
قطعا و واحدهاه فنی مجواه آنها مقررا و روشهاه اجرایی
 تایید نو – مقررا و- معدنی و ساختمانی، ماشینهاه راهسازه:12544  استاندارد ملی ایران شماره2-2
روش اجرایی
 تریلار، تأیید نو تراکتورهاه کشاورزه یا جنگلداره- خودرو:13259  استاندارد ملی ایران به شماره3-2
.(پینوردها) و ماشینهاه دنبالهبند تعویضپایره کشیده شونده
2-4 Regulation No 85 of the Economic Commission for Europe of the United Nations
(UN/ECE) — Uniform provisions concerning the approval of internal combustion engines or
electric drive trains intended for the propulsion of motor vehicles of categories M and N with
regard to the measurement of net power and the maximum 30 minutes power of electric drive
trains. (2014).
2-5 Regulation No 120 of the Economic Commission for Europe of the United Nations
(UN/ECE) — Uniform provisions concerning the approval of internal combustion engines to be
installed in agricultural and forestry tractors and in non-road mobile machinery, with regard to the
measurement of the net power, net torque and specific fuel consumption. (2010).
2-6 Commission Regulation (EU) 2017/2400 of 12 December 2017 Regulation (EC) No
595/2009 of the European Parliament and of the Council as regards the determination of the
CO2 emissions and fuel consumption of heavy-duty vehicles and amending Directive 2007/46/EC
of the European Parliament and of the Council and Commission Regulation (EU) No 582/2011

اصطالحات و تعاريف

3

:یا واژهها با تعاریف زیر بهکار میروند/ اصطالحا و،در این استاندارد
1-3
هاي جادهاي1خودرو
on-road vehicles

 تعریاف شاده6924 عبار است از هر وسیله متورک داراه قواه مورکه که مطابو با استاندارد ملی شماره
.است
2-3
 معدني و کشاورزي، ساختماني،ماشینآالت راهسازي
construction, building, mining and agriculture machinery

1- Vehicle

2
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عبار است از هر وسیله متورک داراه قواه مورکه موتوره که مطابو با استانداردهاه ملی شماره 12544
و  13259تعریف شده باشد.
3-3
موتورساز
engine manufacturer

شخص حقیقی یا حقوقی یا کارخانهاه است که توت مسسولیت حقوقی وه یک موتور تولید و جهات نصاب
روه خودرو ارائه میگردد.
4-3
مصرف سوخت ويژه ترمزي
BSFC
break specific fuel consumption

عبار است از میوان سوخت مصرفی موتور بهازاه واحد توان تولیدشده در ماد یاک سااعت .ایان کمیات
برحسب گر بر کیلووا -ساعت بیان میشود .مصر سوخت ویژه ترماوه موتاور باراه موتاور خودروهااه
جادهاه مطابو با اساتاندارد اروپاایی/بینالمللای  UN/ECE R85و باراه ماشاینآو مطاابو باا اساتاندارد
میشود.
اروپایی/بینالمللی  UN/ECE R120و یا استانداردهاه معاد تعیین و گوارش 
5-3
منحني معیار مصرف سوخت ويژه ترمزي
BSFC criteria curve

منونی مصر سوخت ویژه ترموه برحسب توان موتور که از برازش توانی به دادههاه مصر ساوخت ویاژه
ترموه مجموعهاه از موتورهاه تولیده و وارداتی بهدست میآید و میتوان از روه آن معیار مصر ساوخت
ویژه ترموه را براه هر توان موتور مواسبه نمود.
6-3
برچسب انرژي
energy label

حاوه اطالعاتی است که مصر کنندگان را قادر میسازد مد هاه مختلف موتورها را با توجه به معیار تعیین
شده و بازهبنده مصر سوخت ( Aتا  )Gبا هم مقایسه کنند.
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7-3
تأيید نوع
TA
type approval

عبار از کلیه مراحلی است که مطابو استانداردهاه ملی شماره  13259 ، 6924و  12544انجا میگیرد تا
تأیید نو خودرو/ماشین آو انجا گیرد.
8-3
تطابق تولید
COP
conformity of production

عبار از کلیه مراحلی است که مطابو استانداردهاه ملی شماره  13259 ، 6924و  12544انجا میگیرد تا
تطابو تولید خودرو/ماشین آو انجا گیرد.
9-3
پارامتر مشخصه
characteristic parameter

پارامتر مشخصه در این استاندارد توان موتور بر حسب کیلووا میباشد.
4

روشهاي آزمون

روش اندازهگیره مصر سوخت براه موتور خودروها/ماشینآو مطاابو باا اساتانداردهاه اشااره شاده در
زیربند  4-3میباشد .در استاندارد جاره با میانگینگیره از اطالعا دو نقطه از دادههاه مصر ساوخت در
توان بیشینه و گشتاور بیشینه با وزن یکسان ،مصر سوخت تعیین میشود.
5

تعیین معیار و بازهبندي برچسب

 1-5مقادير و الزامات تعیین معیار مصرف سوخت

معیار مصر سوخت ویژه ترموه براه موتور دیولی خودروهاه جادهاه براساس پارامتر مشخصه
1-1-5
توان براه سه دوره بهصور جدو  1تعیین میشود:
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جدول  - 1روابط منحني معیار مصرف سوخت براي موتور خودروها
مرحله

بازه زماني

رابطه معیارمصرف سوخت )BSFC(g/kWh

1

به مد  3سا از تاریخ مقرر براه اجرا

𝟐𝟐𝟎BSFC𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤𝑒𝑑 = 𝟑𝟑𝟏, 𝟐𝟕 × 𝑷−𝟎,

2

سه ساله دو از تاریخ مقرر براه اجرا

𝟐𝟐𝟎BSFC𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤𝑒𝑑 = 𝟑𝟏𝟗 × 𝑷−𝟎,

3

از ابتداه سا هفتم اجرا به بعد

𝟐𝟐𝟎BSFC𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤𝑒𝑑 = 𝟑𝟏𝟑, 𝟏 × 𝑷−𝟎,

 معیار ارائه شده براه هر دوره معاد رتبه  Gبرچسب انرژه است و بنابراین موتورهایی کاه مصارسوخت باوتر از مقدار تعیین شده در روابط معیار جادو  1داشاته باشاند ،اجاازه تولیاد نخواهناد
داشت.
 در این روابط ()BSFCمصر سوخت ویژه ترموه موتور و ( )Pتوان موتور بر حسب ( )kWمیباشند.براه مواسبه عدد معیار هر نو موتور خودرو ،توان اسمی موتور در روابط باو قارار داده مایشاود و
عدد معیار براه این نو موتور مواسبه میشود.
معیار مصر سوخت براه موتور ماشینآو با استاندارد آویندگی  Stage3Aو باوتر براسااس
2-1-5
پارامتر مشخصه توان براه سه دوره بهصور جدو  2تعیین میشود.
جدول -2روابط منحني معیار مصرف سوخت براي موتور ماشینآالت با استاندارد آاليندگي  Stage3Aو باالتر
بازه تواني )P(kW

مرحله

بازه زماني

1

به مد  3سا از تاریخ مقرر براه اجرا

263/34

2

سه ساله دو از تاریخ مقرر براه اجرا

260/72

252/69

3

از ابتداه سا هفتم اجرا به بعد

255/45

247/58

P < 37

37≤ P < 75

75≤ P < 130

130 ≤ P

255/24

246/71

238/80

244/24

236/41

239/31

231/64

 معیار ارائه شده براه هر دوره و هار باازه تاوانی معااد رتباه  Gبرچساب انارژه اسات و بناابراینموتورهایی که مصر سوخت باوتر از مقدار تعیین شده در روابط معیار جدو  2داشته باشند ،اجازه
تولید نخواهند داشت.
 در جدو  )P( 2توان موتور بر حسب ( )kWاست. براه مواسبه عدد معیار هر نو موتور ماشین آو  ،با تطبیو توان اسمی موتور و مودوده بازههااهتوانی ،عدد معیار براه این نو موتور مواسبه میشود.
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با اساتانداردهاه آوینادگی پاایینتار از Stage3A

 3-1-5معیار مصر سوخت براه موتور ماشینآو
براساس پارامتر مشخصه توان براه سه دوره بهصور جدو  3تعیین میشود.

جدول -3روابط منحني معیار مصرف سوخت براي موتور ماشینآالت با استانداردهاي آاليندگي پايینتر از
Stage3A
بازه تواني )P(kW

مرحله

بازه زماني

1

به مد  3سا از تاریخ مقرر براه اجرا

263/34

2

سه ساله دو از تاریخ مقرر براه اجرا

260/72

245/74

3

از ابتداه سا هفتم اجرا به بعد

255/45

240/77

P < 37

37≤ P < 75

75≤ P < 130

130 ≤ P

248/22

237/33

233/06

234/96

230/73

230/21

226/07

 معیار ارائه شده براه هر دوره و هار باازه تاوانی معااد رتباه  Gبرچساب انارژه اسات و بناابراینموتورهایی که مصر سوخت باوتر از مقدار تعیین شده در روابط معیار جدو  3داشته باشند ،اجازه
تولید نخواهند داشت.
 در جدو  )P( 3توان موتور بر حسب ( )kWاست. براه مواسبه عدد معیار هر نو موتور ماشین آو  ،با تطبیو توان اسمی موتور و مودوده بازههااهتوانی ،عدد معیار براه این نو موتور مواسبه میشود.
 2-5بازهبندي برچسب انرژي

برچسب مصر سوخت موتور خودروها و ماشینآو بر اساس مقادیر حاصله از جدو هاه  2 ،1و  3تعیین
میشود .به این ترتیب که مقادیر معیار با قراردادن توان موتور در جدو هاه  2 ،1و  3مشخص شاده و باه
عنوان رتبه  Gشناخته میشود و سایر رتبههاه برچسب طبو جدو  4تعیین میشود.
جدول 4 -رتبهبندي برچسب مصرف موتور خودروها و ماشین آالت

محدوده

نشانگر

 82 %معیار> مصر سوخت ویژه ترموه موتور

A

 85 %معیار > مصر سوخت ویژه ترموه موتور ≥  82 %معیار

B

 88 %معیار > مصر سوخت ویژه ترموه موتور ≥  85 %معیار

C

 91 %معیار > مصر سوخت ویژه ترموه موتور ≥  88 %معیار

D

 94 %معیار > مصر سوخت ویژه ترموه موتور ≥  91 %معیار

E

 97 %معیار > مصر سوخت ویژه ترموه موتور ≥  94 %معیار

F

معیار ≥ مصر سوخت ویژه ترموه موتور ≥  97 %معیار

G
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 3-5اقدامات اجرايي

 1-3-5درصورتی که عدد بهدستآمده براه مصر سوخت یک موصو در آزمون تطابو تولید ،منجر به
جابجایی یک بازه در مقایسه با رتبه تایید نو شود ،رتبه تأیید نو آن موصو باید تغییار یاباد .در صاور
اعتراض خودروساز مجدداً باید از آن موصو نمونه برداره افوای یافته انجا شده و براساس نتیجه حاصال
اقدا شود.
2-3-5

کلیه اعداد و دادهها جهت مواسبه معیار به صور دقیو (بدون کاه

رقم اعشار) اعماا مای-

شود.
3-3-5

کلیه اطالعا جهت درج در برچسب تا دو رقم اعشار و به صور ریاضی گرد میشود.

 6مشخصات برچسب مصرف سوخت موتور
اطالعا مندرج بر روه برچسب باید به صور خوانا و واضح باشد .برچسب باید به صور قابل رویت براه
مصر کننده بر روه موتور نصب گردد.
 6-1ابعاد برچسب

ابعاد برچسب موتور خودروها و ماشین آو
سانتیمتر میباشد.

مطابو شکل  1میباشد .اعداد داده شده در شکل برحسب

ابعاد برحسب سانتیمتر
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شکل  -1نمونه برچسب انرژي موتور خودرو/ماشین آالت به همراه ابعاد

 6-2رنگهاي مورد استفاده

کد رنگهاه استفاده شده بر روه برچسب بر مبناه سیستم  Hexاست.
کد رنگهاه پیکانها به شرح زیر است:
#006600 :A
#009900 :B
#33CC33 :C
#E5E51B :D
#F6BB00 :E
#E66914 :E
#C00000 :G
زمینه کل برچسب سفید است .اطالعا برچسب به جو مورد  4به رنگ سیاه ارایه میشوند .کد رنگ باراه
اطالعا مورد  4مطابو با رنگ نمایشگر معیار انتشار میباشد.
 6-3موارد مندرج در برچسب

هر یک از بخ هاه شکل  2که با یک شماره از  1تا  12مشخص شدهاند به صور زیر معرفی میشوند:
1

عنوان برچسب انرژه

2

تاریخ اجراه استاندارد

3

نو سوخت موتور

4

مصر سوخت ویژه ترموه موتور

5

نا کشور سازنده موتور

6

شرکت سازنده موتور

7

مد موتور (نا تجاره)

8

توان اسمی موتور

معیار مصر سوخت ویژه ترموه موتور برحسب گر بر کیلو وا ساعت (شاخص  )Gمواسبه شده با
9
استفاده از روابط جداو 1،2،3
10

رتبه مصر برچسب انرژه موتور مطابو جدو 4
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شکل  -2موارد مندرج روي برچسب انرژي موتور
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پیوست الف
(آگاهيدهنده)
جداول مشخصات اعالمي خودرو
این پیوست به منظور تعیین اطالعا وز جهت شبیه سازه مصر سوخت مجموعه خودرو تهیه شده و
هد از آن تهیه دادههاه مورد نیاز جهت اعما در نر افوار داخلی مواسبه مصر سوخت خودرو است.
جدول الف -1-مشخصات عمومي خودرو
رديف

نوع ورودي

پارامتر

1

نا سازنده

متن

2

مد خودرو

متن

3

گروه خودرو ( M2 ،M1 ،N3 ،N2 ،N1و )M3

گوینه

1

4

نو اکسل

5

بیشینه وزن ناخالص خودرو)t( 2

متن
عدد حقیقی

وزن اصااالح شااده کاال خااودرو) )kg( 3مطااابو زیربنااد  4-3از پیوساات 3
6

استاندارد  ،2400وزن اصالح شده عبارتست از مجمو وزن کشانده ،تریلار،
وزن سوخت به میوان  %50ظرفیت باک و مجمو وزن تمامی اجواه جانبی

عدد حقیقی

که در وزن بدنه لواظ نشدهاند)
عدد صویح

7

تیراژ

8

استاندارد آویندگی موتور

9

سا تولید خودرو

عدد صویح

10

سا تولید موتور

عدد صویح

11

تعداد موور

عدد صویح

12

تعداد چرخ

عدد صویح

13

نو کاربره (مسافت باو /استانی /شهره داخل شهره /عمرانی)

14

حداکثر بار مجاز )(kg

متن

گوینه
عدد حقیقی
1- Axle configuration
)2- Gross vehicle weight (GVW
3- Curb mass
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جدول الف -2-مشخصات موتور اصلي
رديف

نوع ورودي

پارامتر

1

مد موتور

متن

2

شماره موتور

متن

3

توان نامی موتور ()kW

عدد حقیقی

4

دور آرا نامی موتور ()1/min

عدد صویح

5

سرعت نامی خودرو

عدد حقیقی

6

حجم موتور ()lit

عدد حقیقی

7

تعداد سیلندر

عدد صویح

8

سوخت مرجع موتور (دیو )... /CNG /LPG /

9

گوینه

1

سیکل نگاشت مصر سوخت (به تفکیک  110نقطه)

دیتا فایل
1- Fuel map

الف -3-مشخصات سیستم انتقال قدرت اصلي
رديف
1

نوع ورودي

پارامتر

متن

مد سیستم انتقا قدر
1

2

نقشههاه اتال

3

نو سیستم انتقا قدر (انتقا قدر دستی ترتیبی ( ،)SMTسیستم
انتقا قدر نیمه اتوما ( APT-S ،)AMTو )APT-P

4

تعداد دندهها

عدد صویح

5

نسبت دنده نهایی انتقا قدر

عدد حقیقی

6

نو ریتاردر ترمو

7

انتقا دهنده توان (بله /خیر)

8

دیتا فایل

متن
2

نگاشت بازده

گوینه

گوینه

3

دیتا فایل
1- Loss map
)2- Power take off (PTO
3- Efficiency map

الف -4-مشخصات ريتاردر ترمز
رديف

نوع ورودي

پارامتر

متن

1

مد ریتاردر ترمو

2

نقشههاه اتال

دیتا فایل

3

نقشه بازده

دیتا فایل
الف - 5-مشخصات مبدل گشتاور

رديف
1

نوع ورودي

پارامتر

متن

مد مبد گشتاور
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رديف

نوع ورودي

پارامتر

2

نقشههاه اتال

دیتا فایل

3

نقشه بازده

دیتا فایل
الف -6-مشخصات موتور دنده مارپیچ

رديف

پارامتر

1

مد موتور دنده مارپیچ

2

نقشههاه اتال

3

نسبت موتور دنده مارپیچ

4

نقشه بازده

نوع ورودي
متن
دیتا فایل
عدد حقیقی
دیتا فایل

الف -7-مشخصات محور
رديف

نوع ورودي

پارامتر

متن

1

مد موور

2

نقشههاه اتال

3

نو موور

4

نسبت موور

عدد حقیقی

5

نقشه بازده

دیتا فایل

دیتا فایل
متن

الف-8-آيرودينامیک
رديف

پارامتر

1

مد

2

CdxA

3

نگاشت بازده

نوع ورودي
متن

1

عدد حقیقی
دیتا فایل
)1- (Drag coeffcicient)x(Area

الف - 9-مشخصات تاير اصلي
رديف

نوع ورودي

پارامتر

1

ابعاد تایرهاه موور 1

عدد حقیقی

2

شماره شناسایی تایر

متن

3

ضریب مقاومت غلتشی 1تایرهاه موور 1

عدد حقیقی

4

ابعاد تایرهاه موور 2

عدد حقیقی

5

دو قلو 2بودن موور ( 2بله/خیر)

گوینه

6

شماره شناسایی تایر

متن
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رديف

نوع ورودي

پارامتر

7

ضریب مقاومت غلتشی تایرهاه موور 2

عدد حقیقی

8

ابعاد تایرهاه موور 3

عدد حقیقی

9

دو قلو بودن موور ( 3بله/خیر)

گوینه

10

شماره شناسایی تایر

متن

11

ضریب مقاومت غلتشی تایرهاه موور 3

عدد حقیقی

12

ابعاد تایرهاه موور 4

عدد حقیقی

13

دو قلو بودن موور ( 4بله/خیر)

گوینه

14

شماره شناسایی تایر

متن

15

ضریب مقاومت غلتشی تایرهاه موور 4

عدد حقیقی
)1- Rolling resistance coefficient (RRC
2- Twin axle

الف -10-مشخصات تجهیزات کمکي اصلي
رديف

نوع ورودي

پارامتر

1

تکنولوژه فن خنککننده موتور

متن

2

تکنولوژه پمپ فرمان هیدرولیک

متن

3

تکنولوژه سیستم برق

متن

4

تکنولوژه سیستم پنوماتیک

متن
الف -11-محدودههاي گشتاور موتور

رديف
1

نوع ورودي

پارامتر
حدود گشتاور موتور در تما دندهها (برحسب درصده از بیشینه گشتاور
موتور)
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عدد حقیقی

