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به نام خدا
آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران
سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک مادۀ  7قانون تقویت و توسعه نظاا اساتاندارد  ،اباال شاده در دی مااه ،1396
وظیفۀ تعیین ،تدوین  ،به روز رسانی و نشر استانداردهای ملی را بر عهده دارد.
تدوین استاندارد در حوزههای مختلف در کمیسیونهای فنی مرکب از کارشناسان ساازمان ،صااحبنظاران مراکاو و مسسساا
علمی ،پژوهشی ،تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجا میشود و کوششی همگا با مصالح ملی و با توجه به شارایط تولیادی،
فناوری و تجاری اسات کاه از مشاارکت آگاهاناه و منصافانۀ صااحبان حاو و نفاع ،شاامل تولیدکننادگان ،مصار کننادگان،
صادرکنندگان و واردکنندگان ،مراکو علمی و تخصصی ،نهادها ،سازمانهای دولتی و غیردولتای حاصال مایشاود .پای ناوی
استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذینفع و اعضای کمیسیونهای 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 سازمانهای عالقهمند و ذیصالح 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 اعضای 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 میکند .در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن تااوجه باه شارایط کلای و نیازمنادیهاای خااک کشاور ،از آخارین
پیشرفتهای علمی ،فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بینالمللی بهرهگیری میشود.
سازمان ملی استاندارد ایران میتواند با رعایت موازین پی بینی شده در قانون ،برای حمایت از مصر کنندگان ،حفا ساالمت
و ایمنی فردی و عمومی ،حصو اطمیناان از کیفیات محصاوو و مالحظاا زیساتمحیطای و اقتصاادی ،اجارای بعضای از
استانداردهای ملی ایران را برای محصوو تولیدی داخل کشور و/یا اقال وارداتی ،با تصویب شورای عاالی اساتاندارد ،اجبااری
کند .سازمان میتواند به منظور حف بازارهاای باین المللای بارای محصاوو کشاور ،اجارای اساتاندارد کاوهاای صاادراتی و
درجهبندی آن را اجباری کند .همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفادهکنندگان از خدما سازمانها و مسسساا فعاا در
زمینۀ مشاوره ،آموزش ،بازرسی ،ممیوی و صدور گواهی سیستمهای مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی ،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 تحقیقاا کااربردی
برای ارتقای سطح استانداردهای 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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پیش گفتار
استاندارد «خودروهای سبک (بنوینی ،دیولی ،هیبریدی و دوگانهسوز) -مصر سوخت ،تعیین معیاار انتشاار
دیاکسیدکربن و دستورالعمل برچسب انرژی» که نخستین بار در سا  1383بر اساس پژوه انجاا شاده
تدوین و منتشر شد ،بر اساس پیشنهادهای دریافتی و بررسی و تأیید کمیسیونهای مربوط بارای چهاارمین
بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در یکصد و پنجاه و چهارمین اجالسیه کمیتۀ ملی اساتاندارد انارژی ماور
 1400/3/11تصویب شد .اینک این استاندارد به استناد بند یک مادۀ  7قانون تقویت و توسعه نظا استاندارد،
ابال شده در دی ماه  ، 1396به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر میشود.
استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شمارۀ ( 5استانداردهای ملی ایاران -سااختار و شایوۀ
نگارش) تدوین میشوند .برای حف همگامی و هماهنگی با تحوو و پیشرفتهای ملی و جهاانی در زمیناه
صنایع ،علو و خدما  ،استانداردهای ملی ایران در صور لوو تجدیدنظر خواهند شد و هر پیشانهادی کاه
برای اصالح و تکمیل این استانداردها ارائه شود ،هنگا تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قارار
خواهد گرفت .بنابراین ،باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.
این استاندارد جایگوین استاندارد ملی ایران شمارۀ  : 4241-2سا  1383میشود.
نتایج پژوهشی که برای تهیه و تدوین این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:


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



آمار و اطالعا اخا شده از سازمان ملی استاندارد ایران و وزار صنعت ،معدن و تجار .
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مقدمه
با توجه به افوای چشمگیر هوینه انرژی در دنیا ،محدودیت منابع فسیلی ،رشد باوی مصار سااونه اناوا
انرژی در ایران ،هدفمندسازی یارانه انرژی و بخصوک عد کارایی فنی و اقتصاادی مصار انارژی در اغلاب
صنایع و تجهیوا امروزه مدیریت مصر انرژی و باو بردن بهرهوری انرژی به یک ضرور تبدیلشده اسات.
در همین راستا ،پای و مدیریت مصر انرژی در هر صنعت نیاز به معیارها و شاخصهای مناسب دارد.
در این راستا بر طبو ماده  11قانون "اصالح الگوی مصر انارژی" ،دولات موظاف اسات باهمنظاور اعماا
صرفهجویی ،منطقی کردن مصر انرژی و حفاظت از محایطزیسات ،نسابت باه تهیاه و تادوین معیارهاا و
مشخصا فنی مرتبط با مصر انرژی در تجهیوا  ،فرایندها و سیستمهای مصر کننده انرژی ،اقدا نمایند،
به ترتیبی که کلیه مصر کنندگان ،تولیدکنندگان و واردکنندگان این تجهیوا  ،فرایندها و سیستمها ملاو
به رعایت این مشخصا و معیارها باشند .معیارهای ماکور توسط کمیتهای متشکل از نمایندگان وزار نفت،
وزار نیرو ،معاونت برنامهریوی و نظار راهبردی رئای جمهاور ،ساازمان ملای اساتاندارد ایاران ،ساازمان
حفاظت محیطزیست و وزارتخانه ذیربط تدوین میشود.
همچنین بر اساس مصوبا یکصد و دومین شاورای عاالی اساتاندارد ماور  1381/03/05پا از تصاویب
استانداردهای مربوطه در کمیته موبور ،این استاندارد بر طبو آیاینناماه اجرایای قاانون فاوقالااکر همانناد
استانداردهای اجباری توسط سازمان ملی استاندارد ایران اجرا خواهد شد.
موضو این استاندارد «خودروهای سبک (بنوینی ،دیولی ،هیبریدی و دوگانهسوز) -مصار ساوخت ،تعیاین
معیار انتشار دیاکسید کربن و دستورالعمل برچسب انرژی» میباشد .این استاندارد جوئیا مربوط به اجرای
معیار انتشار گاز گلخانهای دیاکسید کربن ،میوان مصر سوخت و الصاق برچسب میوان انتشار ایان گااز را
برای خودروهای سبک بنوینی ،دیولی ،هیبریدی و دوگانهسوز بیان مینماید تا زمینه اجرای یکنواخت آن در
صنعت تولید خودروهای سبک کشور فراهم آید .میوان انتشار گاز گلخانهای دیاکسیدکربن بیاانی از میاوان
مصر سوخت میباشد و رابطه مستقیم با مصر سوخت دارد و تعیاین معیاار و برچسابگاااری برحساب
انتشار این گاز گلخانهای متناسب برچسبگااری مصر سوخت میباشد.
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خودروهای سبک (بنزینی ،دیزلی ،هیبریدی و دوگانهسوز) -مصرف سوخت،
تعیین معیار انتشار دیاکسید کربن و دستورالعمل برچسب انرژی
1

هدف و دامنه کاربرد

هاد از تادوین ایان اساتاندارد ،تعیاین معیاار و ارائاه روش اجرایای برچساب مصار ساوخت و انتشاار
دیاکسیدکربن برای خودروهای سبک بنوینی ،دیولی ،هیبریدی و دوگانهسوز در گروههای  N1 ،M2 ،M1و N2
(تعاریف زیربندهای  6-3تا  )9-3وارداتی و تولید داخل میباشد .طبو این استاندارد پ از انادازهگیاری و
تعیین میوان انتشار گاز گلخانهای دیاکسیدکربن و مصر سوخت خودروها در مراحل تأیید ناو و تطاابو
تولید ،این مقادیر با محدودههای بازهبندی برچسب انتشار دیاکسیدکربن مطابقت داده میشوند تا بر مبنای
آن خودروها ردهبندی شوند.
این استاندارد در مورد خودروهای سبک بنوینی ،دیولی ،هیبریدی و دوگانهسوز شامل گروههای M2 ،N1 ،M1

و  N2که قابلیت آزمون در سیکل شاسی دینامومتر مطابو با اساتاندارد ملای ایاران شاماره  7328را داشاته
باشند ،در مراحل تأیید نو و تطابو تولید به کار میرود .این استاندارد در موارد زیر به کار نمیرود:
 خودروهای کارکرده؛
 خودروهای با کمتر از چهار چر ؛
 خودروهایی از گروه  M2و  N2که قابلیت آزمون در سایکل شاسای دیناامومتر را ندارناد (بار اسااس
تشخیص سازمان ملی استاندارد) .چنانچه که این خودروهاا دیولای باشاند موتاور آنهاا بار اسااس
استاندارد ملی ایران شماره  8361رتبهبندی میگردد؛
 خودروهای دستساز با تیراژ پایین تولید داخل.
2

مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صور الوامی به آنها ارجا داده شده است.
بدینترتیب ،آن ضوابط جوئی از این استاندارد محسوب میشوند.
در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجا داده شده باشد ،اصالحیهها و تجدیدنظرهای بعدی آن
برای این استاندارد الوا آور نیست .در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجا داده شده است،
همواره آخرین تجدیدنظر و اصالحیههای بعدی برای این استاندارد الوا آور است.
استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الوامی است:
 1-2استاندارد ملی ایران به شماره  :4241خودرو -مصر سوخت و میوان  CO2منتشره؛
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2-2
3-2
4-2
5-2

3

استاندارد ملی ایران به شماره ایران-ای یو :1230خودرو  -جر و ابعاد خودروها و تریلر– ویژگیها و
روشهای آزمون؛
استاندارد ملی ایران به شماره  :6924خودرو-تأیید نو وسایل نقلیه موتوری و تریلرها و سیستمها،
قطعا و واحدهای فنی مجوای آنها مقررا و روشهای اجرایی؛
استاندارد ملی ایران به شماره  :7328خودرو -انتشار آویندههای خروجی خودرو؛
استاندارد ملی ایران به شماره  :8361موتورهای دیولی خودروهای سنگین و نیمه سنگین جادهای و
خارج جادهای و ماشینآو راهسازی ،ساختمانی ،معدنی و کشاورزی -تعیین معیار مصر سوخت و
دستورالعمل برچسب انرژی؛
اصطالحات و تعاریف

در این استاندارد ،اصطالحا و تعاریف زیر بهکار میرود:
1-3
خودرو بنزینی
gasoline vehicle

هر خودرویی که توان آن از طریو سوخت بنوین تأمین میشود.
2-3
خودرو دیزلی
diesel vehicle

هر خودرویی که توان آن از طریو سوخت دیو (گازوئیل) تأمین میشود.
3-3
خودرو دوگانهسوز
bi-fuelvehicle

هر خودرویی که توان آن از طریو دو نو سوخت بنوین و گاز طبیعی فشرده ) (CNGو یا بنوین و LPG

تأمین میشود.
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4-3
خودرو هیبریدی
hybrid vehicle

خودرویی است که حداقل دارای دو مبد انرژی و دو سامانه ذخیره انرژی (نصبشده بر روی وسیله نقلیه)
میباشد.
5-3
خودروساز
vehicle manufacturer

اشخاک حقیقی یا حقوقی است که تحت مسسولیت حقوقی وی یک خودرو تولید شده و مسئولیت نصب
برچسب تأیید شده توسط سازمان ملی استاندارد را به عهده میگیرد.
6-3
خودرو سواری گروه M1
category M1 passenger vehicles

عبار است از هر خودرویی که به منظور حمل مسافر طراحی و ساخته شده و تعداد مکانهای سرنشین آن
(تعداد صندلیها) با احتساب صندلی راننده از هشت صندلی بیشتر نباشد.
7-3
خودروی حمل بار گروه N1
category N1 carriage of goods vehicles

عبار است از خودروهای مخصوک حمل کاو که به این منظور طراحی و ساخته شده و حداکثر جر مجاز
آنها  3500کیلوگر میباشد.
8-3
خودرو سواری گروه M2
category M2 passenger vehicles

عبار است از هر خودرویی که به منظور حمل مسافر طراحی و ساخته شده و تعداد مکانهای سرنشین
(تعداد صندلیها) با احتساب صندلی راننده بی از  8صندلی باشد ولی وزن آن کمتر از  5تن باشد.
9-3
خودرو حمل بار گروه N2
category N2 carriage of goods vehicles

عبار است از خودروهای مخصوک حمل کاو که به این منظور طراحی و ساختهشده و حداکثر جر مجاز
آنها بین  3/5تا  12تن باشد.
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10-3
خط معیار
criteria line

خط معیار انتشار دیاکسیدکربن برحسب وزن خودروها تعریف میشود که در زیربند  1-5برای دورههای
مختلف اجرای استاندارد تعریف میشود.
11-3
جرم خودرو
mass of vehicle

منظور از جر خودرو ،جر در حا حرکت خودرو میباشد که بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ایران-ای
یو  1230تعیین میشود.
12-3
بازهبندی
labeling limits

بازهبندی میوان انتشار دیاکسیدکربن برای هر خودرو بر مبنای میوان انتشار دیاکسیدکربن خودرو که
مطابو استاندارد ملی ایران شماره  4241اندازهگیری شده ،انجا میگردد و حدود تعریف شده برای آن در
زیربند  2-5تعیین میشود.
13-3
برچسب
label

برچسب میوان انتشار دیاکسیدکربن خودرو حاوی اطالعاتی است که مصر کنندگان را قادر میسازد
مد های مختلف خودرو را با توجه به معیار تعیینشده و بازهبندی انتشار دیاکسیدکربن باهم مقایسه
کنند.
14-3
تأیید نوع
TA
type approval

عبار از کلیه مراحلی است )ازجمله تقاضا ،انجا آزمونها و صدور گواهی( که طبو استاندارد ملی ایران
شماره  4241انجا میگیرد تا تأیید نو برای یک نو خودرو در رابطه با میوان دیاکسیدکربن منتشره و
مصر سوخت انجا گیرد .تقاضا و صدور گواهی طبو الواما استاندارد ملی ایران شماره  6924و بر اساس
دستورالعملهای ابالغی سازمان ملی استاندارد انجا میگیرد.
ارقا بهدستآمده در این مرحله بهعنوان انتشار دیاکسیدکربن و مصر سوخت واقعی خودرو بر روی
برچسب درج میشود.

4

استاندارد ملی ایران شماره ( 4241-2تجدیدنظر چهارم) :سال 1400

15-3
تطابق تولید
COP
conformity of production

عبار از کلیه مراحلی است که طبو استاندارد ملی ایران شماره  4241انجا میگیرد تا تطابو تولید برای
یک نو خودرو در رابطه با میوان دیاکسیدکربن منتشره و مصر سوخت انجا گیرد .جهت اطمینان از
تطابو تولید در رابطه با دیاکسیدکربن منتشره و مصر سوخت خودروها ،با توجه به گواهی تأیید نو بر
اساس استاندارد ملی ایران شماره  6924مقادیر بررسی میگردد.
16-3
سیکل رانندگی شهری
urban driving cycle

سیکل آزمون شبیهسازی شهری مطابو با استاندارد ملی ایران شماره  7328تعریف میشود.
17-3
سیکل رانندگی برونشهری
extra urban driving cycle

سیکل آزمون شبیهسازی برونشهری مطابو با استاندارد ملی ایران شماره  7328تعریف میشود.
18-3
سیکل ترکیبی
))ECE+EUDC cycle ( Or Motor Vehicle Emissions Group-A (MVEG-A cycle

سیکل آزمون شبیهسازی ترکیبی مطابو با استاندارد ملی ایران شماره  7328تعریف میشود .در این
استاندارد کلیه معیارها بر اساس سیکل  NEDCتعیین گردیده است.
19-3
پارامتر مشخصه
characteristic parameter

در این استاندارد پارامتر مشخصه جر خودرو در حا
اکسیدکربن برحسب این پارامتر بهدست میآید.
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20-3
سطح تصویر چرخ تا چرخ
footprint

سطح تصویری که از حاصلضرب فاصله محور چر های جلو تا محور چر های عقب در فاصله مرکو به مرکو
دوچر حاصل میشود .اگر فاصله دو چر جلو از هم با فاصله دو چر عقب از هم برابر نباشد و سطح تصویر
شکل ذوزنقه داشته باشد ،مساحت ذوزنقه محاسبه میشود.
4

روشهای آزمون

دیاکسیدکربن منتشره و مصر سوخت خودرو بر اساس استاندارد ملی ایران شماره  4241اندازهگیری و
گوارش میگردد.
5
1-5

تعیین معیار و بازهبندی برچسب
مقادیر و الزامات تعیین معیار انتشار دیاکسید کربن

 1-1-5معیار انتشار دیاکسید کربن (رتبه انرژی  )Gخودروهای سواری سبک گروه ( M1معیار محصو )
براساس پارامتر مشخصه جر خودرو برای سه دوره مطابو جدو  1تعیین می شود:
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جدول  -1روابط خط معیار انتشار دیاکسید کربن برحسب جرم خودرو
برای خودروهای سواری تک دیفرانسیل گروه M1
مرحله

تاریخ اجرای دوره

خط معیار* ()gr/km

اول

 1400/04/01الی

در بازه زمانی ماکور ،مرحله دو تجدیدنظر سو استاندارد
ملی ایران شماره  ،4241-2همچنان برقرار است.

1401/03/31

دوم

سوم

چهارم

 1401/04/01الی
1403/03/31

 1403/04/01الی
1406/03/31

 1406/04/01به بعد

ثابت )kg( M0
-

) 𝟎𝐌 𝐄𝐂𝐎𝟐 )𝐚𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐝 = 𝟏𝟔𝟗 + 𝟎. 𝟎𝟐𝟔𝟕(𝐌 −

این مقدار در هنگا اجرای مرحله
دو باار اساااس میااانگین وزناای
خودروهای تولیدی در ساا هاای
 1399و  1400توسااط سااازمان
ملی استاندارد با همکاری شارکت
بهینااهسااازی مصاار سااوخت،
وزار صاانعت ،معاادن و تجااار
محاسبه میگردد.

) 𝟎𝐌 𝐄𝐂𝐎𝟐 )𝐚𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐝 = 𝟏𝟔𝟐 + 𝟎. 𝟎𝟐𝟔𝟕(𝐌 −

این مقدار در هنگا اجرای مرحله
سااو باار اساااس میااانگین وزناای
خودروهای تولیدی در ساا هاای
 1401و  1402توسااط سااازمان
ملی استاندارد با همکاری شارکت
بهینااهسااازی مصاار سااوخت،
وزار صاانعت ،معاادن و تجااار
محاسبه میگردد.

) 𝟎𝐌 𝐄𝐂𝐎𝟐 )𝐚𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐝 = 𝟏𝟓𝟓 + 𝟎. 𝟎𝟐𝟔𝟕(𝐌 −

این مقدار در هنگا اجرای مرحله
چهار بر اسااس میاانگین وزنای
خودروهااای تولیاادی در دو سااا
قبل از تاریخ اجرا توسط ساازمان
ملاای اسااتاندارد و بااا همکاااری
شاارکت بهینااهسااازی مصاار
سوخت و وزار صنعت ،معادن و
تجار محاسبه میگردد.

یادآوری -در جدو  1به اعداد معیار محاسبه شده برای خودروهای ون /دنده اتوماتیک /دو دیفرانسیل  5درصد (به تفکیک به
ازای هر حالت) اضافه می گردد.

 2-1-5معیار انتشار دیاکسید کربن (رتبه انرژی  )Gخودروهای مسافری گاروه  M2و خودروهاای تجااری
گروه  N1و  N2براساس پارامتر مشخصه جر خودرو برای سه دوره مطابو جدو  2تعیین می شود:
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جدول  -2روابط خط معیار انتشار دیاکسید کربن برحسب جرم خودرو
برای خودروهای مسافری گروه  ،M2خودروهای تجاری گروه  N1و N2
مرحله

تاریخ اجرای
دوره

اول

دوم

سوم

چهارم

 1400/04/01الی
1401/03/31

 1401/04/01الی
1403/03/31

 1403/04/01الی
1406/03/31

 1406/04/01به
بعد

خط معیار ()gr/km
در بازه زمانی ماکور ،مرحله دو تجدیدنظر سو استاندارد ملی
ایران شماره  ،4241-2همچنان برقرار است.

ثابت )kg( M0
-

) 𝟎𝐌 𝐄𝐂𝐎𝟐 )𝐚𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐝 = 𝟐𝟐𝟖. 𝟖𝟑 + 𝟎. 𝟎𝟗𝟎(𝐌 −

ایاان مقاادار در هنگااا اجاارای
مرحله دو بار اسااس میاانگین
وزناای خودروهااای تولیاادی در
سا های  1399و  1400توسط
سااازمان ملاای اسااتاندارد باااا
همکاااری شاارکت بهینااهسااازی
مصر سوخت وزار صانعت،
معااادن و تجاااار محاسااابه
میگردد.

) 𝟎𝐌 𝐄𝐂𝐎𝟐 )𝐚𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐝 = 𝟐𝟐𝟑. 𝟗𝟖 + 𝟎. 𝟎𝟗𝟎(𝐌 −

ایاان مقاادار در هنگااا اجاارای
مرحله  -سو بر اساس میانگین
وزناای خودروهااای تولیاادی در
سا های  1401و  1402توسط
سااازمان ملاای اسااتاندارد باااا
همکاااری شاارکت بهینااهسااازی
مصر سوخت وزار صانعت،
معااادن و تجاااار محاسااابه
میگردد.

) 𝟎𝐌 𝐄𝐂𝐎𝟐 )𝐚𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐝 = 𝟐𝟏𝟗. 𝟏𝟐 + 𝟎. 𝟎𝟗𝟎(𝐌 −

ایاان مقاادار در هنگااا اجاارای
مرحله چهار بر اساس میانگین
وزنی خودروهای تولیادی در دو
سا قبل از تاریخ اجارا توساط
سااازمان ملاای اسااتاندارد و بااا
همکاااری شاارکت بهینااهسااازی
مصر سوخت و وزار صنعت،
معااادن و تجاااار محاسااابه
میگردد.

یادآوری-در جدو  2به اعداد معیار محاسبهشده برای خودروهای ون /دو دیفرانسیل  5درصد اضافه میگردد.

 3-1-5کلیه معیارهای موضو انتشار دیاکسیدکربن بر اساس سیکل ترکیبی ،مطابو استاندارد ملی ایران
شماره  4241تعیین میشوند.
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 4-1-5نحوه محاسبه میوان معیار انتشار برای خودروهای دوگانهسوز تابعی از میوان پیمای
سوخت گاز طبیعی فشرده ( )CNGبه شرح ذیل میباشد:
 -خودروها با پیمای

محدود گاز (کمتر از  240کیلومتر)
𝑒𝑛𝑖𝑙𝑜𝑠𝑎𝐺) = 50% (𝐶𝑂2 )𝐶𝑁𝐺 + 50% (𝐶𝑂2

 -خودروها با پیمای

آنها با

𝑢𝑞𝑒) (𝐶𝑂2

مساوی و باوتر از  240کیلومتر با سوخت گاز

𝑒𝑛𝑖𝑙𝑜𝑠𝑎𝐺) = 𝑓 × (𝐶𝑂2 )𝐶𝑁𝐺 + (1 − 𝑓) × (𝐶𝑂2
1
= 0.6 +
)(max(𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒, 240) − 240
150

𝑢𝑞𝑒) (𝐶𝑂2
𝑓

که درآن:
ضریب پیمای
𝑓
𝑒𝑔𝑛𝑎𝑅 مقدار پیمای
کردن مخون است.

خودرو با سوخت گاز طبیعی فشرده ( )CNGبرحسب کیلومتر ،با یکبار پر

 2-5بازهبندی برچسب انتشار دیاکسیدکربن

برچسب انتشار دیاکسید کربن خودروها (رتبه انرژی) بر اساس معیار انتشار دیاکسید کربن برای هر مد
خودرو تعیین میشود .بهاینترتیب که مقادیرمعیار با قراردادن جر خودرو در جدو های  1و 2مشخص شده
و بهعنوان رتبه Gشناخته می شود.
جدول  -3بازهبندی انتشار دیاکسید کربن خودروها

3-5

محدوده

نشانگر

 64 %معیار ≥ انتشار دیاکسیدکربن خودرو

A

 70 %معیار ≥ انتشار دیاکسیدکربن خودرو >  64 %معیار

B

 76 %معیار ≥ انتشار دیاکسیدکربن خودرو > 70 %معیار

C

 82 %معیار ≥ انتشار دیاکسیدکربن خودرو >  76 %معیار

D

 88 %معیار ≥ انتشار دیاکسیدکربن خودرو > 82 %معیار

E

 94 %معیار ≥ انتشار دیاکسیدکربن خودرو >  88 %معیار

F

معیار ≥ انتشار دیاکسیدکربن خودرو >  94 %معیار

G

اقدامات اجرایی

 1-3-5درصورتیکه برای یک محصو در تطابو تولید عدد بهدستآماده بارای انتشاار دی اکسایدکربن در
مقایسه با تأیید نو منجر به جابجایی یک بازه گردد ،مجدداً باید تأیید نو برای آن محصو اخا گردد.
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 2-3-5کلیه مدلهای تولیدی که مشخصا فنی آن ها از لحاظ میوان مصار ساوخت و دی اکساید کاربن
منتشره تأثیرگاار تشخیص داده می شود ،باید در مرحله تأیید نو بر اسااس اساتاندارد ملای ایاران شاماره
 4241تحت آزمون قرار گرفته و میوان انتشار دی اکسید کربن و مصر سوخت آنها تعیین گردد.
 3-3-5در مرحله تأیید نو و در رابطه با هر نو خاودرو ،در صاور عاد تفکیاک ماد از لحااظ مصار
سوخت ،باوترین میوان انتشار دی اکسید کربن منتشره مربوط به بحرانی ترین مد از آن ناو خاودرو ،باه
عنوان میوان دی اکسیدکربن منتشره آن نو خودرو تعیین خواهد گردید.
 4-3-5به منظور تعیین جر خودرو جهت استفاده در فرمو تعیین معیار ،جر مربوط به مادلی از خاودرو
باید مورد استفاده قرار گیرد که دارای کمترین جر در بین کلیه مدلهای آن نو خودرو باشد.
 5-3-5به منظور انجا آزمون مصر سوخت و انتشار ،مرکو آزماون بایاد قبال از انجاا آزماون نسابت باه
اندازه گیری میوان جر خودرو و سطح تصویر آن اقدا نموده و نتایج مربوطه را در گوارش آزمون درج نماید.
 6-3-5اعداد معیار تا یک رقم اعشار محاسبه و به صور ریاضی گرد می شود.
 7-3-5کلیه خودروهایی که بر اساس نتایج حاصل از مدارک ارائه شده ،رتبه انتشار آنها در بازه های F،B،A

یا  Gقرار گیرند ،باید در داخل کشور و یا در صور عد امکان ،در خارج از کشور و با نظار باازرس تحات
آزمون قرار گیرند .در هر صور نتیجه حاصل از انجا آزمون مالک تعیین رتبه انتشار خواهد بود.
 8-3-5چنانچه مدارک ارائه شده در رابطه با انتشار دی اکسید کربن بر اساس چرخه دیگری غیر از NEDC

باشد ،خودرو باید در داخل کشور و یا در صور عد امکان ،در خاارج از کشاور و باا نظاار باازرس تحات
آزمون قرار گیرد .در هر صور نتیجه حاصل از انجا آزمون مالک تعیین رتبه انتشار خواهد بود.

6

برچسب میزان انتشار دیاکسیدکربن خودرو

برچسب انتشار دیاکسید کربن خودرو حاوی اطالعاتی است که مصر کنندگان را قادر میسازد مد های
مختلف را با توجه به معیار تعیینشده و گروه انتشار دیاکسیدکربن ( Aتا  )Gباهم مقایسه کنند .اطالعا
مندرج بر روی برچسب باید بهصور خوانا و واضح باشد.
1-6

برچسبگذاری خودروهای تکسوخته بنزینی یا دیزلی

 1-1-6ابعاد برچسب خودروهای تکسوخته بنزینی یا دیزلی

ابعاد برچسب خودروهای تکسوخته بنوینی یا دیولی باید مطابو شکل  1باشد .اعداد دادهشده در شکل 1
برحسب سانتیمتر میباشند.
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ابعاد برحسب سانتیمتر

شکل  -1نمونه برچسب خودروهای تکسوخته بنزینی یا دیزلی به همراه ابعاد

2-1-6

رنگهای مورداستفاده در برچسب خودروهای تکسوخته بنزینی یا دیزلی

کد رنگهای استفادهشده بر روی برچسب بر مبنای سیستم  Hexاست.
کد رنگهای پیکانها به شرح زیر است:
#006600 :A
#009900 :B
#33CC33 :C
#E5E51B :D
#F6BB00 :E
#E66914 :E
#C00000 :G

زمینه کل برچسب سفید است .کد رنگ برای اطالعا مورد  8مطابو با رنگ نمایشگر معیار انتشار میباشد.
3-1-6

موارد مندرج در برچسب خودروهای تکسوخته بنزینی یا دیزلی

 1-3-1-6هر یک از بخ های شکل  2که با یک شماره از  1تا  10مشخصشدهاند ،بهصور زیار معرفای
میشوند.
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 -1عنوان برچسب انرژی
 -2تاریخ اجرا
 -3نا سازنده
 -4مد خودرو (نا تجاری)
 -5حجم موتور
 -6نو سوخت
 -7تک سوخت (در صور هیبرید بودن در این قسمت ذکر گردد)
 -8معیار انتشار دیاکسید کربن برحسب گر بر کیلومتر (شاخص  )Gمحاسبهشده با استفاده از روابط
جداو  1و 2
 -9میوان مصر سوخت و انتشار خودرو در سه حالت شهری ،بین شهری و ترکیبی
 -10رتبه انتشار برچسب انرژی مطابو جدو 3
یادآوری  -دقت شود میوان دیاکسیدکربن و مصر سوخت مندرج در برچسب با توجاه باه رواباط و مقاادیر و روشهاای
استاندارد ملی ایران شماره  ،4241هماهنگ باشند.
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شکل  -2موارد مندرج در برچسب خودروهای تکسوخته بنزینی یا دیزلی

2-6

برچسبگذاری خودروهای دوگانهسوز بنزین-گاز

خودروهای دوگانهسوز شامل خودروهای دوگانهسوز بنوین CNG-و بنوین LPG-میباشد.
 1-2-6ابعاد برچسب خودروهای دوگانهسوز بنزین-گاز

ابعاد برچسب خودروهای دوگانهسوز باید مطابو شکل  3باشد .اعداد دادهشده در شکل  3برحسب سانتیمتر
میباشند.
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ابعاد برحسب سانتیمتر

شکل  -3نمونه برچسب خودروهای دوگانهسوز بنزین-گاز ( LPGیا  )CNGبه همراه ابعاد

2-2-6

رنگهای مورد استفاده در برچسب خودروهای دوگانهسوز بنزین-گاز

کد رنگهای استفادهشده بر روی برچسب بر مبنای سیستم  Hexاست.
کد رنگهای پیکانها به شرح زیر است:
#006600 :A
#009900 :B
#33CC33 :C
#E5E51B :D
#F6BB00 :E
#E66914 :E
#C00000 :G

زمینه کل برچسب سفید است .کد رنگ برای اطالعا
میباشد.
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موارد  9و  10مطابو با رنگ نمایشگر معیار انتشار
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3-2-6

موارد مندرج در برچسب خودروهای دوگانهسوز بنزین-گاز

 1-3-2-6هر یک از بخ های شکل  4که با یک شماره از  1تا 10مشخصشدهاند ،بهصور زیار معرفای
میشوند.
 -1عنوان برچسب انرژی
 -2تاریخ اجرا
 -3نا سازنده
 -4مد خودرو (نا تجاری)
 -5حجم موتور
 -6نو سوخت
 -7تک سوخته یا دو سوخته بودن
 -8معیار انتشار دیاکسید کربن برحسب گر بر کیلومتر (شاخص  )Gمحاسبهشده با استفاده از روابط
جداو  1و 2
 -9میوان مصر سوخت ،انتشار خودرو و حداکثر پیمای در دو حالت بنوینی و گازی
 -10رتبه انتشار برچسب انرژی مطابو جدو 3
یادآوری  -1در استاندارد ملی ایران شماره  4241مصر سوخت گااز طبیعای برحساب نرماا مترمکعاب بار  100کیلاومتر
محاسبه میشود ولی برای بنوین ،دیو و  LPGبرحسب لیتر بر  100کیلومتر محاسبه میشود.
یادآوری -2دقت شود میوان دیاکسیدکربن و مصر سوخت مندرج در برچسب باا توجاه باه رواباط و مقاادیر و روشهاای
استاندارد ملی ایران شماره  ،4241هماهنگ باشند.
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شکل  -4موارد مندرج در برچسب خودروهای دوگانهسوز بنزین-گاز

3-6

نشانهگذاری

اطالعا مندرج در برچسب باید بهصور واضح و خوانا باشد .برچسب هر خودرو روی شیشه جلوی خودرو و
در باو به نحوی نصب میشود که دید راننده را محدود نکند (در سوی مخالف راننده نصب میشود).
4-6

مراحل الصاق برچسب

 1-4-6دیاکسیدکربن منتشره و مصر سوخت از هر خودرو در مراحل تأیید نو و تطاابو تولیاد ،مطاابو
بخ  4اندازهگیری و گوارش گردد.
 2-4-6مطابو خط معیار و بازه بندی تعیینشده در زیربندهای  1-5و  2-5و بر اسااس دیاکسایدکربن
بهدستآمده در مرحله تائید نو از بخ  ،4رتبه انتشار دیاکسیدکربن خودرو ( Aتا  )Gتعیین گردد.
 3-4-6برچسب انتشار دیاکسیدکربن باید در مرحله تأیید نو باا نظاار و پا
استاندارد نصب گردد.
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پیوست الف
(آگاهیدهنده)
روش تعیین معیار دی اکسید کربن منتشره بر حسب سبد تولید کارخانهای
به منظور اطال خودروسازان از چشاماناداز اجارای اساتاندارد کارخاناهای ،برناماه زماانی اولیهه اساتاندارد
خودروهای سبک گروه  M1به شکل کارخانهای و طی سه مرحله مطابو جدو الف 1-ارائه میگردد.

جدول الف -1-معیار استاندارد کارخانهای گروه M1

بازه زمانی

رابطه معیار

 1406/04/01الی
1408/03/31

) ECO2 = 155 + 0.0267(M − M0

 1408/04/01الی
1410/03/31

) ECO2 = 142 + 0.0267(M − M0

 1410/04/01به بعد

) ECO2 = 130 + 0.0267(M − M0

𝟎𝐌

در هر دوره میانگین کارخانهای 2
سا قبل اجرای استاندارد

الف 2 -روش تعیین سبد تولید کارخانه
الف 1-2-کلیه تولید کنندگان خودرو باید میوان تولید محصوو خود را بار اسااس نو /گونه/ماد خاودرو
تفکیک نموده و بر اساس هر مد تولیدی ،تعداد دقیو تیراژ تولیدی از آن مد خودرو مشخص گردد.
الف 2-2-در صورتی که تیراژ تولید مدلهای تولیدی یک نو خودرو قابل تفکیک نباشند ،باه منظاور تعیاین
شاخص های سبد تولید کارخانه ای ،میوان انتشار دی اکسید کربن منتشره مربوط به بحرانی تارین ماد از
آن نو خودرو ،به عنوان میوان انتشار دی اکسید کربن منتشره کال تیاراژ تولیادی آن ناو خاودرو تعیاین
خواهد گردید.
الف 3-2-مرجع ذیصالح باید در راستای اجرای اساتاندارد کارخاناهای ،نسابت باه راهانادازی ساامانه جاامع
اطالعا خودرو که امکان ارائه اطالعا مربوط به تیراژ تولید و میوان دی اکسیدکربن منتشاره خودروهاا را
داشته باشد با هماهنگی سایر نهادهای ذیربط اقدا نموده و دسترسیهای وز را برای مرجاع تأییاد فاراهم
نماید.
الف 4-2-در صورتی که سازوکار اجرایی معیار دی اکسید کربن منتشره بار حساب سابد تولیاد کارخاناهای
فراهم شده و در کمیته اصلی تعیین معیار تصویب گردد ،معیار انتشار دی اکسیدکربن برای خودروهای سبک
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تولید داخل مشخص شده در بند هد و دامنه کاربرد این استاندارد ،برای هر تولید کننده بر اسااس فرماو
زیر تعیین خواهد گردید.
الف 3-تعیین معیار انتشار دی اکسید کربن نوع خودرو بر اساس سبد تولید کارخانه
الف 1-3-با در نظر گرفتن تأثیر تیراژ تولید و میانگین انتشار کارخانه ای ،برای محاسبه میانگین انتشار
کارخانه هر تولید کننده باید رابطه ذیل مورد استفاده قرار گیرد:
𝑖𝑁
) 𝐸𝐶𝑂2 = [𝐶0 − (𝐸𝑖 − 130) ] + 0.0267(𝑀 − 𝑀0
𝑡𝑁
که در آن:
 𝐸𝐶𝑂2معیار انتشار خودرو
مقدار عرض از مبدأ خط معیار در هر مرحله اجرای استاندارد مطابو جداو  1و 2
𝐶0
میانگین انتشار کارخانه با ضریب وزنی تیراژ
𝑖𝐸
تیراژ کارخانه
𝑖𝑁
تیراژ کل کشور
𝑡𝑁
جر خودرو
𝑀
 𝑀0جر میانگین کشور
الف 4-جدول بازه بندی انتشار دی اکسید کربن خودروها در معیار کارخانهای
جدول الف -4-بازهبندی انتشار دیاکسیدکربن خودروها
محدوده

نشانگر

A≤130

A

 ≥135انتشار دیاکسیدکربن خودرو > 130

B

 ≥140انتشار دیاکسیدکربن خودرو >135

C

 ≥145انتشار دیاکسیدکربن خودرو > 140

D

 ≥150انتشار دیاکسیدکربن خودرو > 145

E

 ≥155انتشار دیاکسیدکربن خودرو > 150

F

G > 155

G
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