
با 17000طرح جايگزيني" "هاي گازسوز اتوبوساتوبوس فرسوده ديزلي درون شهري
 شوراي اقتصاد6/10/93مورخ118820موضوع مصوبه

و نقل عمومي كشورمتريCNG ،12)(گازسوز حدود مشخصات فني براي اتوبوس هاي  شهري مورد نياز براي ناوگان حمل

940116-CNG City Bus-Final Spec �� �����	
�
��

 معيار پذيرش موتور
 ليتر12تا حدود9 حجم موتور

 سوز CNGپايه نوع موتور
 EURO4حداقل استاندارد آاليندگي

در 320حدود توان موتور )دور بر دقيقه 2000حداقل حدود( اسب بخار
در 1400نيوتن متر تا 1250 گشتاور )دور بر دقيقه 1400حدود( نيوتن متر

 سيلندر خطي6 تعداد سيلندر
تكه6ترجيحاٌ سرسيلندر

و كانون شعله مركزي با آلياژ ويژه براي تحمل OTTOبا طراحي محفظه احتراق نوع CNGويژه سوخت پيستون
و رينگ هاي ويژه با فرم هندسي خاص CNGتنش احتراق  CNGو طراحي حرارتي ويژه متان

و تغذيه با آلياژ ويژه هاي سوپايها و سيت هاي ويژه احتراق دود و گيت سوپاپ CNGكروم  متناسب با آلياژ مناسب
 CNGويژه سوخت  VVT سامانه زمانبندي سوپاپ ها از نوع سوپاپ ها

در CNGطراحي شده براي) COOLING(و خنك كاري LUBRICATION)( سامانه روانكاري با
و مرتفع  .نظر گرفتن شرايط اقليمي خشك وگرم

و ضريب تطابق و تغييرات بار اعمال شده ضريب االستيسيته  متناسب با شرايط اقليمي
 دور بر دقيقه 2000تا 1100بين دامنه اقتصادي مصرف ويژه سوخت

KW h/g210حدود SFC مصرف ويژه سوخت
و باالتر CNGسامانه سوخت رساني ) COMMON RAILو  MOLTY POINT FUEL INJECTION(نسل چهارم فناوري

و تامين جرقه و كنترل  BOSCH همتراز با فناوري High voltage تامين جرقه سامانه احتراق بر EMSآلمان و زمان بندي متغير
و دور موتور با CNG حسب ضرايب بار

و مجهز به كوئل نصب شدهKV30و با شاخصه توان تخليه جرقه حداقل CNGشمع ويژه بصورت پايدار
 بر روي آن بدون وايرهاي ولتاژ باال

)High voltage(و رعايت استانداردهاي مربوطه.
دا برند موتور و ساخت موتورهاي اتوبوس ويژه سوخت اصالتاٌ از شركتهاي (  CNGراي سابقه مثبت فناوري در طراحي

و دهياريهاي كشور خواهد بود و انتخاب با كميته فني بازرگاني سازمان شهرداريها .اولويت، امتيازبندي (
شارژر آلياژ ويژه مقاوم با ضريب تغذيه بهينه شده با توربو) هوا وگاز(و مانيفولد ورودي خاص CNGويژه سامانه اگزوز

.با سامانه آب خنك (VASTE GATE)حرارتي مجهز به 
  AFTERسامانه پاكسازي دود اگزوز

TREATMENT
و كاهش ميزان) CH4(با تاكيد بر هيدرو كربور متان  CNGويژه سوخت PMو NOXوCOو كنترل

 دارد قابليت شتشوي ايمن طبق

و ظرفيت ذخيره سوخت-2  CNGمشخصات مخازن
و ECER110با رعايت تاريخ توليد مخازن در زمان تحويل، منطبق با استاندارد يا چهارم نسل سوممخازنمشخصات

و مرتبط شده ملي ايران  استانداردهاي روزآمد منطبق
 عدد7حداقل تعداد

يا km350حداقل پيمايش  ساعت كاركرد18با يكبار سوختگيري
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و سوارCNGمخازن نحوه نصب تعبيه شده در سقف اتوبوس، مي بايست مجهز به قالبهاي مطمئن جهت پياده
كردن باشد، ضمناٌ پيش بيني دريچه بازديد مناسب در دو طرف جهت دسترسي سريع به بازرسي

.شيرآالت جزء الزامات مي باشد

 گيربكس-3

آن.بايا تكنولوژي همتراز اتوماتيك ساخت كشور آلمان VOITHياZF مدل  متناسب با توان موتورفناوري

و وصل ريتاردر  داردداراي كليد وضعيت قطع

R–N–D-2-1(5(سلكتور دنده

و مجهز به ريتاردر هيدروليكي  حالته
 OBDو CANمجهز به سامانه

 دارد

سوز CNGگيربكس با عملكرد موتور
جهت افزايش بهره وري موتور در 

و باال جهت جبران افت  دورهاي پايين
و كاهش مصرف سوخت  توان، گشتاور

 در اين حوزه ها

ستا

 دارد سردكن روغن فوالدي ضدزنگ
داراي نشانگر درجه حرارت روغن

 گيربكس بر روي داشبورد
 است

 سيستم تعليق-4

آنZFيا RABA مدل و يا فناوري همتراز
 FLOOR مجهز به سيستم نيلينگ

LOW
 است

كليه محورها در اتوبوس بايد از يك برند
 مي باشد

 بلي

 فنر تلسكوپي هيدروليكي ساخت كشورهاي اروپايي+ فنر بادي نوع كمك فنر

 سيستم فرمان-5

آنZF هيدروليك از نوع مدل و يا فناوري همتراز
 متر12حداكثر شعاع گردش

مخزن هيدروليك فرمان قابليت روئيت
دروغن را از بيرون دار

 بلي

يهيدروليككمك فرمانسيستم
و زاويه غربيلك سيستم تنظيم ارتفاع

 بصورت پنوماتيك) تلسكوپي( فرمان 
 دارد
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 سيستم خنك كننده-6

و هيدروفن مناسب براي مناطق خشك
 گرم

 دارد

سيستم خنك كننده متناسب باظرفيت
استاندارد موتور مخصوص مناطق خشك

و گرم

 است

داراي دسترسي مناسب جهت سرريز آب
 داخل منبع انبساط

 است

منبع انبساط ساخته شده از پليمري
و داراي نشانگر  مقاوم در برابر حرارت

 سطح مايع

 است

و دهياريهاي كشور در سه الزم است اتوبوس قبل از تحويل، گزارش كامل انجام آزمونها را با حضور نمايندگان كميته فني بازرگاني سازمان شهرداريها
و خشك انجام داده باشد و خشك، سرد و مرطوب،گرم .شرايط اقليمي گرم

و باد-7  سيستم ترمز

به پنوماتيكترمزنوع داراي مخزن باد جداگانه براي هر محور..... EBDو ABS  ،ASR مجهز
موتور مجهز به كاهنده اينرسي اتوبوس در شرايط ترمز موتور بعالوه ريتاردر مناسب موتورسيستم ترمز

CNGسوز در گيربكس
 برروي چرخ عقب ترمز دستيمحل

و ترمز( سيستم كمپرس با فيلتر رطوبت گير) آلمان( كنور–از نوع وبكو)باد
 دارد ترمز ديسكي براي چرخهاي عقب وجلو

 دارد سامانه ترمز مجهز به سنسور هشداردهنده

 ترمز داراي سيستم تنظيم نيروي متناسب با وزن مسافرگيري: توضيح

 سيستم برقي-8

(، آمپر ساعت باطري ها مي بايست متناسب با طراحي مصرف حداكثري اتوبوس باشد V12سيلدريتبادو عددتعداد باتري
و در معرض )هواي خارج باشد به آساني در دسترس

آن بوش آلماندينام و يا فناوري همتراز

آن بوش آلماناستارت و يا فناوري همتراز

 دارد CANسيستم

و خنك كنندگي مناسب با ظرفيت كامل مسافر m³/h8400و حجم هوادهي حداقل KW35حداقلظرفيت كولر8 با دينام مجزاء
و گرم منطبق با انجام و با تائيد كميته فني بازرگاني سازمان جهت مناطق خشك تستهاي زمان تحويل خودرو

و دهياريهاي كشور، ترجيحاٌ با يكي از برندهاي با(،كين تك، اسفيروس كوچ اير،كنوكتا،سوتراك:شهرداريها
رات جعبه فيوز واتر پروف با طراحي مناسب جهت دسترسي آسان به تعمي) كمپرسور بوك ويا بيتزر ساخت آلمان

.ترجيحا در داخل كابين

)شوفاژي( گرمادهي متناسب با حجم اتاق جهت مناطق سردسير با توزيع يكنواختبخاري
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و داراي حداقل ميدرخت سيم كشي و تجهيزات الكترونيكي بكار رفته در اتوبوس5بايستي در كانالهاي ايزوله رشته سيم رزرو باشد
، ، گرما و ايزوله باشندميبايستي در مقابل آب ، تخريب مكانيكي مقاوم موتور وقطعات الكترونيكي والكتريكي.فرسايش

و همراه با مواد شوينده را داشته باشد60قابليت شستشو با آب حداكثر . درجه

و آالرم نصب دوربين
 دنده

 عقب ودرب وسط با مانيتور رنگي

 داراي تائيديه استانداردهاي اروپاييكليه المپها

.مجهز به فيلتر رطوبت گير باشددربهاي اتاقجك

تجهيزات سيستم
 AFC هوشمند

 دارد

تجهيزات سيستم
 AVL هوشمند

 دارد

و ، برف پاك كن .ساخت كشورهاي اروپايي باشد...كليه موتورهاي الكتريكي بكار رفته در اتوبوس شامل بخاري

 صندليها-9

 داراي استاندارد اروپاجكه2حالته3پنوماتيكصندلي راننده

ضد) توليد شده بصورت تزريقي( دير اشتعال داراي استاندارد پلي آميد از جنس:صندلي مسافر و با الياف مخصوص
و مقاوم در مقابل اشعه اي(با كالف فلزيUV خش و پشتي پارچه  ديراشتعال صندلي يك تكه با كفي

و دسته باالي صندلي و داراي استاندار ملي ايران از فوم قابل تعويض ) انتگرال
)با نقشه چيدمان مورد تائيد كميته فني(رنف34+1تعداد صندلي هاي مسافر

 اتاق- 10

و براساس استانداردهاي اروپايي  كابين اتوبوس CANمجهز به سامانه اتاق داراي طراحي آيروديناميكي
و تجهيزات بايد تقويت شود تن بار5/1اتاق براي تحمل حدود .مخازن

و دوجداره بازشو3/1ثابت3/2 هر شيشهشيشه هاي جانبي چسبي با قابليت
 دودي% 50 رنگ شيشه

 شيشه جلو يك تكه
و بغل رانندهو پرده نصب آفتابگير  جلو

 فن دو طرفه داخل كابين راننده
و طراحي مناسب  كابين راننده مجهز به دوكمد

 دو طرفه ميليمتر واترپروف16كف اتاق از تخته هفت اليي
و معلولين بصورت برقي يا پنوماتيك و بكارگيري رمپ جهت جانبازان  نصب

و داراي ضريب اصطكاك الزمكف پوش در محل اتصال راهرو داراي جوش پالستيك با عايق داراي استاندارد روز اروپا
و مقاو و حرارتي مناسب م در برابر حريقبندي صوتي

و صداي موتور عايق بندي شده باشد .قسمت محفظه موتور به طور كامل در برابر حرارت
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و حداقل عرض12ابعاد اتاق حداقل طول  متر5/2متر
و سمت راننده. ورودي هواكش موتور از سقف باشد  خروجي اگزوز از پشت اتوبوس

 با استفاده از جك هاي گازي جهت درِ بغل تعميراتعدد جعبه بغل براي ابزاريك تعبيه
 دير اشتعال سيستم عايق بندي بدنه از نوع فوم تزريقي

و هر يك دو لته2درب مسافر و وسط و بسته شدن عدد در جلو و مجهز به سيستم آالرم در هنگام باز
 جنس درها آلومينيومي

و عقب اتوبوس( داراي تابلو اعالم مسير ديجيتالي در سه نقطه و وسط )و قابل برنامه ريزي جلو
 استاندارد خودرويي ورق اتاق يك تكه

و شاسي از نوع ازCo2و با جوش استاندارد خودرويي جنس پروفيلهاي اتاق و پوشش مناسب جهت جلوگيري
و خارجي( خوردگي .شده باشد ED شاسي وبدنه)داخلي

و و راديال تايرها از نوعرينگ از تيوپ لس و تاريخ توليد كمتر 6اروپايي با رعايت استاندارد الزم تحمل بار حداكثري مناسب
.ماه

 لوله هاي دستگيره داخلي استنلس استيل مات
 داراي سنسور نشتي گاز اتوبوس با قطع كن جريان گاز بر روي اتوبوس

 عدد بلندگو6با حداقل پخش نصب سيستم صوتي راديو
 صوتي ايستگاهنصب دستگاه اعالم

و جلو  نصب بكسل بند عقب
و با مقاومت مناسبو اتصاالت آن از نوع سيبك دار مناسب بازويي درها  با گريس خور

 هاي مسافر داراي قفل سوئيچي در
جك درِ  مناسبگازي متناسب با وزن در، با قفل موتور از جنس آلومينيومي مجهز به

 مطابق استاندارد LEDالمپهاي روشنايي اتاق
و عقب از جنس فايبر گالس مقاوم  سه تكه بودن سپر جلو

محورهايفشار باد به تفكيك–ساعت كاركرد موتور�دورسنج موتور�كيلومتر شمار–مايع خنك كننده–فشار روغن–گازي سوختنشانگر ها
و جلو ها(...و نشانگر سطح روغن- نشانگر ميزان سطح مايع خنك كننده-حرارت روغن هيدروليك گيربكس- عقب كليه نشانگر

و دماي آب بايستي مجهز به آالرم صوتي نيز باشد-)ترجيحاً ديجيتالي . نشانگرهاي ميزان باد، فشار روغن
و تنوع رنگ نوع رنگ  با انتخاب خريداررنگ كوره اي با رعايت استاندارد

 نصب چكش هاي خروج اضطراري در دو طرف اتاق
 محفظه موتور مجهز به سيستم اطفاء حريق حداقل سه نقطه اتوماتيك باشد

از: توضيح اينكه و همچنين استفاده و درِ موتور با توجه به استفاده روز افزون از كامپوزيتهاي مقاوم در بعضي از قطعات اتاق خصوصا پيشاني جلو
و در اتاق اتوبوس در صورت ارائه استانداردهاي الزم در خصوص مقاومت مناسب با رعايت) شده Anodiseآلياژ آلومينيوم( فلزات غيرآهني صرفه

.صالح، پيشنهادات واصله قابل بررسي مي باشد

 عملكرد- 11

(20 حداكثر زاويه شيب روي بر% توضيح اينكه آزمون عملي شيب روي در سخت ترين خطوط شهر تهران با حداكثر ظرفيت بايد
)اساس فرايند تست مورد تائيد كميته فني قرار گيرد

و رانندگي: توضيح. كيلومتر در ساعت 90 حداكثر سرعت و مقررات راهنمايي  حداكثر سرعت تردد مجاز طبق قوانين
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 تجهيزات همراه يكدستگاه اتوبوس-12

و انتهاي اتوبوس3كيلويي داراي استاندارد ايران6كپسول اطفاء حريق  عدد در ابتدا، وسط
 عدد1تن استاندارد15جك

 تائيد كميته فنيكيف ابزار حاوي ابزار مورد نياز به
 ست كامل جعبه كمكهاي اوليه

 دو عدد مثلت شب رنگ
 دو عدد دنده پنج

 تاير زاپاس مطابق مارك الستيكهاي خودرو يك حلقه
 لباس كار يكسره يك دست

 چراغ دورگرد يكعدد
 داراي دفترچه كامل راهنماي فارسي

:توضيحات
از- و دهياريهاي كشور field testآزمونهاي،تحويلالزم است نمونه اتوبوس ها قبل را با حضور اعضاء كميته فني بازرگاني سازمان شهرداريها

و خشك انجام داده باشد در سه شرايط ، گرم وخشكو سرد و مرطوب .اقليمي گرم

و تحقيقات صنعتي ايران در مورد- و مترادف رعايت استانداردهاي روز تدوين شده توسط موسسه استاندارد اتوبوس هاي شهري گازسوز

.اروپايي آن الزم االجراء مي باشد
و سازمان حفاظت محيط زيست به تاييد نهايي مشخصات- فني خودروهاي پيشنهادي مي بايست پس از تاييد سازمان ملّي استاندارد ايران

.وزارت نفت برسد


