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شرح خدمات:

هدف از انجام پروژه انجام خدمات آزماي شگاهي مميزي ،ت ست م صرف سوخت و آاليندگي خودرو سنگين
عبارت است انجام آزمون مصرف سوخت و آاليندگي موتورهاي ديزل خودروهاي سنگين و نيمه سنگين جاده
اي و موتور ماشين االت كشاورزي بمنظور بررسي دقيق روند اجراي استاندارد معيار مصرف سوخت موتورهاي
سنگين و نيمه سنگين همچنين بد ست آوردن نقاط ضعف و قوت جهت بهبود م ستمر و بازنگري ا ستاندارد
مرتبط (استاندارد ملي  )8361ميباشد.
برر سي ميزان اثر بخ شي ا ستاندارد ملي م صرف سوخت موتورهاي سنگين و نيمه سنگين كمك شاياني در
بررسي ميزان دستيابي به اهداف تدوين و اجراي اين استاندارد كرده ،همچنين ديد صحيحي از وضعيت مصرف
سوخت در ناوگان خودروهاي سنگين و ماشين االت كشاورزي كشور را نمايانگر ميسازد.
برنامهريزي جهت انجام خدمات آزمايشگاهي مورد نظر اين شركت (انجام مميزي ،تست مصرف سوخت و
آاليندگي خودرو سنگين) برروي موتورهاي توليدي ،وارداتي نو و در حال تردد كشور تا سقف  10آزمون براي
قسمت مميزي مصرف سوخت و آاليندگي اين گروه موتورها پيشبيني شده است
اهم اهداف اجرای پروژه به شرح ذيل ميباشد:

 انجام تستهاي مربوط به طرحهاي پژوهشي و مطالعاتي مورد نظر شركت بهينهسازي مصرف سوخت

 مميزي موتورهاي موجود در ناوگان خودروهاي سنگين و نيمه سنگين توليدي ،وارداتي و در حال تردد
در كشور و تكميل و بروزآوري بانك اطالعاتي مصرف سوخت و آاليندگي اين موتورها
 پايش رعايت استانداردهاي مصرف سوخت موتورهاي سنگين و نيمه سنگين ديزلي

 زمينهسازي جهت تدوين ،بازنگري و اجراي استاندارد ملي مصرف سوخت خودروهاي سنگين

 بررسي دقيق صحت روند تدوين و اجراي استاندارد مصرف سوخت موتورهاي سنگين و نيمه سنگين
 بررسي ميزان شدت مصرف سوخت موتورهاي موجود در ناوگان خودروها و ماشين آالت كشاورزي
 شناخت و بررسي دقيق حوزههاي تحت تاثير استانداردهاي مصرف سوخت

 محاسبه ميزان تاثير اجراي استانداردهاي مصرف سوخت در حوزههاي بررسي شده
 بررسي نقاط ضعف و قوت تدوين و اجراي استانداردهاي مصرف سوخت

 ارائه راهكارهاي اجرايي در جهت بهبود تدوين و رويههاي اجرايي استانداردهاي مصرف سوخت

 ارزيابي طرحهاي مرتبط ،ابداعات و اختراعات كاهنده مصرف سوخت در موتورهاي سنگين
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ام کا نات الزم شااا مل م نابال الزم برای ان جام ف عال یت /ا قدام( م نابال انساااني،
تجهیزات  ،نرم افزارو)..

 تيم متخصص و آگاه در خصوص آزمون ها و استانداردهاي مصرف سوخت و آاليندگي.

 اقدامات و هماهنگيهاي الزم توسط شركتهاي بازرسي جهت تهيه و تامين موتورهاي نمونه.

 آزماي شگاههاي مجهز و معتبر جهت ت ست م صرف سوخت و آاليندگي موتورهاي سنگين و نيمه
سنگين
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شرح خدمات پروژه:

 انجام همكاريهاي الزم آزمايشگاه طرف قرارداد با نمايندگان كارفرما و نمايندگان شركت بازرسي
(طرف قرارداد شررركت بهينه سررازي) در تحويل ،آماده سررازي ،انجام آزمونها و ترخيص موتورهاي
سنگين و نيمه سنگين.

 تأمين ف ضاي منا سب و مورد نياز براي نگهداري موتورهاي ديزلي كه نماينده كارفرما /شركت بازر سي
جهت انجام تست ،تحويل واحد خدمات آزمايشگاهي ميدهد تا زمان ترخيص موتورها.

 انجام همكاريهاي الزم با نمايندگان كارفرما /شررركت بازرسرري درخصرروص بازرسرري از شرررايط
آزمايشررگاه و صررحه گراري رويه هاي انجام آزمونها( .اعم از بازرسرري صررحت و دقت عملكرد تجهيزات
آزماي شگاه ،شرايط آزماي شگاهي بمنظور ت ست موتورهاي سنگين و نيمه سنگين ،برر سي مدارك كاليبرا سيون و
تاييديههاي مراجع ذيصالح در خصوص انجام آزمونهاي موضوع شرح خدمات)


انجام تسررت عملكرد ( )Performanceموتور خودروها و ماشررين آالت مطابق با سرريكل اسررتاندارد ECE

.R85




انجام تسررت مصرررف سرروخت ويژه موتورهاي س رنگين و نيمه سررنگين خودروهاي جاده اي مطابق
استاندارد هاي  ECE R85,ECE R49يا هر استاندارد جايگزين و آاليندگي (آالينده هاي چهار گاز)
انجام تست مصرف سوخت ويژه موتورهاي ماشين آالت كشاورزي مطابق سيكل استاندارد ECE
 R120يا هر استاندارد جايگزينالعتالت و آاليندگي (آالينده هاي چهار گاز)

 انجام تست مصرف سوخت ويژه /آاليندگي در صورت نياز كارفرما بر اساس رويههاي پيشنهادي به
اقتضاي طرح پژوهشي ،مطالعاتي و اجرايي اين شركت (با توافق طرفين)
 تعيين رتبه و برچسب انرژي موتورهاي آزمون شده طبق استاندارد ملي 8361

 تهيه و ارائه گزارش براي هر آزمون مطابق فرمت كارفرما
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نحوه پرداخت:
جدول متوسط قیمت انجام خدمات ازمايشگاهي خودروهای سنگین
رديف

شرح آزمون

تعداد

1

آماده سازي ،تست عملكرد ( ECE R85توان و
گشتاور) ،آالينده هاي چهار گاز و آزمون مصرف
سوخت ECE R49

5

2

آماده سازي ،تست عملكرد ( ECE R85توان و
گشتاور) ،آالينده هاي چهار گاز و آزمون مصرف
سوخت ECE R120

5

جمع

هزينه واحد

هزينه کل آزمون

(میلیون ريال)

(میلیون ريال)

10

 قرارداد حاضر مشمول پيش پرداخت نمي باشد.
 كارفرما مي تواند در سقف مبلغ كل قرارداد با صالحديد خود ،در تعداد و نوع آزمون ها تغيير ايجاد كند.
 تغييرات در تعداد آزمون ها منجر به تغيير هزينه واحد آزمون ها توسط مهندس مشاور نمي شود.

برنامه زماني کلي:
در اين قرارداد آزمونها مطابق جدول باال تا سقف ا شاره شده در جدول ،طي  30ماه انجام مي شود .ماهيت كار انجام
آزمون ها به صورت موردي( )Per Caseبوده و مهندس م شاور مي باي ست حداكثر بعد از سه روز كاري از درخوا ست
رسمي كارفرما نسبت به برنامه ريزي جهت انجام آزمون ها اقدام كند.
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