
 
  بسمه تعالي

  
  
  
  
 

    
  

  
 

  مصرف سوخت خودروهاي گازسوز و استاندارد تدوين معيار
  
 

  
  

  مركز تحقيقات خودرو، سوخت و محيط زيست
  هاي فني دانشگاه تهران پرديس دانشكده

  
 1390اسفند 

 



   

1 

  
 سازي مصرف سوخت شركت بهينه

  مصرف سوخت خودروهاي گازسوزو استانداردتدوين معيار

 1390اسفند  زيست مركز تحقيقات خودرو، سوخت و محيط

  فهرست مطالب
  2  ...............................................................................................................................  اتيكل و مقدمه اول فصل

  2  ..................................................................................................................................  جهان در گازسوز يخودروها آمار 1-1

  5  ............................................................................................  مختلف كشورهاي در گازسوز خودروهاي فناوري سطح 1-2

  6  .........................................................................................................................ايران گازسوز خودروهاي فناوري سطح 1-3

  9  .......................................................................................................  جهان و نايرا گازسوز خودروهاي فناوري مقايسه 1-4

  13  .............................................................................  گازسوز خودروهاي قطعات به مربوط المللي بين استانداردهاي 1-5

  19  .............................................................  اريمع نيتدو يبرا الزم يها شاخص و آزمون يها روش دوم فصل

  19  .......................................................................  سوخت مصرف و آاليندگي گيري اندازه روش و تست معيار تعريف 2-1

  26  ...................................................................  مختلف آماري هاي جامعه مقايسه براي متوسط هاي شاخص تعريف  2-2

  28  .................................  گازسوز يخودروها سوخت مصرف برچسب و استاندارد ار،يمع نيتدو سوم فصل

  28  ..........................................................................................................................  تردد حال در خودروهاي بندي طبقه 3-1

  29  ...........................................................................................  كشور داخل در ساخت حال در خودروهاي بندي طبقه 3-2

  31  ....................................................................................................................................  وارداتي خودروهاي بندي طبقه 3-3

  32  ........................................................................................................................................  سوخت مصرف معيار تدوين 3-4

  45  .............................................................................................................................................................  برچسب يطراح 3-5

  



   

2 

  
 سازي مصرف سوخت شركت بهينه

  مصرف سوخت خودروهاي گازسوزو استانداردتدوين معيار

 1390اسفند  زيست مركز تحقيقات خودرو، سوخت و محيط

  
  
  
  
  
  

  فصل اول

  دمه و كلياتمق
  :بود  يف شدهصورت زير تعر پروژه تدوين معيار و استاندارد مصرف سوخت خودروهاي گازسوز در چهار فاز به

 مطالعات اوليه .1

  تدوين معيار مصرف براي خودروهاي گاز سوز .2
  مصرف سوخت معيارارائه راهكارهاي اجرايي جهت استفاده از استاندارد مرتبط با  .3
 ارائه راهكارهاي اجرايي براي تضمين اجراي پايدار استاندارد .4

بندي  هاي اين پروژه جمع ترين يافته در ادامه مهم .است اين چهار فاز با جزئيات كامل در اين پروژه به انجام رسيده
  .شود مي

  آمار خودروهاي گازسوز در جهان 1-1
آمار و ارقام منتشر شده توسط . باشد در جهان با آهنگ بسيار بااليي در حال افزايش مي تعداد خودروهاي گازسوز

مؤيد اين نكته ) IANGV( 1زسوزالمللي خودروهاي گا هاي مسؤل جهاني مانند انجمن بين كشورها و سازمان
  . ]2[و  ]1[ است پراكندگي و تعداد خودروهاي گازسوز در سرتاسر جهان نشان داده شده 1-1در شكل . باشد مي

                                                           
1 International Association for Natural Gas Vehicles (IANGV) 
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خودروهاي گازسوز  ميالدي 2006منتهي به سال است در طي سه سال  نشان داده شده 1-1طور كه در شكل  همان
ميليون خودرو گازسوز در سرتاسر دنيا در حال تردد  7اند و اكنون نزديك به  درصد رشد داشته 91ود در حد

هاي حاكم براي تغيير سوخت  هاي دولت و سياست ها اين رشد سريع خودروهاي گازسوز نتيجه برنامه. 2باشند مي
ها  ها و سياست اف اصلي اين برنامهاهد. باشد هاي معمول بنزين و گازوئيل به گاز طبيعي مي خودروها از سوخت
  :باشد شامل موارد زير مي

 هاي سبد سوختي براي خودروها تأمين امنيت انرژي در بخش حمل و نقل با افزايش تعداد سوخت .1

 كاهش هزينه انرژي در بخش حمل و نقل .2

 استفاده بهتر از منابع گاز طبيعي موجود در برخي از كشورها از جمله ايران .3

 تر واي پاكدستيابي به ه .4

 كمتر) CO2(اكسيد كربن  كاهش اثرات بخش حمل و نقل در گرمايش جهاني و تغيير اقليم با توليد دي .5

طوري  به. اي شده است در كشور ما نيز با توجه به اهداف ذكر شده در باال به صنعت خودروهاي گازسوز توجه ويژه
  در . است خودروهاي گازسوز صعود كرده  هكشورهاي دارند پنجمكه در طي چند سال اخير ايران به رتبه 

هاي  رتبه. است بندي شده تفكيك كشورهاي مختلف رتبه آمار خودروهاي گازسوز به )كشور اول 10( 1-1جدول 
اي مانند آرژانتين، پاكستان، برزيل، هند و ايران تعلق دارد  باالي اين جدول اكثراً به كشورهاي در حال توسعه

هاي كشورهاي  ها و سياست برنامه. شوند ياالت متحده آمريكا نيز در اين فهرست ديده ميهرچند كه ايتاليا و ا

                                                           
  .ميالدي است 2007تا ماه ژوئن سال  1-1شده در جدول  ميالدي و آمار ارائه 2006ل مربوط به سا 1-1آمار شكل  2

  
 جهان پراكندگي و تعداد خودروهاي گازسوز در : 1-1شكل 
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كه  باشد در صورتي هاي كشورهاي در حال توسعه مي تر از برنامه يافته مانند ايتاليا و آمريكا بسيار طوالني توسعه
  .]2[ و] 1[و ] 3[ است تههاي كشورهاي در حال توسعه اكثراً ناگهاني و در كوتاه مدت صورت گرف برنامه

  
 ]2[ )ميالدي 2007ژوئن (آمار خودروهاي گازسوز كشورهاي مختلف : 1-1جدول 

  گيري هاي سوخت تعداد ايستگاه  تعداد خودروهاي گازسوز  كشور  رديف

 1,400 1,650,000 آرژانتين 1

 1,606 1,550,000 پاكستان 2

 1,442 1,425,513 برزيل 3

 558 432,900 ايتاليا 4

 588  415,063 *ايران 5

 321 334,820 هندوستان 6

 1,340 146,876 مريكاآاياالت متحده 7

 310 203,292 كلمبيا 8

 355 127,120 چين 9

 147 100,000 اوكراين 10

  .است 1386ها مربوط به تاريخ شهريور و اطالعات ايستگاه1386آمار خودروهاي گازسوز ايران مربوط به تاريخ آبان*

  
  :استفاده از خودروهاي گازسوز فوايدي اساسي براي جامعه دارد كه برخي از آنها عبارتند از

  افزايش امنيت انرژي  
  كاهش هزينه انرژي 

 كاهش آلودگي هوا 

 كاهش انتشار گازهاي گلخانه 

  استفاده از منابع محلي 

 كاهش آلودگي صوتي 

 هاي شغلي ايجاد فرصت 

 ها  افزايش امنيت جاده 

المللي حائز اهميت است و با توجه به اين نكته  هاي مختلف محلي، ملي و بين براي اجتماع در مقياس اين منافع
. كند بازي ميها نقش مهمي در گسترش و ايجاد اطمينان به خودروهاي گازسوز  ريزي دولت گذاري و برنامه سياست

د كه فقط منجر به خريد يا نگرفته شو درنظربايست طوري  ميها  ريزي ها و برنامه گذاري از طرف ديگر سياست
اي باشند كه استفاده دائمي دارندگان  گونه ها بايد به تبديل خودروها به خودروهاي گازسوز نشود بلكه اين برنامه

توانند با اينكه خودروي آنها  زيرا دارندگان خودروهاي گازسوز مي. نمايد تضمينگاز  از سوختخودروهاي گازسوز را 
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ودن خودروها به ز بنزين يا گازوئيل استفاده نمايند كه در اين صورت هدف اصلي طرح گازسوز نما استگازسوز 
كنند كه شرايط زير را داشته  به موفقيت دست پيدا مي درنهايتهايي  ها و برنامه گذاري سياست. انجامد شكست مي

  :باشند
  .دنباش  كنندة نهايي داشته اقتصادي براي مصرف  يك منفعت -الف
گذاران در بخش  اطمينان طوالني مدت براي دارندگان خودرو، سازندگان خودرو و موتور و سرمايه -ب

  .ندوجود آور و سازندگان تجهيزات به CNGهاي صنعت  زيرساخت

  سطح فناوري خودروهاي گازسوز در كشورهاي مختلف 1-2
آلي دارد، ضرورت استفاده از  وضعيت ايده مندي از منابع و ذخاير گاز طبيعي در كشوري نظير ايران كه از نظر بهره

گيرانه  قوانين موجود و مقررات سخت. ويژه در صنعت خوررو، بر كسي پوشيده نيست تمامي ظرفيت اين سوخت، به
هاي احتراقي كارا  ها و مصرف سوخت، ضرورت توسعه سيستم هاي آتي در مورد كاهش آالينده شده براي دهه وضع

هاي جايگزين  از طرف ديگر، استفاده از سوخت. سازد ز را بيش از هر زمان ديگري عيان ميهمراه با آاليندگي ناچي
در خودروها، با توجه به مالحظات زيست محيطي، عزم جهاني براي كاهش وابستگي به نفت خام و همچنين 

ي كارشناسان ها هاي مرسوم، موجب معطوف شدن نگاه كارگيري سوخت هاي اقتصادي روزافزون ناشي از به هزينه
طور كلي، ميزان اقبال  به .است هاي جايگزين و از جلمه آنها گاز طبيعي، شده سمت سوخت بخش خودرو و انرژي به

نقليه، بر اساس توانايي آنها در يل در بازار وسا) خصوص خودروهاي گازسوز به(به خودروهاي با سوخت جايگزين 
تعيين ) هاي اقتصادي، فني، زيست محيطي و غيره شامل بحث( كننده نهايي سازي تمامي نيازهاي مصرف برآورده

طور خاص بنزين و  به(هاي مرسوم  اي سوخت از طرفي بايد توجه داشت با توجه به تسلط چندين دهه. شود مي
، استفاده گسترده و همچنين قابليت و عملكرد مناسب آنها، انتظارات از سوخت گاز طبيعي بسيار باال )گازوئيل
  :ترين مالحظات و الزامات در بحث توسعه موتورهاي گازسوز عبارتند از برخي از ضروري. ودخواهد ب
 هاي زماني طوالني مدت تنوع، توزيع و همچنين گستردگي منابع و در اختيار بودن براي دوره  
 هاي عملكردي عدم ايجاد اختالل در عملكرد موتور خودروها در تمامي محدوده  
 هاي  برابر و يا بيشتر از مقدار حال حاضر در زمينه استفاده از سوخت و روش برخورداري از سطح ايمني

  سازي آن ذخيره
 هاي عملكردي وسيله نقليه در مقايسه با موتورهاي با سوخت مرسوم قابليت و امكان رقابت محدوده  
 به منظور ترغيب و رشد بازار) و يا ترجيحا كمتر(هاي تمام شده  مشابهت هزينه  
 هاي خروجي سازي قوانين وضع شده در زمينه كنترل و مهار آالينده انايي سوخت، در برآوردهقابليت و تو  

تر شدن  پذيري بيشتر خودروهاي گازسوز با خودروهاي بنزيني و ديزلي، با پيچيده بدين ترتيب به منظور رقابت
ورهاي معمول بنزيني و هاي كاهش آاليندگي موت هاي كنترلي موتور و سيستم رساني، سيستم هاي سوخت سيستم

با (به طور اجمالي خودروهاي گاز سوز . است ديزلي، فناوري خودروهاي گازسوز نيز دستخوش تغييرات فراواني شده
كنند، به سه دسته اختصاصاً گازسوز،  ، بسته به اينكه به چه صورت از گاز طبيعي استفاده مي)سوخت گازطبيعي
خودروهاي اختصاصاً گازسوز از ابتدا براي كار با سوخت گاز طبيعي طراحي  .شوند سوز تقسيم مي دوسوخته و دوگانه

همين دليل تمام مسائل و مشكالت استفاده از سوخت گاز طبيعي در طراحي آنها مد نظر قرار گرفته  اند و به شده
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ا ديزلي خود رقابت هاي بنزيني ي راحتي با نمونه بنابراين اين خودروها كيفيت و راندمان مطلوبي دارند و به. است
  ].6[، ]5[، ]4[كنند  مي

سوز به گازسوز تبديل  شود كه با استفاده از كيت تبديل، از بنزين خودروهاي دوسوخته به خودروهايي اطالق مي
اند و لذا افت  مهمترين مشكل اين خودروها اين است كه اين موتورها براي كار با گاز طبيعي طراحي نشده. اند شده

چون در اين موتورها از دو . باشد ناپذير اين خودروها مي اندمان هنگام عملكرد با گاز طبيعي جزء اجتنابتوان و ر
كند، اين موتورها به  شود و موتور با يكي از اين دو سوخت نيز كار مي استفاده مي) بنزين يا گاز طبيعي(نوع سوخت 

  .اند دوسوخته معروف شده
گونه موتورها، ابتدا گاز با   در اين. آيند دست مي ديل يك موتور ديزل به گازسوز بهسوز اغلب از تب موتورهاي دوگانه

كه مخلوط هوا و گاز  هنگامي. شود وارد محفظه احتراق مي) از انرژي كل% 95تا % 60معموال بين (نسبت معين 
ل درون مخفظه طبيعي داخل سيلندر تا حد مناسب فشرده شد، مقداري سوخت ديزل توسط انژكتور مخصوص ديز

عنوان عامل  در حقيقت سوخت ديزل به. شود تا احتراق آغاز شود اين فرآيند باعث مي. شود احتراق پاشيده مي
اين موتورها . شود دست آمده توسط احتراق گاز طبيعي تأمين مي كند و عمده توان به شروع احتراق عمل مي

سوز  همين علت به آنها دوگانه به. كنند زمان كار مي مطور ه برخالف موتورهاي دوسوخته با هر دو نوع سوخت به
رساني و نحوه تهيه مخلوط داخل  گازسوز بر اساس نوع سيستم سوختاختصاصاً موتورهاي امروزه  .گويند مي

  :شوند سيلندر به دو دسته تقسيم مي
 سوخت استوكيومتري-موتورهاي با نسبت هوا  
 سوز موتورهاي رقيق 

  ي گازسوز ايرانسطح فناوري خودروها 1-3
خصوص ايران، برنامه مدوني براي  ريزان و مديران بخش انرژي در كشورهاي مختلف به هاي اخير برنامه در سال

تا پيش از آغاز طرح گازسوز كردن . اند تبديل بخشي از ناوگان حمل و نقل به خودروهاي گازسوز تدوين نموده
مندي از ذخاير گازطبيعي، از لحاظ آمار  در جهان از نظر بهره خودروهاي توليدي، ايران با وجود داشتن رتبه دوم

گازسوز كردن  1382از ابتداي سال . خودروهاي گازسوز در حال تردد از رتبه قابل توجهي برخوردار نبود
اما با روند صعودي توليد خودروهاي دوسوخته و تبديل . خودروهاي داخلي با شتاب بيشتري پيگيري شد

است كه از نظر آماري در بين پنج كشور برتر دارنده خودروهاي  اي رسيده نقطه  ايران اكنون به خودروهاي موجود،
  :باشد اكنون دو نوع خودرو گازسوز در ايران در حال تردد مي هم .است گازسوز قرار گرفته

 خودروهاي تبديل كارگاهي  
 اي خودروهاي تبديل كارخانه 

اي و آمار تبديل كارگاهي خودروهاي بنزيني به گازسوز را  ارخانهآمار توليد خودروهاي گازسوز ك 2- 1جدول 
شده در اين جدول تا شهريورماه  آمار ارائه. دهد در ايران نشان مي CNGبرحسب سال از ابتداي جدي شدن پروژه 

  ].7[باشد  مي 1387سال 
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هاي تبديلي هستند كه براي تبديل  رساني و كيت اي سوخته همان سيستم خودروهاي گازسوز نظور از فناوريم

رساني و نوع و  ازآنجاكه نوع سيستم سوخت. روند كار مي به) بنزين و گاز طبيعي(خودرو از تك سوخته به دوسوخته 
هاي خروجي از موتور تأثيرگذار  طور مستقيم بر توان توليدي، مصرف سوخت و آالينده هاي تبديل به نسل كيت

 2-1 گونه كه در جدول همان .باشد ها به نوعي بيانگر سطح فناوري خودرو مورد نظر مي ، نوع اين سيستمهستند
اي خودروهاي گازسوز همچنان سهم قابل توجهي از خودروهاي  شود، با وجود رشد توليد كارخانه مشاهده مي

با توجه به منابع عظيم گازطبيعي  .شوند هاي تبديل به خودروهاي دوسوخته تبديل مي بنزيني موجود توسط كارگاه
هاي فسيلي، گازسوز كردن خودروهاي در حال تردد قابل  در ايران و ارزان بودن آن در مقايسه با ساير سوخت

سوخته موجود در  داشت، نحوه گازسوز كردن خودروهاي تك اي كه نبايد دور از نظر نگه اما نكته. باشد توجيه مي
هاي تبديل موجود در كشور براي گازسوزكردن خودروهاي بنزيني موجود  اغلب كارگاه .باشد هاي تبديل مي كارگاه

كاررفته در خودروهاي تبديل كارگاهي  هاي تبديل به اكثر كيت. كنند چندان پيشرفته استفاده مي هاي نه از فناوري
وان كنترلي بر روي هاي نسل اول به هيچ عن كيت. باشند ندرت نسل دوم مي هاي نسل اول و يا به شامل كيت

هاي نسل دوم نيز با وجود كنترل نسبي بر روي نسبت هوا به  كيت. هاي خروجي و مصرف سوخت ندارند آالينده
سوخت، كنترل چنداني بر روي مصرف سوخت نداشته و توانايي پاسخگويي به استانداردهاي آاليندگي و مصرف 

. برند هاي ويژه سوخت گازطبيعي بهره الزم را نمي ز پتانسيلهاي نسل اول و دوم ا كيت. سوخت روز دنيا را ندارند
هاي سوخت  مندي توان از توان هاي تبديل مي كارگرفته شده در كارگاه هاي به رسد با ارتقاء فناوري نظر مي لذا به

 ].8[هاي ملي كمك كرد  گازطبيعي به نحو احسن استفاده نمود و به كمتر هدر رفتن سرمايه

رساني مجهز به  از سيستم سوخت] 10[و وانت باردو ] 9[خودرو تنها پژو روآ  ت شركت ايراندر ميان محصوال
در اين دو محصول از سيستم كنترلي حلقه بسته براي كنترل نسبت هوا به سوخت . برند كننده بهره مي مخلوط

هاي  با توجه به برتري .برند ميبه بيان ديگر پژو روآ و وانت باردو از كيت تبديل نسل دوم بهره . شود استفاده مي
ها استفاده  خودرو در برخي از محصوالت خود از اين نوع كيت هاي نسل چهارم، شركت ايران غيرقابل انكار كيت

از ] 14[دي  اس 206و پژو ] 13[، پژو پارس ]12[ 405، پژو ]11[در حال حاضر خودروهاي سمند . كند مي
هاي اوليه اين خودروها پاشش سوخت  در مدل. برند گازسوز خود بهره ميهاي  هاي تبديل نسل چهارم در مدل كيت

بدين ترتيب كه هر دو انژكتور به طور همزمان اقدام به پاشش . گاز توسط انژكتورها به صورت نيمه نوبتي بوده است

 وضعيت آماري توليد و تبديل خودروهاي گازسوز: 2-1جدول 

عملكرد   موضوع
  1383سال 

عملكرد 
  1384سال 

عملكرد 
  1385سال 

عملكرد 
  1386سال 

عملكرد 
  1387سال 

  )تا شهريور(

مجموع عملكرد 
  1387شهريور  تا

تبديل كارگاهي
بنزيني به  خودروهاي

  گازسوز
28111  59385  111403  139063  88024  425986  

اي توليد كارخانه
  772518  183006  428343  146035  14979  155  خودروهاي گازسوز

  1198504  271030  567406  257438  74364  28266  مجموع
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شود و  تحريك مي به بعد، هر انژكتور جداگانه 86اما در مدلهاي توليدي از سال . كردند گاز درون منيفولد هوا مي
  .پذيرد صورت نوبتي در منيفولد ورودي و پشت سوپاپ ورودي انجام مي بدين ترتيب پاشش به

از چندي خودرو  موتورهاي انژكتوري گازسوز شركت ايرانخودرو،  با توجه به اطالعات ذكر شده توسط شركت ايران
بنزين به سمت  ECUاطالعات تنها از  تبادلسابق بر اين . اند ترين سيستم كنترلي شده پيش مجهز به پيشرفته

ECU بدين صورت كه از . گاز بودECU  گاز هيچ اطالعاتي بهECU تبادلحاضر حال در . شد بنزين منتقل نمي 
به بهتر شدن  فناورياين . كند گاز نيز سيگنال و اطالعات دريافت مي ECUبنزين از  ECUاطالعات دوطرفه است و 

  .]15[ شود منجر ميدر حالت گازسوز پذيري بهتر موتور  دگي و كنترلمصرف سوخت، كاهش آالين
يابيم كه تنها موتورهاي  خودرو در مي شده روي خودروهاي گازسوز شركت ايرانبا نگاهي به نوع موتورهاي نصب

TU5  وEF7 هاي  تباشند و تنها به واسطه كي باشند و ساير موتورها پايه گازسوز نمي موتورهاي پايه گازسوز مي
شود و موتور  نصب ميدي  اس 206پژو در  TU5موتور . باشند تبديل قابليت استفاده از سوخت گاز طبيعي را دارا مي

EF7 )البته نصب آزمايشي اين موتور بر روي . بر روي خودروي سمند نصب خواهد شد) موتور ملي ايران خودرو
  . است اما هنوز به توليد انبوه نرسيده است دهخورو سمند مدتي است كه آغاز ش

رساني پرايد گازسوز از  سيستم سوخت. باشد مي) مدل صبا(تنها محصول گازسوز شركت سايپا در حال حاضر پرايد 
بنابراين . باشد كننده مجهز به سيستم كنترل حلقه بسته مي ابتداي توليد تا مدلهاي حال حاضر از نوع داراي مخلوط

البته طبق اطالعات موجود در شركت . كند بار، پرايد گازسوز نيز از كيت نسل دوم استفاده مي ژو روآ و وانتهمانند پ
برنامه توليد پرايد گازسوز با نسل سوم را در دستور كار خود قرار خواهد ) 1388(سايپا، اين شركت در سال آينده 

اي تقريباً در دنيا منسوخ  ل براي توليدات كارخانههاي تبدي با توجه به اينكه استفاده از نسل دوم كيت. داد
. تر كند تواند شركت سايپا را به استانداردهاي روز دنيا در توليد خودروهاي گازسوز نزديك است، اين تصميم مي شده

خصوص  هاي نسل اول و دوم در تبديالت كارگاهي همچنان در دنيا و به البته شايان ذكر است كه استفاده از كيت
  ].5[كشور آرژانتين رواج دارد  در

هاي گازسوز، تا زمان تهيه اين گزارش اطالعات خاصي موجود  كار رفته در وانت هاي تبديل به در مورد فناوري كيت
  .ايم نبود و به همين دليل تنها به ذكر آمار و ارقام توليد اين محصوالت بسنده كرده

خصوص مصرف سوخت اين خودروها  عملكرد موتورهاي گازسوز به بر نوع كيت تبديل عامل مهم ديگري كه بر عالوه
استفاده از مخازن نوع اول موجب افزايش . باشد تأثيرگذار است، نوع مخزن گاز استفاده شده در اين خودروها مي

در  .قابل توجه وزن خودرو خواهد شد و بدين ترتيب افزايش مصرف سوخت و آاليندگي را به دنبال خواهد داشت
هاي  با توجه به فناوري. شود وهاي گازسوز توليدشده در داخل ايران از مخازن فوالدي نوع اول استفاده ميخودر

ها، مشخصات فني و  شده از سوي اين شركت هاي ايراني و اطالعات ارائه ذكرشده در محصوالت گازسوز شركت
  ].16، 9-14[است  گردآوري شده 5- 3صورت جدول  عملكردي موتورهاي گازسوز در دو حالت بنزيني و گازسوز به

وسيله تبديل  هاي تبديل، تمامي خودروهاي گازسوز ايران كه به با توجه به امكانات محدود موجود در كارگاه
رساني ميكسري  اند، مجهز به سيستم سوخت تبديل شده) گازطبيعي -بنزين(سوز به دوسوخته  كارگاهي از بنزين

اي براي كنترل بهتر و  گونه خودروها هيچ سيستم كنترلي حلقه بسته يندر ا. باشند براي سوخت گازطبيعي مي
. باشند باشد و اكثر خودروهاي تبديلي داراي كيت نسل اول مي تر نسبت هوا به سوخت گاز موجود نمي دقيق

  .اطالعات بيشتري در مورد مشخصات عملكردي خودروهاي گازسوز تبديل كارگاهي در دسترس نبود
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  وري خودروهاي گازسوز ايران و جهان مقايسه فنا 1-4
اگرچه ايران يكي از پيشگامان در صنعت تبديل خودروهاي بنزيني به گازسوز بوده است، اما در حال حاضر سطح 

برخي كشورهاي اروپايي . است خودروهاي گازسوز در حال تردد در داخل كشور از سطح جهاني فاصله گرفته فناوري
هاي تبديل موجود در  اند و بسياري از كيت روي استفاده از خودروهاي گازسوز تمركز كرده از ايران قبلنظير ايتاليا 

كشورهاي ديگر نظير آلمان، فرانسه و . اند هاي ايتاليايي توسعه يافته توسط شركت) يا حتي موجود در دنيا(ايران 
با اين حال خودروهاي . باشند ار ميژاپن از سابقه كمتري نسبت به ايران در استفاده از خودروهاي گازسوز برخورد

برتري نسبت به خودروهاي گازسوز ايراني دارند و مشخصات عملكردي  فناوريگازسوز توليدشده در اين كشورها 
  .تر از محصوالت گازسوز توليد داخل كشور است برخي از اين خودروها تا حد چشمگيري مطلوب

هاي خودروسازي  ن در زمينه خودروهاي گازسوز، شركتبا توجه به جهش صنايع خودروسازي ساير نقاط جها
هاي موجود،  شود اين است كه با توجه به فناوري ولي سوالي كه مطرح مي. رو آنها هستند داخلي نيز متعاقباً دنباله

هاي توليدشده خارجي بايد  اي قرار دارد و براي پيشرفت و رقابت با نمونه صنعت خودروسازي كشور ما در چه نقطه
بدين جهت در اين فصل به مقايسه سطح فناوري خودروهاي توليدشده در ايران و جهان و . ه مسيري را بپيمايدچ

  .شود ارائه راهكارهاي الزم پرداخته مي
روز  فناوريخودروهاي گازسوز در حال تردد در ايران را با  فناوريتوان سطح  با توجه به مطالبي كه بيان شد، مي

شود مورد مقايسه  كار گرفته مي كارخانجات معتبر كشورهاي اروپايي، ژاپني و آمريكايي بهدنيا كه در محصوالت 
اعم از توان، آاليندگي (و مشخصات عملكردي ، طراحي موتور رساني هاي سوخت مقايسه بر مبناي سيستم. قرار داد

  .گيرد انجام مي) و مصرف سوخت
توان به  خورد مي چشم مي رفته ميان خودروهاي داخلي و خارجي به كار هاي به هايي كه در فناوري از بارزترين تفاوت
توان نتيجه گرفت،  نيز ميقبل  هاي فصل شده در طور كه از نتايج ارائه همان. رساني اشاره كرد سيستم سوخت
دهد؛  خود اختصاص مي اي از خودروهاي دوسوخته را به كننده سهم عمده رساني مجهز به مخلوط سيستم سوخت

حال آنكه چنين . رساني گاز طبيعي مجهز شده باشند صورت كارگاهي به سيستم سوخت يژه خودروهايي كه بهو به
البته اين امر داليل قاطعي . گيرد است و ديگر مورد استفاده قرار نمي سيستمي در ساير نقاط جهان منسوخ شده

  ]:17، 8، 7[شود  دارد كه به برخي از آنها اشاره مي
تواند  دهد؛ نمي هاي نسل اول و نسل دوم را تشكيل مي كننده كه كيت با مخلوطرساني  سيستم سوخت .1

طور كه در فصل اول نيز اشاره شد، ميزان سوخت  همان. كنترل چنداني روي مصرف سوخت داشته باشد
كننده تنها براساس افت نسبي فشار هوا كه تابع سرعت جريان هواي ورودي است،  واردشده به مخلوط

توان عامل موثر ديگري غير از سرعت هواي ورودي را در ميزان ورود سوخت به  ود و نميش تعيين مي
توان با توجه به  بنابراين، كنترل دقيقي بر ميزان مصرف سوخت وجود ندارد و نمي. جريان هوا تصور نمود

ن نوع درنتيجه با استفاده از اي. دقت تعيين نمود شده را به شرايط كاري مختلف ميزان سوخت مصرف
 .سازي مناسبي انجام داد توان در مصرف سوخت بهينه رساني نمي سيستم سوخت

كننده هوا و سوخت از يك ونتوري براي افزايش سرعت و كاهش فشار نسبي هوا  دليل آنكه مخلوط به .2
است، اين امر باعث ايجاد يك مقاومت در مسير هواي ورودي به موتور شده و باعث افزايش  تشكيل شده
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بنابراين توان خروجي چنين موتورهايي حتي هنگام كاركرد با بنزين، نسبت به . گردد ميپمپاژ  تلفات
دليل  البته هنگام استفاده از خودرو در حالت گازسوز به. سوخته بنزيني كمتر باشد موتورهاي مشابه تك

شتريان را يابد و اين امر نارضايتي م كاهش راندمان حجمي موتور، توان خروجي باز هم كاهش مي
 . همراه خواهد داشت به

كنند  هاي نسل سوم و چهارم استفاده مي اي كه از كيت البته در ميان خودروهاي توليد داخل، خودروهاي دوسوخته
نظر مصرف سوخت و آاليندگي  هاي گروه اول داخلي از استاندارد باالتري از وجود دارند كه در مقايسه با نمونهنيز 

هاي مشابه خارجي خود دارند كه اين امر  اين حال چنين خودروهايي فاصله چشمگيري با نمونه با. ندهست برخوردار
توان در اين  دليل ديگري كه مي. هايي نشأت گيرد سازي چنين سيستم ساخت و پياده فناوريتواند از اختالف  مي

با توجه به اينكه برخي از . تبين به آن اشاره نمود كيفيت طراحي و ساخت خود موتور جداي از نوع سوخت آن اس
تواند از نظر مصرف  د نميباش قبل مي بيش از دو دههكه طراحي آن مربوط به  XU7موتورهاي داخلي همچون 

توان  حال چنانچه اين موتور به سوخت گاز نيز مجهز گردد مي. سوخت و آاليندگي پاسخگوي احتياجات امروز باشد
تواند از نظر راندمان و آاليندگي با موتورهاي  نميي شد؛ چنين موتور تصور نمود كه كاركرد آن چگونه خواهد

نكته ديگري كه بايد به آن توجه داشت اين است كه كشورهاي اروپايي همچنان در . توليدشده روز اروپا رقابت كند
هاي نسل  در كيتكاررفته  هب فناوريحال تشديد استانداردهاي خود هستند و بنابراين خودروسازان تنها با اتكا به 

بنابراين اصالحات بنيادي در صنعت خودروسازي و . توانند خود را به سطح استانداردهاي مذكور برسانند چهارم نمي
با . ناپذير خواهد بود كننده در كاهش مصرف سوخت و آاليندگي امري اجتناب كارگيري ساير تمهيدات كمك به

در محصوالت ايراني تنها در بعضي از محصوالت شركت كه  توان دريافت شده مي توجه به اطالعات گردآوري
 206، پژو پارس و پژو 405اين خودروها شامل سمند، پژو . شود خودرو از كيت نسل چهارم استفاده مي ايران
هاي نسل دوم بهره  همگي از كيت) ها يعني پرايد، پژو روآ و انواع وانت(خودروهاي پركاربرد ديگر . باشند دي مي اس
توان  رساني اين خودروها از نسل دوم به نسل سوم يا چهارم مي بدين ترتيب با تغيير سيستم سوخت. گيرند مي

البته اين تغيير  .تر ساخت خودروهاي گازسوز ايراني را بيش از پيش به سطح استاندارد مطلوب نزديك فناوريسطح 
  .هاي موتور و منيفولد است قسمت رساني و حتي بعضي در برخي موارد مستلزم طراحي مجدد سيستم سوخت

هايي است كه خودروسازان خارجي نيز  گيري از سيستم پاشش مستقيم گاز طبيعي داخل سيلندر از فناوري بهره
هايي روي آن انجام گرفته و  گذاري اند و با توجه به مزايايي كه براي آن وجود دارد سرمايه سراغ آن رفته كمتر به

توان  .خورد ميبه چشم ن فناورياما در ميان خودروهاي گازسوز توليد داخل چنين . است ههايي نيز توليد شد نمونه
هايي است كه در سايه استفاده از اين روش  باالي خروجي، مصرف سوخت كم و آاليندگي ناچيز از جمله قابليت

و نقل كشور انتخاب  عنوان يك سوخت راهبردي در سيستم حمل با توجه به اينكه گاز طبيعي به. آيد دست مي به
تواند در توسعه موتورهاي دوسوخته و  برداري از مزاياي آن مي جهت بهره گذاري در اين زمينه به است، سرمايه شده

  .گازسوز آينده مفيد باشد
سوز كه از سيستم پرخوراني استفاده  گونه كه پيشتر اشاره شد، استفاده از فناوري خودروهاي گازسوز رقيق همان
 Euro 5ها را تا حد استاندارد  تواند توان خروجي را به ميزان قابل توجهي افزايش داده و توليد آالينده ميكنند  مي

شده در ميان  هاي توليد موتورهاي گازسوز پرخوران رسد تدوين و توسعه طرح نظر مي به]. 18[كاهش دهد 
بنابراين الزم است تا در برنامه . فزايش دهدتوليدكنندگان داخلي در آينده اقبال عمومي به سمت اين خودروها را ا

  .شود گونه موتورها تدابير الزم درنظر گرفته مند شدن از مزاياي اين بلندمدت توسعه صنعت خودروسازي، براي بهره
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هاي ديگر  نكته مهم ديگري كه بايد مد نظر قرار داد، مقايسه مشخصات عملكردي خودروهاي گازسوز ايراني با نمونه
. دهد توان توليدي خودروهاي گازسوز را برحسب حجم موتور نشان مي 2-1شكل . باشد ر ساير كشورها ميموجود د

شود، در برخي موارد توان توليدي خودروهاي گازسوز ايراني فاصله قابل توجهي با ساير  گونه كه مالحظه مي همان
از فناوري كيت نسل چهارم نيز بهره  با وجود اينكه برخي از محصوالت ايراني. محصوالت گازسوز جهاني دارد

توان در  مهمترين دليل اين امر را مي. باشد برند، با اين وجود اختالف توان توليدي همچنان قابل مالحظه مي مي
طوري كه با تبديل  به. كارگيري موتورهاي پايه گازسوز در محصوالت توليدكنندگان داخلي جستجو كرد عدم به

درصد در حالت گازسوز نسبت به حالت بنزيني مشاهده  15وخته، افت تواني در حدود خودروهاي بنزيني به دوس
اند، اين  طور اختصاصي براي سوخت بنزين طراحي شده با توجه به اينكه خودروهاي دوسوخته داخلي به. شود مي

هاي پيشرفته  الگوريتمهاي تبديل و  ترين كيت باشد و حتي با تجهيز خودرو به پيشرفته ناپذير مي افت توان اجتناب
گازسوز از نسبت تراكم بيشتري  موتورهاي پايه. كنترل هوشمندانه موتور، باز هم شاهد چنين افت تواني خواهيم بود

  .باشند نسبت به موتورهاي تبديلي برخوردار هستند و قادر به توليد توان بيشتري مي

  
بر حسب حجم موتور را براي خودروهاي مختلف گازسوز داخلي و خارجي نشان  تغييرات مصرف سوخت 3-1شكل 

شود، مصرف سوخت خودروهاي داخلي در مقايسه با خودروهاي خارجي با همان  گونه كه مشاهده مي همان. دهد مي
وخت توان عدم تناسب موتور اين خودرو براي عملكرد با س علت اين امر را مي. مقدار حجم موتور بيشتر است

طوري كه براي جلوگيري از افت توان بيش از حد نياز به مصرف سوخت بيشتر در حالت  گازطبيعي عنوان كرد، به
  . باشد گازسوز مي
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 قايسه توان توليدي خودروهاي گازسوز ايراني و خارجيم: 2-1شكل 
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. دهد نيز وابستگي مصرف سوخت را به سطح خودرو براي خودروهاي داخلي و خارجي نشان مي 4-1شكل 

شود اكثر خودروهاي ايراني به جز در يك مورد مصرف سوخت بيشتري نسبت به  يگونه كه مشاهده م همان
  .ميانگين مصرف سوخت خودروهاي ديگر در كالس خود دارند

  
داشت به استانداردهاي آاليندگي خودروهاي گازسوز داخلي و خارجي  نكته ديگر كه نبايد آن را دور از نظر نگه

 Euro2قبل، اكثر خودروهاي گازسوز داخلي تنها استاندارد آاليندگي  هاي با توجه به اطالعات فصل. باشد يمربوط م
ترين موارد در حد استاندارد  كه سطح آاليندگي خودروهاي گازسوز خارجي در پايين  در حالي. كنند را رعايت مي

Euro 3 در چند نمونه استاندارد (باشد  ميEuro 5 خورد ينيز به چشم م.(  
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  مقايسه مصرف سوخت خودروهاي گازسوز ايراني و خارجي: 4-1شكل 
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 مقايسه مصرف سوخت خودروهاي گازسوز ايراني و خارجي: 3-1شكل 
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 سازي مصرف سوخت شركت بهينه

  مصرف سوخت خودروهاي گازسوزو استانداردتدوين معيار

 1390اسفند  زيست مركز تحقيقات خودرو، سوخت و محيط

  المللي مربوط به قطعات خودروهاي گازسوز استانداردهاي بين 1-5
رساني جديد براي خودروهاي  سيستم سوخت بايست منظور استفاده از سوخت گاز طبيعي در خودروها، مي به

اين تجهيزات . ايجاد شود خودروهاي تبديليرساني  تغييراتي در سيستم سوخت اختصاصاً گازسوز طراحي شود و
براي استفاده در موتور ) bar 200(شده در يك مخزن فشار باال  سازي سوخت گاز طبيعي ذخيره منظور آماده به

رساني خودروهاي گازسوز مورد بحث قرار  تجهيزات الزم براي سيستم سوخت در اينجا. 3روند كار مي خودرو به
رساني در خودروهاي گازسوز  تم سوختگيرند و سپس استانداردهاي كشورهاي مختلف در مورد تجهيزات سيس مي

  .شوند معرفي مي
اوليه بسيار ساده بودند  قطعات. اند سر گذاشته از آغاز تاكنون تحوالت بسياري را پشتتجهيزات موتورهاي گازسوز 

براي ( محيطي و نيز كمبود منابع انرژي هاي زيست محدوديت عوامل متعددي از جمله ولي به مرور زمان بر اثر
قطعات گيرانة آلودگي، سازندگان  استانداردهاي سخت. اند ، دچار تحوالت بسياري شده)سازي مصرف سوخت بهينه

تر شدن  پيچيده. است اي ملزم نموده هاي بسيار پيشرفته                  فناوريگازسوز را به استفاده از رساني  سيستم سوخت
هاي  سبب پديد آمدن سيستم اين افزايش پيچيدگي به. است اين روند بسيار مؤثر بوده درخودروهاي بنزيني نيز 

، افزايش ارتباط ميان 4OBDهاي  تر شدن استانداردهاي آلودگي، استفاده از سيستم گيرانه انژكتوري، سخت
گونه بيان  اينتوان  بنابراين مي. باشد افزارها مي تر شدن نرم عملكردهاي مختلف و عملكرد كنترل موتور و پيشرفته

تر شدن  ها يكي از عوامل تحول و پيچيده هوشمندتر شدن خودروهاي بنزيني و استفاده از كاتاليستكه كرد 
تر  طوري كه با پيشرفته به .است گريزناپذيراست، زيرا براي رقابتي بودن با بنزين چنين تحلي  خودروهاي گازسوز 

رساني خودروهاي  هاي سوخت ر سيستمتوان روند مشابهي را د رساني خودروهاي بنزيني مي شدن سيستم سوخت
ها مشاهده  ويژه در قسمت الكترونيكي و كنترل اين سيستم اي و به گازسوز مخصوصاً در خودروهاي گازسوز كارخانه

  . نمود
گازسوز را به  رساني خودروهاي تجهيزات سيستم سوختتوان  براساس نقاط عطف موجود در سير اين تحوالت مي

 بازتوان گفت در نسل اول سيستم كنترل سوخت يك سيستم مدار طور خالصه مي به. ردبندي ك چهار نسل دسته
ها و بازدهي موتور وجود ندارد و تنها هنگام نصب، يك تنظيم  گونه كنترلي بر ميزان آالينده ميكسري است كه هيچ

الوه بر ميكسر از يك اما برخالف اين نسل، سيستم كنترل در نسل دوم مداربسته است و ع. گيرد اوليه صورت مي
در اين نسل . شود ها استفاده مي براي كنترل نسبت هوا به سوخت و درنتيجه كاهش ميزان آالينده 5حسگر المبدا

  .افزاري محدودي وجود دارد قابليت نرم
ي با توجه به تواناي. هاي انژكتوري در خودروهاي گازسوز، نسل سوم اين خودروها پديد آمد با استفاده از سيستم

انژكتورها . افزاري بيشتري دارد تر سوخت نسبت به ميكسر، اين نسل قابليت نرم انژكتورها در مقداربندي دقيق
ترين تفاوت نسل چهارم با نسل سوم در نحوه كار انژكتورها  عمده. شوند صورت گروهي و پيوسته باز و بسته مي به

                                                           
در اينجا ذكر اين نكته ضروري است كه در گزارش حاضر منظور از خودروي گازسوز، خودرويي است كه سوخت آن گاز طبيعي فشرده  3
) CNG (باشد مي.  
4 On Board Diagnostics 
5 Lambda Sensor 
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شدن هر انژكتور وابسته به زمان  بندي باز و بسته زمانشود و  در نسل چهارم هر انژكتور جداگانه كنترل مي. است
افزار بسيار مهم و  بنابراين در نسل چهارم نقش نرم. يك از آنها است بازشدن سوپاپ ورودي سيلندر متناظر هر

   .حياتي است
م هاي جديدتري از سيست اي نسل هاي اخير و مخصوصاً در خودروهاي گازسوز دوسوخته كارخانه البته در سال

در . شوند شناخته مي 6رساني مستقل سوخت هاي گيرند كه تحت عنوان سيستم رساني مورد استفاده قرار مي سوخت
سازي از  گونه شبيه شود و هيچ صورت جداگانه كنترل مي رساني بنزين و گاز به ها، سيستم سوخت اين سيستم

 ECUاي طراحي شده بود كه دو  گونه بهاين نسل در ابتدا . پذيرد وضعيت موتور در حالت گازسوز صورت نمي
شود ولي داخل اين  استفاده مي ECUمستقل از هم براي بنزين و گاز درنظر گرفته شده بود ولي اخيراً تنها از يك 

صورت  ها تنها بهECUدر واقع اين نوع . است هاي متفاوتي براي سوخت بنزين و گاز تدوين شده واحد كنترلي برنامه
طوري كه با سيگنال ورودي  افزاري دو سيستم كامالً جدا از هم هستند به لحاظ نرم باشند ولي به فيزيكي واحد مي

  .شود افزار مربوطه انجام مي گيري بر اساس نرم تصميم) كننده نوع سوخت تعيين(
رساني، قطعات مختلفي در  طور كه در بخش قبل بررسي شد با توجه به نسل سيستم سوخت همان

البته . گذارند روند كه همه آنها لزوماً در مصرف سوخت تأثير نمي كار مي ني خودروهاي گازسوز بهرسا سوخت سيستم
در استانداردهاي مربوط به قطعات خودروهاي گازسوز تفكيكي بين نوع خودروهاي گازسوز به لحاظ تبديل 

ستانداردها روي خود قطعات اي يا اختصاصاً گازسوز صورت نگرفته است و تمركز اين ا كارگاهي، توليد كارخانه
  :باشند عبارتند از ترين قطعاتي كه در مصرف سوخت تأثيرگذار مي مهم. باشد مي

 ، حسگر اكسيژن و ساير حسگرها ECUرساني از جمله  سوخت سيستم كنترل الكترونيكي سيستم .1

 هاي اول و دوم ميكسر در نسل .2

 هاي سوم و چهارم انژكتورهاي گاز در نسل .3

 ها ه نسلرگوالتور در هم .4

  )دليل ايجاد افت فشارها به(رساني  هاي موجود در سيستم سوخت ها و سوئيچ مسيرها، لوله .5
يابد ميزان مصرف سوخت كاهش  رساني افزايش مي آنچه كه مسلم است هرچه سطح تكنولوژي سيستم سوخت

اي متفاوت از قبيل حسگر هاي كنترلي جديد با حسگره شود كه سيستم اين مسئله بيشتر از آنجا ناشي مي. يابد مي
نمايند كه موتور در حالت بهينه  اكسيژن ميزان نسبت سوخت به هوا را سنجيده و اين ميزان را طوري تنظيم مي

المللي  صورت بين رساني در كشورهاي مختلف يا به سوخت البته استانداردهايي كه براي قطعات سيستم . كار كند
شوند بلكه بيشتر مسائل ايمني و فني قطعات را مد نظر قرار  بوط نمياند تنها به مصرف سوخت مر تدوين شده

  .دهند مي
فهرست اين . هستند ISOشده در قالب استانداردهاي  المللي تدوين ترين استانداردها، استانداردهاي بين يكي از مهم

  . آمده است 3-1رساني خودروهاي گازسوز در جدول  سوخت استانداردها براي قطعات سيستم
  
  
  

                                                           
6 Stand Alone 
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 ]40-19[ خودروهاي گازسوز آن براي رساني و قطعات سوخت  در زمينه سيستم ISOالمللي  استانداردهاي بين: 3-1جدول 

  عنوان استاندارد  ستانداردنام ا رديف

1 ISO 15500-1  
Road vehicles- Compressed natural gas (CNG) fuel system components- Part 1: 

General requirements and definitions

2 ISO 15500-2  
Road vehicles- Compressed natural gas (CNG) fuel system components- Part 2: 

Performance and general test methods

3 ISO 15500-3  
Road vehicles- Compressed natural gas (CNG) fuel system components- Part 3: 

Check valve

4 ISO 15500-4  
Road vehicles- Compressed natural gas (CNG) fuel system components- Part 4: 

Manual valve

5 ISO 15500-5  
Road vehicles- Compressed natural gas (CNG) fuel system components- Part 5: 

Manual cylinder valve

6 ISO 15500-6  
Road vehicles- Compressed natural gas (CNG) fuel system components- Part 6: 

Automatic valve

7 ISO 15500-7 
Road vehicles- Compressed natural gas (CNG) fuel system components- Part 7: 

Gas injector

8 ISO 15500-8 
Road vehicles- Compressed natural gas (CNG) fuel system components- Part 8: 

Pressure indicator

9 ISO 15500-9 
Road vehicles- Compressed natural gas (CNG) fuel system components- Part 9: 

Pressure regulator

10 ISO 15500-10 
Road vehicles- Compressed natural gas (CNG) fuel system components- Part 

10: Gas-flow adjuster

11 ISO 15500-11 
Road vehicles- Compressed natural gas (CNG) fuel system components- Part 

11: Gas/air mixer

12 ISO 15500-12 
Road vehicles- Compressed natural gas (CNG) fuel system components- Part 

12: Pressure relief valve (PRV)

13 ISO 15500-13 
Road vehicles- Compressed natural gas (CNG) fuel system components- Part 

13: Pressure relief device (PRD)

14 ISO 15500-14 
Road vehicles- Compressed natural gas (CNG) fuel system components- Part 

14: Excess flow valve

15 ISO 15500-15 
Road vehicles- Compressed natural gas (CNG) fuel system components- Part 

15: Gas-tight housing and ventilation hose

16 ISO 15500-16 
Road vehicles- Compressed natural gas (CNG) fuel system components- Part 

16: Rigid fuel line

17  ISO 15500-17 
Road vehicles- Compressed natural gas (CNG) fuel system components- Part 

17: Flexible fuel line
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 1390اسفند  زيست مركز تحقيقات خودرو، سوخت و محيط

18 ISO 15500-18 
Road vehicles- Compressed natural gas (CNG) fuel system components- Part 

18: Filter

19 ISO 15500-19 
Road vehicles- Compressed natural gas (CNG) fuel system components- Part 

19: Fittings

20 ISO 15500-20 
Road vehicles- Compressed natural gas (CNG) fuel system components- Part 

20: Rigid fuel line in material other than stainless steel

21 ISO 15501-1  
Road vehicles- Compressed natural gas (CNG) fuel systems- Part 1: Safety 

requirements

22 ISO 15501-2 
Road vehicles- Compressed natural gas (CNG) fuel systems- Part 2: Test 

methods

  
  :]42، 41[ باشند دو استاندارد زير ميشامل كه  باشند مي استانداردهاي اروپايياي ديگر از استانداردها،  دسته

Regulation No. 110 
I. Specific components of motor vehicles using compressed natural gas (CNG) in their 

propulsion system; 
II. Vehicles with regard to the installation of specific components of an approved type for the 

use of compressed natural gas (CNG) in their propulsion system 

 

Regulation No. 115 
I. Specific LPG (liquefied petroleum gases) retrofit systems to be installed in motor vehicles 

for the use of LPG in their propulsion system  
II. Specific CNG (compressed natural gas) retrofit systems to be installed in motor vehicles for 

the use of CNG in their propulsion system  

 

رساني خودروهاي گازسوز  دو استاندارد اصلي كشور اياالت متحده آمريكا كه مربوط به سيستم سوختهمچنين 
  :]43[ باشد شوند، دو استاندارد زير مي مي
  

1. ANSI/AGA NGV3.1-1995, CGA 12.3-M95; Fuel components for natural gas powered 

vehicles. 

2. NFPA 52, 1998; Compressed natural gas (CNG) vehicular fuel system code. 

  
باشد و همچنين در كشور كانادا نيز توسط انجمن  استاندارد اول متعلق به موسسه ملي استاندارد اياالت متحده مي

رساني خودروهاي گازسوز شناخته شده و مورد استفاده قرار  عنوان استاندارد سيستم سوخت به) CGA(گاز كانادا 
در ادامه به توضيح اين دو . باشد نشاني اياالت متحده آمريكا مي دوم مربوط به آژانس ملي آتشاستاندارد . گيرد مي

  ].42[و ] 41[شود  استاندارد پرداخته مي
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رساني خودروهاي گازسوز  در اين قسمت به استاندارهاي ملي كشور آرژانتين كه در ارتباط با سيستم سوخت
شده در اين كشور استانداردهاي زير حاوي نكاتي در مورد  اردهاي تدويناز ميان استاند. شود هستند، پرداخته مي

  :رساني خودروهاي گازسوز هستند سيستم سوخت
  

1- GE 1-115: On-Road Compressed Natural Gas (CNG) Fuel Systems 
2- GE 1-116: On-Board CNG Fuel System Installation and Testing 
3- GE 1-117: Technical Standard for Components Designed to Operate With Compressed 

Natural Gas (CNG) in Vehicle Carburetion Systems and Operation Requirements 
  

 4- 1باشند در جدول  رساني خودروهاي گازسوز مي استانداردهاي ملي ايران كه مربوط به قطعات سيستم سوخت
   ]44-62[، ]19-40[است  مرجع نيز ارائه شده ISOدر اين جدول استاندارد . اند آمده

  
  ISOخودروهاي گازسوز برگرفته از مربوطه براي  رساني و قطعات سوخت  استانداردهاي ملي در زمينه سيستم: 4-1جدول 

  عنوان استاندارد مرجع ستانداردا نام استاندارد ملي رديف

1 ISIRI 5636-1 ISO 15500-1  شرايط و تعاريف عمومي: 1-زاء سيستم سوخت خودرو با گاز طبيعي فشرده، قسمت اج  

2 ISIRI 5636-2 ISO 15500-2  هاي آزمون عملكرد و روش: 2-زاء سيستم سوخت خودرو با گاز طبيعي فشرده، قسمت اج  

3 ISIRI 5636-3 ISO 15500-3  طرفه شير يك: 3-زاء سيستم سوخت خودرو با گاز طبيعي فشرده، قسمت اج  

4 ISIRI 5636-4 ISO 15500-4  شير دستي: 4-زاء سيستم سوخت خودرو با گاز طبيعي فشرده، قسمت اج  

5 ISIRI 5636-5 ISO 15500-5  شير دستي مخزن: 5-زاء سيستم سوخت خودرو با گاز طبيعي فشرده، قسمت اج  

6 ISIRI 5636-6 ISO 15500-6  شير خودكار: 6-طبيعي فشرده، قسمت  زاء سيستم سوخت خودرو با گازاج  

7 ISIRI 5636-8 ISO 15500-8 نشانگر فشار: 8-زاء سيستم سوخت خودرو با گاز طبيعي فشرده، قسمت اج  

8 ISIRI 5636-9 ISO 15500-9 رگوالتور: 9-زاء سيستم سوخت خودرو با گاز طبيعي فشرده، قسمت اج  

9 ISIRI 5636-10 ISO 15500-10 كننده جريان گاز تنظيم: 10-سوخت خودرو با گاز طبيعي فشرده، قسمت  زاء سيستماج  

10 ISIRI 5636-11 ISO 15500-11 مخلوط كننده: 11-زاء سيستم سوخت خودرو با گاز طبيعي فشرده، قسمت اج  

11 ISIRI 5636-12 ISO 15500-12 شير اطمينان: 12-زاء سيستم سوخت خودرو با گاز طبيعي فشرده، قسمت اج  

12 ISIRI 5636-14 ISO 15500-14 شير كنترل افزايش جريان: 14-زاء سيستم سوخت خودرو با گاز طبيعي فشرده، قسمت اج  

13 ISIRI 5636-15 ISO 15500-15 
شده و  محفظه گازبندي: 15-زاء سيستم سوخت خودرو با گاز طبيعي فشرده، قسمت اج

  هاي تهويه شيلنگ

14  ISIRI 5636-16 ISO 15500-15 پذير نا هاي سوخت انعطاف لوله: 16-زاء سيستم سوخت خودرو با گاز طبيعي فشرده، قسمت ج  
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15 ISIRI 5636-17 ISO 15500-17 پذير هاي سوخت انعطاف لوله: 17-زاء سيستم سوخت خودرو با گاز طبيعي فشرده، قسمت اج  

16 ISIRI 5636-18 ISO 15500-18 فيلتر: 18-يعي فشرده، قسمت زاء سيستم سوخت خودرو با گاز طباج  

17 ISIRI 5636-19 ISO 15500-19 اتصاالت: 19-زاء سيستم سوخت خودرو با گاز طبيعي فشرده، قسمت اج  

18 ISIRI 5764-1 ISO 15501-1  الزامات ايمني: 1-سوخت خودرو با گاز طبيعي فشرده، قسمت  هاي سيستم  

19 ISIRI 5764-2 ISO 15501-2 هاي آزمون روش: 2-سوخت خودرو با گاز طبيعي فشرده، قسمت  هاي سيستم  

  

نيز شده در ايران برگرفته از استانداردهاي اروپايي  رساني خودروهاي گازسوز تدوين سوخت  استانداردهاي سيستم
  ].41-42[و ] 63-64[است  آمده 5-1فهرست اين استانداردها و مرجع استاندارد اروپايي آنها در جدول . باشند مي
  

 برگرفته از استانداردهاي اروپا مربوطه رساني و قطعات سوخت  استانداردهاي ملي در زمينه سيستم: 5-1جدول 

 رديف
نام استاندارد 

  ملي
  عنوان استاندارد مرجع ستانداردا

1 ISIRI 7598 ECE R110 
هاي آزمون مجموعه قطعات  ها و روشويژگي -)CNG(خودروهاي با سوخت گاز طبيعي فشرده 

  و الزامات نصب آنها بر روي خودرو CNGگازسوز 

2 ISIRI 8849 ECE R115  هاي گازسوز  الزامات عملكردي و فني خودروهاي تجهيزشده به سيستم -خودروLPG  ياCNG 
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  دومفصل 

هاي الزم براي تدوين  هاي آزمون و شاخص روش

  معيار
گيري آاليندگي و مصرف سوخت خودروهاي گازسوز  آزمون مورد استفاده در پروژه و روش اندازه  در اين فصل روش

  .گيرند مورد بررسي قرار مي

  گيري آاليندگي و مصرف سوخت تعريف معيار تست و روش اندازه 1- 2
از جمله . شود هاي خروجي خودرو، از قوانين زيادي در سرتاسر دنيا استفاده مي ن آاليندهگيري ميزا براي اندازه

عنوان استاندارد مرجع  كه در كشور ما نيز اين استاندارد به توان به استانداردهاي اروپا اشاره كرد مهمترين آنها مي
سري مراحل  رها با يكديگر نياز به يكبراي مقايسة مراحل آزمايش موتودر گذشته . گيرد مورد استفاده قرار مي

 .]65-67[ شوند هاي رانندگي ناميده مي اين مراحل استاندارد سيكل. شد استاندارد جهت آزمايش احساس مي
زمان بيان -سرعتاين الگو توسط ميانگين يك جدول . باشد سيكل رانندگي يك الگوي رانندگي استاندارد مي

شتاب درطي يك گام زماني ثابت . شود باشند، تقسيم مي هاي زماني كه برحسب ثانيه مي اين سيكل به گام. شود مي
كه سرعت و شتاب براي  دليل اين به. درنتيجه سرعت درطي يك گام زماني تابع خطي از زمان خواهد بود. باشد مي

اين تابع روي . بندي كرد صورت تابعي از زمان فرمول كانيكي الزم را بهتوان مقدار قدرت م هر نقطه معلوم هستند مي
دست  شود و انرژي مكانيكي الزم براي سيكل رانندگي به گيري مي كل مدت زمان مراحل سيكل رانندگي انتگرال

 .شود دينامومتر پياده مي اين سيكل رانندگي روي شاسي. آيد مي

تعداد . شوند هاي واقعي تقسيم مي هاي تأييد نوع و سيكل نوع سيكل هاي رانندگي به دو از يك ديدگاه سيكل
ها  عموماً اين سيكل. شوند باشد و در طول زمان كمتر تغيير داده مي هاي تأييد نوع خودروها اندك مي سيكل

انندگي واقعي هاي ر ولي سيكل. باشد المللي بوده و كاربرد اصلي آنها در ارتباط با سازوكارهاي نظارتي قوانين مي بين
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يكي از كاربردهاي وسيع آنها . باشد تر مي المللي بوده و كاربرد آنها بسيار وسيع متنوع، خاص يك شهر، كشور يا بين
ها در طول زمان بيشتر تغيير  اين سيكل. باشد سازي كيفيت آلودگي هوا مي تر آلودگي و كمك به مدل برآورد دقيق

  .شوند لي تصحيح ميكنند و با استفاده از تجربيات قب مي
پرداخته  EEC/91/441شده در آخرين اصالحيه از دستورالعمل اروپايي  رانندگي ارائه  در ادامه به تشريح سيكل

عنوان  در اينجا الزم به ذكر است كه در حال حاضر در استانداردهاي ملي ايران نيز از اين دستورالعمل به. شود مي
  .]67[ شود مبنا براي سيكل رانندگي استفاده مي

سيكل (اين سيكل عملكردي متشكل از قسمت اول . است سيكل رانندگي اروپايي از دو قسمت اصلي تشكيل شده
  .]65[ است نشان داده شده 1-2اين سيكل در شكل . باشد ، مي)شهري سيكل برون(و قسمت دوم ) شهري

  

  

  
 هاي شهري و برون شهري سيكل عملكردي متشكل از بخش: 1- 2شكل 
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  مصرف سوخت خودروهاي گازسوزو استانداردتدوين معيار
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شهري براي خودروهاي با  باشد و همچنين قسمت برون ري پايه ميشه شهري تكرار يك سيكل درون قسمت درون
در ذيل به . است نشان داده شده 1-2چين در شكل  اين تغيير توسط خط. شود توان كم با كمي تغيير انجام مي

  .]65[ شود ها پرداخته مي جزئيات مربوط به هريك از اين قسمت
  قسمت اول(سيكل شهري پايه( 

  . ]65[ دهد شتر مراحل انجام آزمون در قسمت درون شهري را نشان ميبا جزئيات بي 2-2شكل 
  

  
  

  
 درون شهريسيكل بخش:2-2شكل
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 قسمت دوم(شهري  سيكل برون(  

  . ]65[ دهد با جزئيات بيشتر مراحل انجام آزمون در قسمت برون شهري را نشان مي 3-2شكل 

  
 توان اي خودروهاي كمبر) قسمت دوم(شهري  سيكل برون  

 دهد توان را نشان مي شهري براي خودروهاي كم با جزئيات بيشتر مراحل انجام آزمون در قسمت برون 4-2شكل 
]65[ .  

  
 شهري برون سيكل بخش: 3- 2شكل 
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  هاي منتشره و مصرف سوخت  تعيين آالينده

شهري  سازي شهري و برون شبيه بايست طي يك سيكل آزمون منتشره را مي CO2ها و همچنين  مقدار آالينده
 4241در حال حاضر مطابق استاندارد ملي ايران شماره . ]66[ المللي انجام داد مطابق با يك استاندارد ملي يا بين

  ].65[ استفاده نمود  EEC/91/441شده در آخرين اصالحيه دستورالعمل بايست از سيكل تشريح مي
  
  

  
 برون شهري سيكل بخش: 4-1شكل 
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 سوخت آزمون  

گيري توان  بايست از همان سوختي كه توسط سازنده براي اندازه مي) LPGين و همچن(براي سوخت گاز طبيعي 
شده  سوخت انتخاب. گرفته، استفاده نمود مورد استفاده قرار EEC/80/1268دستورالعمل  Iخالص با توجه به پيوست 

  .]66[ باشد بايد در اسناد رد و بدل شده با سازنده مشخص شده
  :هاي زير باشد بايست داراي ويژگي ت ميبراي انجام محاسبات بخش بعد سوخ

. گيري شود يا يك روش معادل اندازه ISO 3675چگالي سوخت بايد با روش ذكر شده در استاندارد : چگالي -الف
 :گرفت صورت زير مورد استفاده قرار خواهد براي گاز طبيعي يك چگالي مرجع به

2m/kg654/0=  طبيعيچگالي مرجع براي گاز  
  .است C°15در دماي  G23و  G20هاي دو سوخت مرجع  چگالي باال در واقع ميانگين چگالي

 .روند كار مي مقادير ثابت زير براي نسبت هيدروژن به كربن به: نسبت هيدروژن به كربن

  نسبت هيدروژن به كربن براي گاز طبيعي= 0/4
  )هاي غيرمتاني نهيدروكرب(نسبت هيدروژن به كربن براي گاز طبيعي = 93/2

  
با توجه به آمار خودروهاي گازسوز و عمليات آماري مورد نياز تعداد خودروهاي مورد نياز براي تست مصرف سوخت 

نرمال مترمكعب  1تا  1/0اين اطالعات براي خطاهاي مختلف آماري از  2-2و  1-2در جداول . اند دست آمده به
  .اند نشان داده شدهي و توليد كارگاهي ا توليد كارخانهبراي دو گروه از خودروهاي 

  
  براي انجام آزمايش مصرف سوخت اي هاي مورد نياز از خودروهاي گازسوز توليد كارخانه تعداد نمونه: 1-2جدول

نام 
 شركت

محصول 
 گازسوز

 تعداد خودرو با توجه به ميزان اختالف مصرف سوخت نسبت به مقدار ميانگين

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 
ايران 
 خودرو

 53 13 6 3 2 2 1 1 1 1 سمند

ايران 
 خودرو

 405 51 13 6 3 2 1 1 1 1 0پژو 

ايران 
 خودرو

 92 23 10 6 4 3 2 1 1 1 پژو روآ

ايران 
 خودرو

 10 2 1 1 0 0 0 0 0 0 پژو پارس

ايران 
 خودرو

 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 اس دي 206پژو 

ايران 
 خودرو

 113 28 12 7 5 3 2 2 1 1 وانت باردو

ايران 
 خودرو

 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0تندر 
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 سازي مصرف سوخت شركت بهينه

  مصرف سوخت خودروهاي گازسوزو استانداردتدوين معيار

 1390اسفند  زيست مركز تحقيقات خودرو، سوخت و محيط

 221 55 24 14 9 6 5 3 3 2 پرايد سايپا

 56 14 6 4 2 2 1 1 1 1 وانت نيسان زامياد

گروه 
 بهمن

وانت مزدا
 دوكابين

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

گروه 
 بهمن

وانت مزدا
 كابين تك

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 600 149 65 38 24 17 12 9 8 6 مجموع

  

  براي انجام آزمايش مصرف سوخت يهاي مورد نياز از خودروهاي تبديلي كارگاه تعداد نمونه: 2-2جدول

 هاي كارگاهي تعداد نمونه

 محصول گازسوز نام شركت

 تعداد خودرو با توجه به ميزان اختالف مصرف سوخت نسبت به مقدار ميانگين

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

 41 10 5 3 2 1 1 1 0 0 پيكان انژكتوري ايران خودرو

 ايران خودرو
پيكان با دو مخزن 

 انژكتوري
6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 

 80 20 9 5 3 2 2 1 1 1 پيكان كاربراتوري ايران خودرو

 ايران خودرو
پيكان با دو مخزن

 گاز
9 2 1 1 0 0 0 0 0 0 

 14 4 2 1 1 0 0 0 0 0 وريوانت پيكان انژكت ايران خودرو

 ايران خودرو
وانت پيكان
 كاربراتوري

13 3 1 1 1 0 0 0 0 0 

 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0پژو  ايران خودرو

 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 پژو پارس ايران خودرو

 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 سمند ايران خودرو

 10 2 1 1 0 0 0 0 0 0 انژكتوري 405پژو  ايران خودرو

 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 كاربراتوري 405پژو  ران خودرواي
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 سازي مصرف سوخت شركت بهينه

  مصرف سوخت خودروهاي گازسوزو استانداردتدوين معيار

 1390اسفند  زيست مركز تحقيقات خودرو، سوخت و محيط

 11 3 1 1 0 0 0 0 0 0 انژكتوري RDپژو  ايران خودرو

 9 2 1 1 0 0 0 0 0 0 كاربراتوري RDپژو  ايران خودرو

 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نيسان پاترولپارس خودرو

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نيسان پيكاپپارس خودرو

 18 4 2 1 1 1 0 0 0 0 نوانت نيسا زامياد

 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0مزدا  گروه بهمن

 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 وانت مزدا گروه بهمن

 41 10 5 3 2 1 1 1 0 0 پرايد انژكتوري سايپا

 44 11 5 3 2 1 1 1 1 0 پرايد كاربراتوري سايپا

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دوو سيلوكرمان موتور

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تويوتا لندكروز  

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ون غزال  

 3200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0موسو   

 313 77 36 21 12 6 5 4 2 1 مجموع

  هاي آماري مختلف هاي متوسط براي مقايسه جامعه تعريف شاخص  2- 2
خودروها برحسب مصرف  سازي براي قابل مقايسه نمودن يابيم كه يك پارامتر استاندارد با يك مقايسه نسبي درمي

شود؛ اما بايد اهداف   كننده بر خودرو ارتباط داده گذاري مصرف اين پارامتر بايد به ارزش. سوخت مورد نياز است
كننده بر خودروي سواري جديد  گذاري مصرف پارامترهاي ذيل براي ارزش. گذاري را نيز تأمين كند برنامه برچسب

بندي بر اساس مصرف سوخت  براي مقايسه سوخت مصرفي و نتيجتاً يك رتبهعنوان يك پايه  است و به لحاظ شده
  :رود كار مي به
  قيمت خريد 

 ابعاد داخلي خودرو 

  جرم خودرو 

  توان، ظرفيت ، سرعت بيشينه، نسبت توان به وزن(مشخصات كارايي( 

  طول، پهنا، ارتفاع(ابعاد خارجي خودرو( 
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 سازي مصرف سوخت شركت بهينه

  مصرف سوخت خودروهاي گازسوزو استانداردتدوين معيار

 1390اسفند  زيست مركز تحقيقات خودرو، سوخت و محيط

  .اند بندي شده شده جمع حثهاي مختلف پارامترهاي ب جنبه 3-2در جدول 
  

  ارزيابي پارامترهاي استانداردسازي مصرف سوخت: 3- 2جدول 

  هدف
  ساده درك آسان  معيار

در دسترس بودن براي 
تمام خودروهاي 
  سواري جديد

 CO2مناسب براي توليد 
بر سوخت مصرفي هدف 

EC 

  مناسب
  براي بكارگيري

  - - -/+ + قيمت
  -/+  - + +  جرم

  -/+  - + + توان موتور
  -/+  -/+ + + حجم موتور
 m2سايز خودرو

+ + +  +  
  -  - - - ابعاد داخلي
  -  - + + هاتعداد صندلي

  
عنوان معياري براي مقايسه راندمان مصرف سوخت  رسد كه انتخاب سطح تصوير خودرو به نظر مي بنابراين به

هرچند حجم موتور نيز داراي مزاياي  .باشد جويي مصرف انرژي  خودروهاي مختلف بهترين تصميم در رابطه با صرفه
است، اين پارامتر  بندي موتورها بر اين اساس انجام شده باشد و از آنجاكه در استانداردهاي ملي طبقه نسبي مي

  .است عنوان شاخص مقايسه انتخاب شده به
  



   

28 

  
 سازي مصرف سوخت شركت بهينه

  مصرف سوخت خودروهاي گازسوزو استانداردتدوين معيار

 1390اسفند  زيست مركز تحقيقات خودرو، سوخت و محيط

  
  
  
  
  
  

  موسفصل 

تدوين معيار، استاندارد و برچسب مصرف سوخت 

  خودروهاي گازسوز
خودروهاي درحال تردد، خودروهاي در حال ساخت و خودروهاي وارداتي را در   ن بخش ابتدا كالسدر اي
  .شود بيان ميمصرف سوخت  ادامه معيار و استانداردمشخص كرده و در مختلفهاي  بندي طبقه

  بندي خودروهاي در حال تردد طبقه 3-1
با توجه به اين . آورده شده است 1-3در جدول  شده در پروژه حاضر نوع و مشخصات خودروهاي در حال تردد تست

  .اند آورده شده 2-3ها در جدول  توان كالس اين خودروها را تعيين كرد كه اين كالس مشخصات مي
  

  تست شده مشخصات خودروهاي در حال تردد: 1- 3 جدول

 )ليتر(حجم موتور )تن(وزن )متر(ارتفاع )متر(عرض ) متر(طول  
 3,935 1,605 1455 0,9500 1,3230 پرايد صبا

 405 4,408 1,694 1,41 1,2750 1,761پژو 

 4,53 1,72 1,46 1,3500 1,761 سمند

 4,53 1,72 1,46 1,3500 1,761 ايكس-سمند ال

 4,408 1,694 1,41 1,3600 1,6000 پژو روآ

 4,332 1,62 1,422 1,3600 1,6000 پيكان وانت
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 سازي مصرف سوخت شركت بهينه

  مصرف سوخت خودروهاي گازسوزو استانداردتدوين معيار

 1390اسفند  زيست مركز تحقيقات خودرو، سوخت و محيط

  ترددبندي خودروهاي در حال  طبقه: 2- 3 جدول

  
UN-
ECE 

MEET 
Euro 

NCAP 
FISITA CAFÉ 

 EPA - 
VFERI  

EPA-
MOBILE 

FHWA ژاپن 

استاندارد 
ملی 
ايران 
٤٢٤١ 

پرايد 
 صبا

M1 PC 
سواري كوچك 

 خانوادگي 

متوسط 
 كوچك 

سواري 
 سبك

 4كالس  3كالس  2كالس  LDGV تر كوچك

پژو 
405 

M1 PC 
سواري بزرگ 

 خانوادگي 

متوسط 
 بزرگ 

سواري 
 سبك

 7كالس  4كالس  2كالس  LDGV ككوچ

 M1 PC سمند
سواري بزرگ 

 خانوادگي 

متوسط 
 بزرگ 

سواري 
 سبك

 7كالس  4كالس  2كالس  LDGV كوچك

سمند 
-ال

 ايكس

M1 PC 
سواري بزرگ 

 خانوادگي 

متوسط 
 بزرگ 

سواري 
 سبك

 7كالس  4كالس  2كالس  LDGV كوچك

پژو 
 روآ

M1 PC 
سواري بزرگ 

 خانوادگي 

متوسط 
 بزرگ 

سواري 
 سبك

 7كالس  4كالس  2كالس  LDGV كوچك

پيكان 
 وانت

N1 LDV پيكاب 
متوسط 
 بزرگ 

 باري سبك
وانت 
 كوچك

LDGT1  6كالس  - 3كالس 

  بندي خودروهاي در حال ساخت در داخل كشور طبقه 3-2
كالس اين خودروها در . آورده شده است 3-3نوع و مشخصات خودروهاي در حال ساخت در جدول 

  .اند آورده شده 4- 3هاي مختلف نيز در جدول  ديبن طبقه
 

  مشخصات خودروهاي در حال ساخت: 3- 3جدول

 )متر(عرض  )متر(طول  )ليتر(حجم موتور   )پوند(وزن خالص)پوند(وزن ناخالصنوع خودرو
 3308,22840,71,598 4,332 1,620 پيكان وانت

 8380,84199,22,400 4,690 1,690 زامياد وانت

 Z248380,84276,42,400 4,690 1,690مياد زا

 5072,63308,21,998 4,820 1,620مزدا وانت دو كابينه

 2911,21,598 4,250 1,735   -90لوگان ال

 5513,73418,51,998 4,820 1,620مزدا وانت تك كابينه

 EF7 -   3215,61,648 4,530 1,720سمند 

 3215,61,761 4,530 1,720   - سمند معمولي

 2712,71,500 4,105 1,635   - تيبا

 2909,01,587 4,188 1,655   - آريان 206پژو 

 2322,41,323 3,935 1,605   - پرايد صبا

 2843,81,600 4,408 1,694   - پژو روآ

 3021,51,761 4,408 1,694   -ايكس-ال-جي 405پژو 

 3063,41,761 4,498 1,704   -پژو پارس
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 سازي مصرف سوخت شركت بهينه

  مصرف سوخت خودروهاي گازسوزو استانداردتدوين معيار

 1390اسفند  زيست مركز تحقيقات خودرو، سوخت و محيط

  بندي خودروهاي در حال ساخت طبقه: 4- 3 جدول

نوع 
 خودرو

UN-ECE MEET 
Euro 

NCAP 
FISITA CAFÉ 

 EPA - 
VFERI  

EPA-
MOBILE 

FHWA ژاپن 
استاندارد 
ملی ايران 
٤٢٤١ 

پيكان 
 وانت

N1 LDV پيكاب 
متوسط 
 بزرگ 

 باري سبك
پيكاپ 
 كوچك

LDGT1 6كالس 4كالس 3كالس 

زامياد 
 وانت

N1 LDV پيكاب 
متوسط 

 گ بزر
 باري سبك

پيكاپ 
 كوچك

LDGT2 5كالس  3كالس 
 10كالس 

زامياد 
Z24 

N1 LDV پيكاب 
متوسط 
 بزرگ 

 باري سبك
پيكاپ 
 كوچك

LDGT2 10كالس  5كالس  3كالس 

مزدا وانت 
 دو كابينه

N1 LDV پيكاب 
متوسط 
 بزرگ 

 باري سبك
پيكاپ 
 كوچك

LDGT1 4كالس 3كالس 
 8كالس 

لوگان 
 90ال

M1 PC 

سواري 
كوچك 

 نوادگي خا

متوسط 
 كوچك

 4كالس 2كالس LDGV كوچك سواري
 6كالس 

مزدا وانت 
تك 
 كابينه

N1 LDV پيكاب 
متوسط 
 بزرگ 

 باري سبك
پيكاپ 
 كوچك

LDGT1 5كالس  3كالس 
 8كالس 

سمند 
EF7 

M1 PC 

سواري 
بزرگ 

 خانوادگي 

متوسط 
 بزرگ 

 4كالس 2كالس LDGV كوچك سواري
 7كالس 

سمند 
 معمولي

M1 PC 

سواري 
زرگ ب

 خانوادگي 

متوسط 
 بزرگ 

 4كالس 2كالس LDGV كوچك سواري 
 7كالس 

 M1 PC تيبا

سواري 
كوچك 

 خانوادگي 

متوسط 
 كوچك

 4كالس 2كالس LDGV تر كوچك سواري 
 5كالس 

 206پژو 
 آريان

M1 PC 

سواري 
كوچك 

 خانوادگي 

متوسط 
 كوچك

 4كالس 2كالس LDGV تر كوچك سواري
 6كالس 

پرايد 
 صبا

M1 PC 

ري سوا
كوچك 

 خانوادگي 

متوسط 
 كوچك

 4كالس 4كالس 2كالس LDGV تر كوچك سواري

 M1 PC پژو روآ

سواري 
بزرگ 

 خانوادگي 

متوسط 
 بزرگ 

 4كالس 2كالس LDGV كوچك سواري
 6كالس 

 405پژو 
-ال-جي

 ايكس

M1 PC 

سواري 
بزرگ 

 خانوادگي 

متوسط 
 بزرگ 

 4كالس 2كالس LDGV كوچك سواري
 7كالس 

 M1 PC پژو پارس

سواري 
بزرگ 

 خانوادگي 

متوسط 
 بزرگ 

 4كالس 2كالس LDGV كوچك سواري
 7كالس 

  



   

31 

  
 سازي مصرف سوخت شركت بهينه

  مصرف سوخت خودروهاي گازسوزو استانداردتدوين معيار

 1390اسفند  زيست مركز تحقيقات خودرو، سوخت و محيط

  بندي خودروهاي وارداتي طبقه 3-3
هاي  بندي كالس اين خودروها در طبقه. آورده شده است 5-3نوع و مشخصات خودروهاي وارداتي در جدول 

  .اند آورده شده 6-3مختلف نيز در جدول 
  

  ي وارداتيمشخصات خودروها: 5- 3جدول

 ) متر(عرض  ) متر(طول )ليتر(حجم موتور )كيلوگرم(وزن )پوند(وزن نوع خودرو

       4256,6 1930 نيسان وانت دو كابينه
 520 2756,9 1250 1,6 4,55 1,705ليفان 

       4697,7 2130 ون ويو
       4278,6 1940 ون هايس

 A15 2668,6 1210 1,6 4,393 1,682چري 

       4488,2 2035  ينون كاسپ
       4730,8 2145 وي-اي- ون اف

 2679,7 1215 1,5 4,26 1,68 ورنا هيوندا

 4477,1 2030 2 4,41 1,83 كَراندو

 4472,7 2028 2,39 4,96 1,96 رونيز

 530 3231 1465 1,97 4,55 1,75ام -وي-ام

 3339,1 1514 2 4,525 1,725 هيونداي آوانته

  

  بندي خودروهاي وارداتي طبقه: 6- 3 جدول

-UNنوع خودرو
ECE 

MEET 
Euro 

NCAP 
FISITACAFÉ

EPA 
VFERI

EPA-
MOBILE 

FHWA ژاپن 

استاندارد 
ملي ايران 

2-4241 

نيسان 
وانت دو 
 كابينه

N1 LDV پيكاب   
باري 
 سبك

پيكاپ 
 كوچك

LDGT2 5كالس  3كالس   

ليفان 
520 

M1 PC 

سواري
بزرگ 
خانوادگي

متوسط 
 بزرگ 

 6كالس  4كالس  2كالس LDGT1 كوچك يسوار

   6كالس  2كالس LDGT1 ون سواري     M2 HDV ون ويو

   5كالس  2كالس LDGT1 ون سواري     M2 HDVون هايس

چري 
A15 

M1 PC 
سواري
بزرگ 

متوسط
 بزرگ 

 6كالس  4كالس  2كالس LDGT1 كوچك سواري
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 سازي مصرف سوخت شركت بهينه

  مصرف سوخت خودروهاي گازسوزو استانداردتدوين معيار

 1390اسفند  زيست مركز تحقيقات خودرو، سوخت و محيط

خانوادگي
ون 

 كاسپين
M2 HDV 

  
   6كالس  2سكال LDGT1 ون سواري  

-ون اف
 وي- اي

M2 HDV 
  

   6كالس  2كالس LDGT1 ون سواري  

ورنا 
 هيوندا

M1 PC 

سواري
كوچك 
خانوادگي

متوسط 
 كوچك 

 5كالس  4كالس  2كالس LDGT1 كوچك سواري

 8كالس  6كالس  2كالس LDGT1 كوچك سواري سازماني سازماني M1 PC كَراندو
 10كالس  6كالس  2كالس LDGT1 كوچك يسوار سازماني سازماني M1 PC رونيز

- وي-ام
 530ام 

M1 PC 

سواري
بزرگ 
خانوادگي

متوسط 
 بزرگ 

 8كالس  4كالس  2كالس LDGT1 كوچك سواري

هيونداي 
 آوانته

M1 PC 

سواري
بزرگ 
خانوادگي

متوسط 
 بزرگ 

 8كالس  4كالس  2كالس LDGT1 كوچك سواري

  تدوين معيار مصرف سوخت 3-4
هاي قبل، معيار اوليه مصرف  هاي انجام شده در بخش بندي هاي انجام گرفته و طبقه توجه به تستبا  در اين قسمت

ها  نقصي كه در اين قسمت وجود دارد اين است كه داده. استخراج شده است شده براي خودروهاي تست سوخت
شده، هيچ  هاي تست بيلاتوم VFERI بندي به عنوان مثال در طبقه. شده، وجود دارند فقط براي خودروهاي تست

، نقطه صفر مصرف سوخت برحسب سطح و در 7-3در جدول . گيرند قرار نمي Largeاتومبيلي در كالس 
، نقطه صفر مصرف سوخت برحسب حجم موتور و در 8-3در جدول . انجام شده است VFERIبندي  طبقه
نقطه صفر مصرف سوخت برحسب وزن ، 9-3در جدول . انجام شده است 4241-2استاندارد ملي ايران بندي  طبقه

  .انجام شده استژاپن بندي  خودرو و در طبقه
  VFERIبندي  نقطه صفر، مصرف سوخت بر حسب سطح و در طبقه: 7- 3جدول 

 خودرو VFERIكالس 

نقطه صفر اعضا بر حسب سطح 
 100نرمال متر مكعب بر (

 )كيلومتر

سطح 
 )مترمربع(

نقطه صفر گروهي مصرف 
ح سوخت بر مبناي سط

 خودرو

Subcompact 

 8,870 6,316 پرايد

9,354   9,420 6,712 تيبا

 9,730 6,931 ريانآ 206پژو 

Compact 

 405 10,480 7,467پژو 

10,659   10,480 7,467 پژو روآ

 10,760 7,665 پژو پارس
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 سازي مصرف سوخت شركت بهينه

  مصرف سوخت خودروهاي گازسوزو استانداردتدوين معيار

 1390اسفند  زيست مركز تحقيقات خودرو، سوخت و محيط

 EF7 10,930 7,743سمند 

 10,930 7,743 سمند معمولي

 10,350 7,374  90-لوگان ال

small pickup 

 9,850 7,018 پيكان وانت

10,696 

 Z24 10,930 7,785زامياد 

مزدا وانت تك 
 كابين

10,960 7,808 

 10,960 7,808 مزدا وانت دو كابين

 

 4241- 2بندي استاندارد ملي ايران  نقطه صفر، مصرف سوخت بر حسب حجم موتور و در طبقه: 8- 3جدول 

بندي  طيقه
-2ملي استاندارد 

4241 

 خودرو

نقطه صفر اعضا بر حسب حجم 
 100نرمال متر مكعب بر (موتور 

 )كيلومتر

حجم موتور 
 )ليتر(

نقطه صفر گروهي مصرف 
 سوخت بر مبناي سطح خودرو

 7,760 1,323 7,760 پرايد 4كالس 

 5كالس 
 8,800 1,500 تيبا

9,062   206پژو 
 آريان

9,310 1,587 

 6كالس 

 9,390 1,600 پژو روآ

9,383 

-لوگان ال
90 

9,380 1,598 

پيكان 
 وانت

9,380 1,598 

  7كالس 

 405 10,330 1,761پژو 

10,173 

 10,330 1,761 پژو پارس

سمند 
EF7

9,670 1,648 

سمند 
 معمولي

10,330 1,761 

 8كالس 

مزدا وانت 
 تك كابين

11,720 1,998 

11,720  مزدا وانت 
 دو كابين

11,720 1,998 

 10كالس 
زامياد 
Z24

14,080 2,400 14,080 
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 سازي مصرف سوخت شركت بهينه

  مصرف سوخت خودروهاي گازسوزو استانداردتدوين معيار

 1390اسفند  زيست مركز تحقيقات خودرو، سوخت و محيط

  بندي ژاپن نقطه صفر، مصرف سوخت بر حسب وزن خودرو و در طبقه:  9- 3جدول 

بندي  طيقه
 ژاپن

 خودرو
نرمال متر (نقطه صفر اعضا بر حسب وزن 

نقطه صفر گروهي مصرف سوخت  )تن(وزن  )كيلومتر 100مكعب بر 
 بر مبناي وزن خودرو

 7,620 0,950 7,620 پرايد 3كالس 

 4كالس

 8,900 1,230 تيبا

9,816 

 206پژو 
 آريان

9,540 1,319 

 405 9,910 1,275پژو 

 9,330 1,360 پژو روآ

 10,050 1,389 پژو پارس

 EF7 10,550 1,458سمند 

سمند 
 معمولي

10,550 1,350 

-لوگان ال
90 

9,550 1,320 

 9,320 1,250 9,320 پيكان وانت4پيكاپ كالس 

5پيكاپ كالس 

 Z24 14,020 1,920زامياد 

12,187 

مزدا وانت 
 تك كابين

11,210 1,550 

مزدا وانت 
 دو كابين

10,850 1,500 

  
را بر حسب حجم موتور N1 7و  M1خودروهاي دسته  در دست تدوين توسط كميته اصلي تدوين معيار،استاندارد 

را تكميل و  N1و  M1بندي خودروهاي گروه  اين كميته گروه. ]68[م كرده است هايي تقسي گروه چهارده زيربه 
بندي جديد، كليه خودروهاي باري و سواري با هر حجم  اين گروه. است پيشنهاد نموده 10-3صورت جدول  به

اول و در طبقه  cc1000كه خودروهاي با حجم موتور كمتر و مساوي  طوري دهد به موتوري را تحت پوشش قرار مي
  .گيرند قرار مي 14در طبقه آخر يعني طبقه   cc5000خودروهاي با حجم موتور بيش از 

  
  

                                                           
هاي سرنشين آن  منظور حمل مسافر طراحي و ساخته شده و تعداد مكان عبارتست از هر خودرويي كه به M1گروه  7خودروي سواري 7

عبارتست از  N1خودروي حمل بار گروه همچنين  .]1[ با احتساب صندلي راننده از هشت صندلي بيشتر نباشد ) هاي آن تعداد صندلي(

 ].1[باشد  كيلوگرم مي 3500مجاز آنها  كه به اين منظور طراحي و ساخته شده و حداكثر جرمخودروهاي مخصوص حمل كاال 
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 سازي مصرف سوخت شركت بهينه

  مصرف سوخت خودروهاي گازسوزو استانداردتدوين معيار

 1390اسفند  زيست مركز تحقيقات خودرو، سوخت و محيط

  )N1و  M1دسته (  بندي پيشنهادي از سوي كميته تدوين معيار براي خودروهاي سواري و باري سبك طبقه 10- 3جدول 
 )cc( جايي موتور خودرو  محدوده جابه طبقه

1 V≤1000 

2 1000<V≤1100 

3 1100<V≤1300 

4 1300<V≤1400 

5 1400<V≤1500 

6 1500<V≤1600 

7 1600<V≤1800 

8 1800<V≤2000 

9 2000<V≤2200 

10 2200<V≤2400 

11 2400<V≤3000 

12  4000<V≤3000 

13  5000<V≤4000  

14  <V 5000  

  
] 68[تدوين معيار بندي پيشنهادي كميته اصلي  كليه خودروهاي توليد داخل كه كه طبق طبقه 11-3در جدول 

همچنين در اين جدول نقطه صفر برمبناي ليتر حجم . است گيرند، نشان داده شده جاي مي N1و  M1هاي  در گروه
همچنين  11-3جدول . ]68[است  صفر كلي هر طبقه آورده شده موتور هر يك از اعضاي اين طبقات و نيز نقطه

، 6، 5، 4هاي  شوند، تنها به كالس كه در داخل توليد مي N1و  M1 هاي دهد كه خودروهاي واقع در گروه نشان مي
اين خودروها در دو سناريو مختلف ) معيار(صفر گروهي  در اين جدول نقطه .تعلق دارند 10-3از جدول  10و  8، 7

  .باشند االجرا مي الزم 1/1/1393و سناريوي دوم از تاريخ  1/7/1391آمده كه سناريو اول از تاريخ 
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 سازي مصرف سوخت شركت بهينه

  مصرف سوخت خودروهاي گازسوزو استانداردتدوين معيار

 1390اسفند  زيست مركز تحقيقات خودرو، سوخت و محيط

  ].68[بندي كميته اصلي تدوين معيار  نقطه صفر و  مصرف سوخت بر حسب حجم موتور و در طبقه: 11- 3جدول 

بندي  قهبط
كميته اصلي 
 تدوين معيار

 خودرو

نقطه صفر اعضا بر حسب 
 حجم موتور

 )كيلومتر 100نرمال متر مكعب بر (

حجم موتور 
 )ليتر(

نقطه صفر گروهي مصرف سوخت بر 
  )Nm3/100Km( مبناي حجم موتور

  سناريو دوم  سناريو اول

  76/7 32/1 7/6 4/6 پرايد 4كالس 

 5كالس 
 80/8 5/1 تيبا

7/7 1/7  
 31/9 59/1 آريان 206پژو 

 6كالس 
 39/9 6/1 پژو روآ

 90 38/9 6/1-لوگان ال  1/8 7/7
 38/9 6/1 پيكان وانت

 7كالس 

 405 33/10 76/1پژو 

8/8 4/8  
 33/10 76/1 سپژو پار
 EF7 67/9 65/1سمند 

 33/10 76/1 سمند معمولي

 8كالس 
 72/11 2 مزدا وانت تك كابين

8/9 7/9  
 72/11 2 مزدا وانت دو كابين

  

صفر گروهي آنها  هاي نشانگر مصرف سوخت براي خودروهاي توليد داخل و برحسب نقطه هاي ميله در ادامه كران
) يا همان نشانگر زردرنگ Dميله (عنوان معيار برچسب  االجراست، به الزم 1/7/1391و از تاريخ كه در سناريوي اول 

هاي  درصد است، در جدول 5/17درصد و حدمجاز  5بندي  كه همان بازه 12-3شده در جدول  بندي ارائه و طبق بازه
  .است آورده شده 18-3تا  3-13
  

  .شوند يم استفاده برچسب در كه خودروها سوخت مصرف يبند بازه به مربوط يها گروه محدوده: 12- 3 جدول
  نشانگر  محدوده

 A  مصرف سوخت خودرو ≥) معيار  5/12(%معيار منهاي 

  B  )معيار 5/12(%معيار منهاي  >مصرف سوخت خودرو  ≥) معيار 5/7(%معيار منهاي 

  C  )ارمعي 5/7(%معيار منهاي  >مصرف سوخت خودرو  ≥) معيار 5/2(%معيار منهاي 

  D  )معيار 5/2(%/معيار منهاي  >مصرف سوخت خودرو  ≥) معيار 5/2(%عالوه  معيار به

  E  )معيار 5/2(%عالوه  معيار به >مصرف سوخت خودرو  ≥) معيار 5/7(%عالوه  معيار به
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 سازي مصرف سوخت شركت بهينه

  مصرف سوخت خودروهاي گازسوزو استانداردتدوين معيار

 1390اسفند  زيست مركز تحقيقات خودرو، سوخت و محيط

 F  )معيار 5/7(%عالوه  معيار به >مصرف سوخت خودرو  ≥) معيار 5/12(%عالوه  معيار به

  G  )معيار 5/12(%عالوه  معيار به >مصرف سوخت خودرو  ≥) معيار 5/17(%ه عالو معيار به

  

جاي  است و همچنين به شدهصفر گروهي هر كالس تحت عنوان معيار ياد  از نقطه 18- 3تا  13- 3در جداول  
  . است استفاده شده FC8مصرف سوخت از 

سي نشان  سي V≤1400>1300جم موتور هاي نشانگر كالس چهارم با ح هاي تمامي ميله بازه 13-3در جدول 
شود،  توليد داخل تنها پرايد كه توسط كمپاني سايپا توليد مي N1و  M1از ميان خودروهاي گروه . است داده شده

االجراست،  الزم 1/7/1391در سناريوي اول كه از تاريخ  4نقطه صفر گروهي كالس . گيرد در اين طبقه قرار مي
كه همان نقطه مياني (عنوان معيار اين كالس  كه از آن به ]68[كيلومتر 100ترمكعب بر نرمال م 7/6برابر است با 
  . شود ياد مي) يا ميله زردرنگ است Dميله نشانگر 

  
هاي نشانگر مصرف سوخت در سناريوي اول براي خودروهاي توليد داخل كالس چهارم با  اي ميله مقادير كرانه :13- 3جدول 

  سي سيV≤1400>1300حجم موتور  

نشانگر 6.70

A   FC  ≤ 5.86
B 5.86 <  FC  ≤ 6.20
C 6.20 <  FC  ≤ 6.53
D 6.53 <  FC  ≤ 6.87
E 6.87 <  FC  ≤ 7.20
F 7.20 <  FC  ≤ 7.54
G 7.54 <  FC  ≤ 7.87

معيار در سناريوي اول 
(Nm3/100Km)

كالس 4

  
  

نشان داده سي  سيV≤1500>1400با حجم موتور  5هاي نشانگر كالس  هاي تمامي ميله بازه 14-3در جدول 
صفر گروهي كالس  نقطه. گيرد و پژو آريان در اين طبقه قرار مي 206از ميان خودروهاي داخلي، تيبا، پژو . است شده

، ]68[كيلومتر 100نرمال مترمكعب بر  7/7االجراست، برابر است با  الزم 1/7/1391يخ در سناريوي اول كه از تار 5
  .شود ياد مي) يا ميله زردرنگ است Dكه همان نقطه مياني ميله نشانگر (عنوان معيار اين كالس  كه از آن به

  
  
  

                                                           
8 Fuel Consumption 
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 سازي مصرف سوخت شركت بهينه

  مصرف سوخت خودروهاي گازسوزو استانداردتدوين معيار

 1390اسفند  زيست مركز تحقيقات خودرو، سوخت و محيط

روهاي توليد داخل  كالس پنجم با هاي نشانگر مصرف سوخت در سناريوي اول براي خود اي ميله مقادير كرانه :14- 3جدول 
 سي سيV≤1500>1400حجم موتور 

نشانگر 7.70

A   FC  ≤ 6.74
B 6.74 <  FC  ≤ 7.12
C 7.12 <  FC  ≤ 7.51
D 7.51 <  FC  ≤ 7.89
E 7.89 <  FC  ≤ 8.28
F 8.28 <  FC  ≤ 8.66
G 8.66 <  FC  ≤ 9.05

نقطه صفر گروهي 
(Nm3/100Km)

كالس 5

  
  

نشان داده سي  سيV≤1600>1500با حجم موتور  6هاي نشانگر كالس  هاي تمامي ميله بازه 15-3در جدول 
صفر  نقطه. گيرد قرار ميوانت در اين طبقه  و پيكان 90-از ميان خودروهاي داخلي، پژو روآ، لوگان ال. است شده

نرمال مترمكعب بر  1/8االجراست، برابر است با  الزم 1/7/1391در سناريوي اول كه از تاريخ  6گروهي كالس 
) يا ميله زردرنگ است Dكه همان نقطه مياني ميله نشانگر (عنوان معيار اين كالس  ، كه از آن به]68[كيلومتر 100

  .شود ياد مي
  

هاي نشانگر مصرف سوخت در سناريوي اول براي خودروهاي توليد داخل كالس ششم با  اي ميله كرانهمقادير  :15- 3جدول 
  سي سيV≤1600>1500حجم موتور 

نشانگر 8.10

A   FC  ≤ 7.09
B 7.09 <  FC  ≤ 7.49
C 7.49 <  FC  ≤ 7.90
D 7.90 <  FC  ≤ 8.30
E 8.30 <  FC  ≤ 8.71
F 8.71 <  FC  ≤ 9.11
G 9.11 <  FC  ≤ 9.52

نقطه صفر گروهي 
(Nm3/100Km)

كالس 6

 
  

نشان داده سي  سي V≤1800>1600با حجم موتور  7هاي نشانگر كالس  هاي تمامي ميله بازه 16-3در جدول 
. گيرد در اين طبقه قرار مي و سمند معمولي EF7، پژو پارس، سمند 405هاي داخلي، پژو از ميان خودرو. است شده
نرمال  8/8االجراست، برابر است با  الزم 1/7/1391در سناريوي اول كه از تاريخ  7صفر گروهي كالس  نقطه
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 سازي مصرف سوخت شركت بهينه

  مصرف سوخت خودروهاي گازسوزو استانداردتدوين معيار

 1390اسفند  زيست مركز تحقيقات خودرو، سوخت و محيط

يا ميله  Dميله نشانگر كه همان نقطه مياني (عنوان معيار اين كالس  ، كه از آن به]68[كيلومتر 100مترمكعب بر 
  .شود ياد مي) زردرنگ است

  
با حجم  7هاي نشانگر مصرف سوخت در سناريوي اول براي خودروهاي توليد داخل كالس  اي ميله مقادير كرانه :16- 3جدول 

 سي سيV≤1800>1600موتور 

نشانگر 8.80

A   FC  ≤ 7.70
B 7.70 <  FC  ≤ 8.14
C 8.14 <  FC  ≤ 8.58
D 8.58 <  FC  ≤ 9.02
E 9.02 <  FC  ≤ 9.46
F 9.46 <  FC  ≤ 9.90
G 9.90 <  FC  ≤ 10.34

نقطه صفر گروهي 
(Nm3/100Km)

كالس 7

 
  

نشان داده سي  سي V≤2000>1800با حجم موتور  8هاي نشانگر كالس  هاي تمامي ميله بازه 17-3در جدول 
. گيرد كابين و مزدا وانت دوكابين در اين طبقه قرار مي از ميان خودروهاي داخلي، مزدا وانت تك. است شده
نرمال  8/9االجراست، برابر است با  الزم 1/7/1391در سناريوي اول كه از تاريخ  8صفر گروهي كالس  نقطه

يا ميله  Dكه همان نقطه مياني ميله نشانگر (عنوان معيار اين كالس  ، كه از آن به]68[ كيلومتر100مترمكعب بر 
   .شود ياد مي) زردرنگ است

  
با حجم  8هاي نشانگر مصرف سوخت در سناريوي اول براي خودروهاي توليد داخل كالس  اي ميله مقادير كرانه :17- 3جدول 

  سي سيV≤2000>1800موتور 

نشانگر 9.80

A   FC  ≤ 8.58
B 8.58 <  FC  ≤ 9.07
C 9.07 <  FC  ≤ 9.56
D 9.56 <  FC  ≤ 10.05
E 10.05 <  FC  ≤ 10.54
F 10.54 <  FC  ≤ 11.03
G 11.03 <  FC  ≤ 11.52

نقطه صفر گروهي 
(Nm3/100Km)

كالس 8
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 سازي مصرف سوخت شركت بهينه

  مصرف سوخت خودروهاي گازسوزو استانداردتدوين معيار

 1390اسفند  زيست مركز تحقيقات خودرو، سوخت و محيط

نشان داده سي  سيV≤2400>2200با حجم موتور  10هاي نشانگر كالس  هاي تمامي ميله بازه 18-3در جدول 
در  10صفر گروهي كالس  نقطه. گيرد در اين طبقه قرار مي Z24از ميان خودروهاي داخلي، تنها زامياد . است شده

، كه ]68[كيلومتر 100نرمال مترمكعب بر  6/10است با  االجراست، برابر الزم 1/7/1391سناريوي اول كه از تاريخ 
  .شود ياد مي) يا ميله زردرنگ است Dكه همان نقطه مياني ميله نشانگر (عنوان معيار اين كالس  از آن به

  
با  10هاي نشانگر مصرف سوخت در سناريوي اول براي خودروهاي توليد داخل كالس  اي ميله مقادير كرانه :18- 3جدول 

 سي سيV≤2400>2200وتور حجم م

نشانگر 10.60

A   FC  ≤ 9.28
B 9.28 <  FC  ≤ 9.81
C 9.81 <  FC  ≤ 10.34
D 10.34 <  FC  ≤ 10.87
E 10.87 <  FC  ≤ 11.40
F 11.40 <  FC  ≤ 11.93
G 11.93 <  FC  ≤ 12.46

نقطه صفر گروهي 
(Nm3/100Km)

كالس 10

  
  

بندي نشانگرهاي  كران"هاي نشانگر  هاي مصرف سوخت ميله تحت شرايطي، مقدار بازه البته الزم به ذكر است كه
، دستخوش 18-3تا  13-3جداول بندي  و به تبع آن كران كند تغيير مي "مصرف سوخت موجود روي برچسب

  :اين تغييرات به اين صورت هستندتغيير خواهد شد كه 
 گردد براي خودروهاي با دنده اتوماتيك به اعداد معيار جداول فوق پنج درصد اضافه مي. 

 گردد براي خودروهاي دو ديفرانسيل به اعداد معيار جداول فوق پنج درصد اضافه مي. 

  براي خودروهاي گروهM2 دگرد به اعداد معيار جداول فوق بيست درصد اضافه مي. 

 گروه  خودروهاي برايN1 هاي افزايش مربوط به هر طبقه جرمي،  درصد 2جدول طبق جدول ب اعداد به
 .گردد مي اضافه به درصد معيار

  
  بندي مصرف سوخت هر دسته  براساس جرم مرجع آنها و درصد افزايش بازه N1بندي خودروهاي گروه  دسته:. 19- 3جدول 

 N1بندي خودروهاي گروه  دسته
  جرم مرجع براساس

جرم مرجع برحسب 
  درصد افزايش  كيلوگرم

  M≤1305 5  1كالس 
  M≤1760  10>1305  2كالس 
  M  15>1760  3كالس 
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 سازي مصرف سوخت شركت بهينه

  مصرف سوخت خودروهاي گازسوزو استانداردتدوين معيار

 1390اسفند  زيست مركز تحقيقات خودرو، سوخت و محيط

 گاز  براساس كيلومتر و 100 رب نرمال مترمكعب حسببر3 ولاجد در ذكرشده سوخت مصرف مقاديرG20 
  .باشند برچسب مي D شاخص براي و بوده) TA(و تائيد نوع 

ك خودرو همزمان دو يا سه مورد فوق را شامل شود، مجموع درصدهاي افزايش اين موارد در مقدار در صورتي كه ي
  . شود معيار موجود ضرب شده و به مقدار معيار مصرف سوخت افزوده مي

صفر گروهي آنها  هاي نشانگر مصرف سوخت براي خودروهاي توليد داخل و برحسب نقطه هاي ميله در ادامه كران
) يا همان نشانگر زردرنگ Dميله (عنوان معيار برچسب  االجراست، به الزم 1/1/1393يوي دوم و از تاريخ كه در سنار
هاي  درصد است، در جدول 5/17درصد و حدمجاز  5بندي  كه همان بازه 12-3شده در جدول  بندي ارائه و طبق بازه

گروهي هر كالس تحت عنوان معيار ياد  صفر از نقطه 25-3تا  20-3در جداول . است آورده شده 25-3تا  3-20
  . است استفاده شده FC9جاي مصرف سوخت از  است و همچنين به شده

سي نشان  سي V≤1400>1300هاي نشانگر كالس چهارم با حجم موتور  هاي تمامي ميله بازه 20-3در جدول 
توليد داخل تنها پرايد كه  N1و  M1طور كه پيشتر نيز ذكر شد،از ميان خودروهاي گروه  همان. است داده شده

در سناريوي دوم كه از  4نقطه صفر گروهي كالس . گيرد شود، در اين طبقه قرار مي توسط كمپاني سايپا توليد مي
عنوان معيار  كه از آن به ]68[كيلومتر 100نرمال مترمكعب بر  4/6االجراست، برابر است با  الزم 1/1/1393تاريخ 

  . شود ياد مي) يا ميله زردرنگ است Dياني ميله نشانگر كه همان نقطه م(اين كالس 
  

هاي نشانگر مصرف سوخت در سناريوي دوم براي خودروهاي توليد داخل كالس چهارم با  اي ميله مقادير كرانه :20- 3جدول 
  سي سيV≤1400>1300حجم موتور  

نشانگر 6.40

A   FC  ≤ 5.60
B 5.60 <  FC  ≤ 5.92
C 5.92 <  FC  ≤ 6.24
D 6.24 <  FC  ≤ 6.56
E 6.56 <  FC  ≤ 6.88
F 6.88 <  FC  ≤ 7.20
G 7.20 <  FC  ≤ 7.52

معيار در سناريوي اول 
(Nm3/100Km)

كالس 4

  

  

نشان داده سي  سيV≤1500>1400با حجم موتور  5نگر كالس هاي نشا هاي تمامي ميله بازه 21-3در جدول 
صفر گروهي كالس  نقطه. گيرد و پژو آريان در اين طبقه قرار مي 206از ميان خودروهاي داخلي، تيبا، پژو . است شده

، ]68[كيلومتر 100نرمال مترمكعب بر  1/7االجراست، برابر است با  الزم 1/1/1393در سناريوي دوم كه از تاريخ  5
  .شود ياد مي) يا ميله زردرنگ است Dكه همان نقطه مياني ميله نشانگر (عنوان معيار اين كالس  كه از آن به

                                                           
9 Fuel Consumption 
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 سازي مصرف سوخت شركت بهينه

  مصرف سوخت خودروهاي گازسوزو استانداردتدوين معيار

 1390اسفند  زيست مركز تحقيقات خودرو، سوخت و محيط

هاي نشانگر مصرف سوخت در سناريوي دوم براي خودروهاي توليد داخل  كالس پنجم با  اي ميله مقادير كرانه :21- 3جدول 
 سي سيV≤1500>1400حجم موتور 

نشانگر 7.10

A   FC  ≤ 6.21
B 6.21 <  FC  ≤ 6.57
C 6.57 <  FC  ≤ 6.92
D 6.92 <  FC  ≤ 7.28
E 7.28 <  FC  ≤ 7.63
F 7.63 <  FC  ≤ 7.99
G 7.99 <  FC  ≤ 8.34

نقطه صفر گروهي 
(Nm3/100Km)

كالس 5

  
  

نشان داده سي  سيV≤1600>1500با حجم موتور  6هاي نشانگر كالس  هاي تمامي ميله بازه 22-3در جدول 
صفر  نقطه. گيرد وانت در اين طبقه قرار مي و پيكان 90-از ميان خودروهاي داخلي، پژو روآ، لوگان ال. است شده

نرمال مترمكعب بر  7/7االجراست، برابر است با  الزم 1/1/1393در سناريوي دوم كه از تاريخ  6گروهي كالس 
) يا ميله زردرنگ است Dكه همان نقطه مياني ميله نشانگر (عنوان معيار اين كالس  ، كه از آن به]68[كيلومتر 100

  .شود ياد مي
  

س ششم با هاي نشانگر مصرف سوخت در سناريوي دوم براي خودروهاي توليد داخل كال اي ميله مقادير كرانه :22- 3جدول 
  سي سيV≤1600>1500حجم موتور 

نشانگر 7.70

A   FC  ≤ 6.74
B 6.74 <  FC  ≤ 7.12
C 7.12 <  FC  ≤ 7.51
D 7.51 <  FC  ≤ 7.89
E 7.89 <  FC  ≤ 8.28
F 8.28 <  FC  ≤ 8.66
G 8.66 <  FC  ≤ 9.05

نقطه صفر گروهي 
(Nm3/100Km)

كالس 6

 
  

نشان داده سي  سي V≤1800>1600با حجم موتور  7هاي نشانگر كالس  هاي تمامي ميله بازه 23-3در جدول 
. گيرد در اين طبقه قرار مي و سمند معمولي EF7، پژو پارس، سمند 405از ميان خودروهاي داخلي، پژو . است شده
نرمال  4/8االجراست، برابر است با  الزم 1/1/1393در سناريوي دوم كه از تاريخ  7صفر گروهي كالس  نقطه
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 سازي مصرف سوخت شركت بهينه

  مصرف سوخت خودروهاي گازسوزو استانداردتدوين معيار

 1390اسفند  زيست مركز تحقيقات خودرو، سوخت و محيط

يا ميله  Dكه همان نقطه مياني ميله نشانگر (عنوان معيار اين كالس  ، كه از آن به]68[كيلومتر 100مترمكعب بر 
  .شود ياد مي) زردرنگ است

  
با  7هاي نشانگر مصرف سوخت در سناريوي دوم براي خودروهاي توليد داخل كالس  هاي ميل مقادير كرانه :23- 3جدول 

 سي سيV≤1800>1600حجم موتور 

نشانگر 8.40

A   FC  ≤ 7.35
B 7.35 <  FC  ≤ 7.77
C 7.77 <  FC  ≤ 8.19
D 8.19 <  FC  ≤ 8.61
E 8.61 <  FC  ≤ 9.03
F 9.03 <  FC  ≤ 9.45
G 9.45 <  FC  ≤ 9.87

نقطه صفر گروهي 
(Nm3/100Km)

كالس 7

 
  

نشان داده سي  سي V≤2000>1800با حجم موتور  8هاي نشانگر كالس  هاي تمامي ميله بازه 24-3در جدول 
. گيرد كابين و مزدا وانت دوكابين در اين طبقه قرار مي ا وانت تكاز ميان خودروهاي داخلي، مزد. است شده
نرمال  7/9االجراست، برابر است با  الزم 1/1/1393در سناريوي دوم كه از تاريخ  8صفر گروهي كالس  نقطه

ميله يا  Dكه همان نقطه مياني ميله نشانگر (عنوان معيار اين كالس  ، كه از آن به]68[كيلومتر 100مترمكعب بر 
  .شود ياد مي) زردرنگ است

  
با  8هاي نشانگر مصرف سوخت در سناريوي دوم براي خودروهاي توليد داخل كالس  اي ميله مقادير كرانه :24- 3جدول 

  سي سيV≤2000>1800حجم موتور 

نشانگر 9.70

A   FC  ≤ 8.49
B 8.49 <  FC  ≤ 8.97
C 8.97 <  FC  ≤ 9.46
D 9.46 <  FC  ≤ 9.94
E 9.94 <  FC  ≤ 10.43
F 10.43 <  FC  ≤ 10.91
G 10.91 <  FC  ≤ 11.40

نقطه صفر گروهي 
(Nm3/100Km)

كالس 8
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 سازي مصرف سوخت شركت بهينه

  مصرف سوخت خودروهاي گازسوزو استانداردتدوين معيار

 1390اسفند  زيست مركز تحقيقات خودرو، سوخت و محيط

نشان داده سي  سيV≤2400>2200با حجم موتور  10هاي نشانگر كالس  هاي تمامي ميله بازه 25-3در جدول 
در  10صفر گروهي كالس  نقطه. گيرد در اين طبقه قرار مي Z24از ميان خودروهاي داخلي، تنها زامياد . است شده

، كه ]68[كيلومتر 100نرمال مترمكعب بر  1/10االجراست، برابر است با  الزم 1/1/1393سناريوي دوم كه از تاريخ 
  .شود ياد مي) يا ميله زردرنگ است Dكه همان نقطه مياني ميله نشانگر (س عنوان معيار اين كال از آن به

  
با  10هاي نشانگر مصرف سوخت در سناريوي دوم براي خودروهاي توليد داخل كالس  اي ميله مقادير كرانه :25- 3جدول 

 سي سيV≤2400>2200حجم موتور 

نشانگر 10.10

A   FC  ≤ 8.84
B 8.84 <  FC  ≤ 9.34
C 9.34 <  FC  ≤ 9.85
D 9.85 <  FC  ≤ 10.35
E 10.35 <  FC  ≤ 10.86
F 10.86 <  FC  ≤ 11.36
G 11.36 <  FC  ≤ 11.87

نقطه صفر گروهي 
(Nm3/100Km)

كالس 10

 

  
بندي نشانگرهاي  كران"هاي نشانگر  هاي مصرف سوخت ميله شرايطي، مقدار بازه تحت البته الزم به ذكر است كه

، دستخوش 25-3تا  20-3بندي جداول  و به تبع آن كران كنند تغيير مي "مصرف سوخت موجود روي برچسب
  :تغيير خواهد شد كه اين تغييرات به اين صورت هستند

  گردد جداول فوق پنج درصد اضافه ميبراي خودروهاي با دنده اتوماتيك به اعداد معيار. 

 گردد براي خودروهاي دو ديفرانسيل به اعداد معيار جداول فوق پنج درصد اضافه مي. 

  براي خودروهاي گروهM2 گردد به اعداد معيار جداول فوق بيست درصد اضافه مي. 

 گروه  خودروهاي برايN1 ر طبقه جرمي، هاي افزايش مربوط به ه درصد 2جدول طبق جدول ب اعداد به
 .گردد مي اضافه به درصد معيار

  
  بندي مصرف سوخت هر دسته  براساس جرم مرجع آنها و درصد افزايش بازه N1بندي خودروهاي گروه  دسته:. 26- 3جدول 

 N1بندي خودروهاي گروه  دسته
  درصد افزايش  جرم مرجع برحسب كيلوگرم  براساس جرم مرجع

  M≤1305 5 1كالس 
  M≤1760  10>1305  2كالس 
  M 15>1760  3كالس 
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 سازي مصرف سوخت شركت بهينه

  مصرف سوخت خودروهاي گازسوزو استانداردتدوين معيار

 1390اسفند  زيست مركز تحقيقات خودرو، سوخت و محيط

 كيلومتر و 100 رب نرمال مترمكعب حسببر 25-3تا  20-3 جدول در ذكرشده سوخت مصرف مقادير 
  .باشند برچسب مي D شاخص براي و بوده) TA(و تائيد نوع  G20گاز  براساس

اين موارد در مقدار  در صورتي كه يك خودرو همزمان دو يا سه مورد فوق را شامل شود، مجموع درصدهاي افزايش
  . شود معيار موجود ضرب شده و به مقدار معيار مصرف سوخت افزوده مي

  طراحي برچسب 3-5
 با را مختلف هاي سازد مدل مي قادر را كنندگان مصرف كه است اطالعاتي حاوي خودرو سوخت مصرف چسب بر

 برچسب روي بر مندرج اطالعات. نندبا هم مقايسه ك) Gتا  A(سوخت  مصرف گروه و شده تعيين معيار به توجه

 ابعادهمچنين  .است ارائه شده 1-3سوز در شكل  برچسب خودروهاي گازسوز دوگانه .باشد واضح و خوانا بايد

 استفاده هاي رنگ كد .باشند مي ميليمتر حسب بر شكل در شده داده اعداد .باشد 2-3 شكل مطابق بايد برچسب

  .باشد روشن مي آبي و سرخابي زرد، سياه، ايه رنگ مبناي بر برچسب روي بر شده
  :براي مثال

00X0 : 0و آبي روشن  %0، سرخابي %100، زرد %0سياه% 

70X0 : 70و آبي روشن  %0، سرخابي %100، زرد %0سياه% 

  :است زير شرح به ها پيكان هاي رنگ كد
6044 :A  

:B X0X0 
70X0 :C 
00X0 :D  
03X0 :E  
0X60 :F  
0XX0 G 

موارد  .شوند مي ارائه سياه رنگ هفت، هشت، نه ده و شانزده  يك، موارد در جز اطالعات سفيد، برچسب كل زمينه
  .باشند مي 6044و موارد هشت و ده با كد  0XX0نه، هفت و شانزده با كد 

  .شوند مي معرفي صورت زير به اند، شده مشخص 81 تا 1 از شماره يك با كه 3-3 شكل هاي بخش از يك هر

 نوع برچسب .1

اي از خودروها كه نوع، ساخت، دسته، سري و نوع بدنه  اصطالحي است كه در مورد دسته(دل خودرو م .2
 ))1(رود  كار مي آنها يكي است، به

 )Nm3/100km(شده برحسب  ميزان مصرف سوخت تركيبي خودرو با گازطبيعي فشرده .3

 )L/100km(شده برحسب  ميزان مصرف سوخت تركيبي خودرو با گازطبيعي فشرده .4

 ميزان مصرف سوخت سوخت تركيبي و شماره استاندارد مورد استفاده .5

 داليل احتمالي عدم تطابق اطالعات برچسب با ميزان مصرف سوخت خودرو .6

 در موتور خودروي مورد بررسيبنزين اكسيدكربن حاصله از احتراق   ميزان توليد دي .7

 در موتور خودروي مورد بررسي شده گازطبيعي فشردهاكسيدكربن حاصله از احتراق  ميزان توليد دي .8

 بنزينسوخت با خودرو  محيطي كالس زيست .9
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 شده فشرده گاز طبيعيسوخت محيطي خودرو با  كالس زيست .10

 )L/100km(بنزين برحسب  معيار مصرف سوخت خودرو هنگام كاركرد با .11

 kmو برحسب  )هاي مختلف متفاوت است كه براي كالس(حداكثر بازه رانندگي با مخزن پر بنزين  .12

 )Nm3/100km(برحسب  شده فشردهگازطبيعي  معيار مصرف سوخت خودرو هنگام كاركرد با .13

و  )هاي مختلف متفاوت است كه براي كالس( شده گازطبيعي فشردهحداكثر بازه رانندگي با مخزن پر  .14
 kmبرحسب 

 نام خودروساز .15

 .دباش تاريخ اجرا كه همان تاريخ نصب برچسب روي خودرو هنگام توليد خودرو مي .16

  CCحجم موتور خودرو برحسب  .17
درصد و حدمجاز 5هاي   با بازه 1-2هاي مصرف سوخت كه طبق جدول  هفت ميله نشانگر بازه .18

 .اند بندي شده كراندرصد 5/17
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حجم موتور
طبقه خودرو

(cc)سازنده خودرو

مصرف سوخت تركيبي با گاز طبيعي

مصرف سوخت تركيبي با بنزين

حداكثر بازه رانندگي با گاز طبيعي

حداكثر بازه رانندگي با بنزين

مصرف سوخت تركيبي براساس
ISIRI استاندارد ؟؟؟

توجه: ميزان مصرف سوخت خودرو به عواملي چون نحوه رانندگي و چگونگي تعمير و نگهداري خودرو وابسته است.

كالس محيط زيست خودروي گازسوز حاصل از احتراق گازطبيعيCO2ميزان توليد

كالس محيط زيست خودروي بنزيني حاصل از احتراق بنزينCO2ميزان توليد

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

E

F

G

D

؟؟؟

؟؟؟

ميزان پيمايش با مخزن پر سوخت گاز طبيعي در حدود ...
0   50   100   150   200   250   300   350  400 km

ميزان پيمايش بامخزن پر سوخت بنزين در حدود ...
0   50   100   150   200   250   300   350  400 km

13 (خودروي دوگانه سوز) تاريخ اجرا ؟؟/؟؟/؟؟برچسب مصرف سوخت

Nm /100km3

L/100kmL/100km

Nm /100km3

  
  سوز برچسب خودروهاي گازسوز دوگانه :1-3 شكل
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حجم موتور
خودرو طبقه 

(cc)خودرو سازنده 

مصرف سوخت تركيبي با گاز طبيعي

بنزين مصرف سوخت تركيبي با 

با گاز طبيعي حداكثر بازه رانندگي 

بنزين با  انندگي  حداكثر بازه ر

مصرف سوخت تركيبي براساس
استاندارد ؟؟؟  ISIRI

ابسته است. خودرو و نندگي و چگونگي تعمير و نگهداري  نحوه را سوخت خودرو به عواملي چون  توجه: ميزان مصرف 

ليد تو ز حاصل از احتراق گازطبيعيCO2ميزان  كالس محيط زيست خودروي گازسو

كالس محيط زيست خودروي بنزيني حاصل از احتراق بنزينCO2ميزان توليد

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

E

F

G

D
؟؟؟

؟؟؟

طبيعي در حدود ... از  مخزن پر سوخت گ مايش با  ميزان پي
0   50   100   150   200   250   300   350  400 km

نزين در حدود ... سوخت ب مايش بامخزن پر  ميزان پي
0   50   100   150   200   250   300   350  400 km

13 (خودروي دوگانه سوز) تاريخ اجرا ؟؟/؟؟/؟؟برچسب مصرف سوخت

Nm /100km3

L/100kmL/100km

Nm /100km3

35.00 mm

70.00 mm

105.00 mm

5.
00

 m
m

2
5.

00
 m

m

35.00 mm

70.00 mm

1
0.

0
0 

m
m

2
0.

0
0 

m
m

2
5.

0
0 

m
m

1
4

0.
0 

m
m

67
.5

 m
m

7
2.

5
 m

m

15
.0

 m
m

  
  سوز برحسب ميليمتر برچسب خودروهاي گازسوز دوگانه ابعاد: 2-3ل شك
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1

2 

3 

4 

5 

6 

9 

10 

7 

8 

11 

14 

13 

12 

15 

16 

17 
18 

  
  يمعرف جهت سوز گازسوز دوگانه يخودروها برچسب يرو شده درج موارد از كي هر يگذار شماره :3-3ل شك
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