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سازمانملیاستانداردایرانبه موجب بند یک مادۀ 3قانون اصالح قوانین و مقررات سازمانملیاستانداردایران ،مصوب بهمن ماه 1331
تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین ،تدوین و نشر استانداردهایملی(رسمی)ایران را به عهده دارد .
نامموسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایرانبهموجبیکصدوپنجاهودومینجلسهشورایعالیاداریمورخ29/6/92بهسازمانملی
استانداردایرانتغییروطینامهشماره996/33333مورخ29/3/92جهتاجراابالغشدهاست .
تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسانسازمان ،صاحب نظران مراکز و مؤسساتعلمی،
پژوهشی ،تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود وکوششی همگام با مصالح ملی و با توجه بهشرایط تولیدی،فناوری و تجاری
است که از مشارکت آگاهانه و منصفانۀ صاحبان حق و نفع ،شامل تولیدکنندگان ،مصرفکنندگان،صادرکنندگان و وارد کنندگان ،مراکز
علمی و تخصصی ،نهادها ،سازمان های دولتی و غیر دولتی حاصل می شود  .پیش نویساستانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به
مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال میشود و پس ازدریافت نظرها و پیشنهادها در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته
طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی(رسمی) ایرانچاپ و منتشر می شود .
پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان های عالقه مند و ذی صالح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می کننددرکمیتۀ
ملی طرح و بررسی و درصورت تصویب ،به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود .بدینترتیب،استانداردهایی ملی تلقی
می شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شمارۀ  3تدوین و در کمیتۀ ملی استاندارد مربوط که سازمان ملی
استانداردایرانتشکیل میدهد به تصویب رسیده باشد .
9
1
سازمانملیاستاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد)، (ISOکمیسیون بین المللیالکتروتکنیک) (IECو سازمان
بین المللی اندازه شناسی قانونی)3(OIMLاست و بهعنوان تنها رابط 2کمیسیون کدکسغذایی) 3(CACدر کشور فعالیت می کند.
در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاص کشور ،از آخرینپیشرفتهای علمی ،فنی و
بینالمللی بهرهگیری میشود  .
صنعتی جهان و استانداردهای 
سازمانملیاستانداردایرانمی تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون ،برای حمایت از مصرف کنندگان،حفظ سالمت و ایمنی
فردی و عمومی ،حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و مالحظات زیست محیطی و اقتصادی ،اجرایبعضی از استانداردهای ملی ایران
را برای محصوالت تولیدی داخل کشور و /یا اقالم وارداتی ،با تصویب شورای عالی استاندارد،اجباری نماید .سازمان می تواند به منظور
حفظ بازارهای بین المللی برای محصوالت کشور ،اجرای استاندارد کاالهای صادراتی ودرجهبندی آن را اجباری نماید .همچنین برای
اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال درزمینۀ مشاوره ،آموزش ،بازرسی ،ممیزی و صدور
گواهی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی ،آزمایشگاه ها ومراکز کالیبراسیون(واسنجی) وسایل سنجش ،سازمان
ملیاستانداردایران این گونه سازمان ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأییدصالحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز
شرایط الزم ،گواهینامۀ تأیید صالحیت به آن ها اعطا و بر عملکرد آنها نظارتمی کند.ترویج دستگاه بین المللی یکاها ،کالیبراسیون
(واسنجی) وسایل سنجش ،تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقاتکاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر
وظایف این سازمان است .
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ه

پیش گفتار
استاندارد" خودرو -قابلیتبازیافت وبازگردانی -الزامات " کهپیشنویسآندرکمیسیونهایمربوط
توسطشرکتبازرسیکیفیتواستانداردایران تهیهوتدوینشدهاستودرششصدوشانزدهمین اجالس
کمیتهملیاستانداردخودروونیرومحرکهمورخ 29/3/93مورد تصویبقرارگرفتهاست،اینکبهاستناد
ایران ،مصوببهمنماه،1331به

بندیکماده 3قانوناصالحقوانینومقرراتسازمانملیاستاندارد 
عنواناستانداردملیایرانمنتشرمیشود .
برایحفظهمگامیوهماهنگیباتحوالتوپیشرفتهایملیوجهانیدرزمینهصنایع،علوموخدمات،
استانداردهایملیایراندرمواقعلزومتجدیدنظرخواهدشدوهرپیشنهادیکهبرایاصالحوتکمیلاین
استانداردهاارائهشود،هنگامتجدیدنظردرکمیسیونفنیمربوطموردتوجهقرارخواهدگرفت.بنابراین ،
بایدهموارهازآخرینتجدیدنظراستانداردهایملیاستفادهکرد .
منبعوماخذیکهبرایتهیهایناستانداردمورداستفادهقرارگرفتهبهشرحزیراست:
1- DIRECTIVE 2005/64/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
COUNCIL of 26 October 2005on the type-approval of motor vehicles with regard to their
reusability, recyclability and recoverability

و

خودرو -قابلیت بازيافت و بازگردانی  -الزامات

9

هدف

هدفازتدوینایناستانداردتعییناقداماتاجراییوفنیالزمبرایتاییدنوعخودروهایمذکوردربند
9ایناستاندارد،براساستضمینبازیافت1وبازگردانی9قطعاتآنها،حداقلبهاندازهدرصدهایمذکور
دربند3است .
1

دامنه کاربرد

ایناستاندارددرمورد خودروهایگروه M1و N1برطبقتعریف بخشاول فصلسوماستانداردملی
ایران6292وقطعاتنویاکارکردهاینخودروهاکاربرددارد .
ایناستاندارددرمواردزیرکاربردندارد :
الف-خودروهای با کاربرد خاص بر طبق تعریف بند  1-9-9بخش اول فصل سوم استاندارد ملی ایران
 6292
ب-خودروهایباساختچندمرحلهایمتعلقبهگروه،N1بهشرطیکهخودرویپایهباایناستاندارد
مطابقتنماید 
پ-خودروهایتولیدیدرتعدادکممذکوردربند19فصلسوماستانداردملیایران 6292
9

مراجع الزامی

مداركالزامیزیرحاویمقرراتیاستکهدرمتنایناستانداردملیایرانبهآنهاارجاعدادهشده
است.بدینترتیبآنمقرراتجزئیازایناستانداردملیایرانمحسوبمیشود.درصورتیکهبه
مدرکیباذکرتاریخانتشارارجاعدادهشدهباشد،اصالحیههاوتجدیدنظرهایبعدیآنموردنظراین
استانداردملیایراننیست.درموردمدارکیکهبدونذکرتاریخانتشاربهآنهاارجاعدادهشدهاست،
هموارهآخرینتجدیدنظرواصالحیههایبعدیآنهاموردنظراست .
استفادهازمراجعزیربرایایناستانداردالزامیاست:
 9-9استانداردملیایرانشماره،6292خودرو–تاییدنوعوسایلنقلیهموتوریوتریلرهایآنها-
مقرراتوروشاجرایی 
9-3استانداردملیایرانشماره ،2266خودروهایفرسوده-الزامات 

1 -Recycle
2 -Recover

1


3.3 ISO 22626:2002,
3.4 EN 45012: 1989 or ISO/IEC Guide 62: 1996 on the general criteria for certification

bodies operating quality system
implemented by the manufacturer

certification as regards the management systems

3.5 EN 45012:1989, General requirements for bodies operating assessment and

certification/registration of quality systems
3.6 ISO/IEC Guide 62:1996, General requirements for bodies operating product

certification systems
3.7 Commission Decision 2003/138/EC establishing component and material coding

standards for vehicles pursuant to directive 2000/53/EC of the European parliament and of
the Council on end of life vehicles
3.8 ISO 9000, Quality management system
3.9 ISO 14000, Environmental management-Guildlines and examples

2

4

اصطالحات و تعاريف

درایناستاندارداصطالحاتوتعاریفزیربهکارمیرود :
9-4

خودرو

هروسیلهنقلیهباقوایمحرکهموتوریراگویندکهباامکاناتخودحرکتکردهوباداشتنحداقلچهار
چرخدارایحداکثرسرعتطراحیبیشاز 93کیلومتربرساعتبودهوبه صورتکامل،کاملشدهیا
غیرکاملباشد .
1-4

قطعه منفصله

1

هرقطعهیامجموعهایازقطعاتموجوددریکخودرودرزمانتولیدآناست.اینتعریفقطعات 2و
واحدهایفنیمجزا3برطبقتعریف،استانداردملیایران6292رانیزشاملمیشود .4
9-4

نوع خودرو

عبارتازنوعخودرویتعریفشدهدربندهای1و3بخشدومازفصلسوماستانداردملیایران6292
است .
4-4

خودروي اسقاط

5

عبارتازخودرویتعریفشدهبراساستعاریفاستانداردملیایرانشماره2266است .
5-4

خودروي مرجع

6

عبارتازگونهایازیکنوعخودرواستکهتوسطمرجعتاییدوباتوجهبهاطالعاتارائهشدهازطرف
سازنده و بر طبق معیارهای مذکور در بند  3تعریف شده و مسئلهدارترین خودرو از نظر قابلیتهای
بازیافتوبازگردانیاست .
7-4

خودروي با ساخت چند مرحلهاي

7

خودروییاستکهمحصولیکفرآیندساختچندمرحلهایاست .
6-4

خودروي پايه

8

خودروییاستکهدربند13-2ازفصلاولاستانداردملیایران6292تعریفشدهودرمرحلهآغازین
ساختچندمرحلهایمورداستفادهقرارمیگیرد .

1 -Component part.
2 -Component.
3 -Separate technical unit.

-2ازاینبهبعدبهاختصار"قطعه"گفتهمیشود .
5 -End of life vehicle
6 -Reference Vehicle
7 -Multi-stage built vehicle
8 -Base vehicle

3

8-4

ساخت چند مرحلهاي

1

فرآیندیاستکهدرطیآنخودروباافزودنقطعاتبهیکخودرویپایه،یابااصالحآنقطعات،در
طیچندمرحلهساختهمیشود .
1-4

بازيافت

عبارتازبازیافتتعریفشدهبراساستعاریفاستانداردملیایرانشماره2266است .
91-4

بازگردانی انرژي

عبارتازبازگردانیانرژیتعریفشدهدراستانداردملیایرانشماره2266است .
99-4

بازگردانی

عبارتازبازگردانیتعریفشدهدراستانداردملیایرانشماره2266است.
91-4

قابلیت بازيافت

تواناییبالقوهبرایبازیافتقطعاتیاموادبازشدهازروییکخودرویاسقاطاست .
99-4

قابلیت بازگردانی

تواناییبالقوهبرایبازگردانیقطعاتیاموادبازشدهازروییکخودرویاسقاطاست .
 94-4نرخ قابلیت بازيافت يک خودرو ()Rcyc
درصدجرمییکخودرویجدیداستکهبهصورتبالقوهمیتواندبازیافتشود .
 95-4نرخ قابلیت بازگردانی يک خودرو ()Rcov
درصدجرمییکخودرویجدیداستکهبهصورتبالقوهمیتواندبازگردانیشود .
97-4

استراتژي(راهبرد)

برنامهای در مقیاس بزرگ است که شامل فعالیتهای هماهنگ شده و معیارهای فنی میشود که به
منظورپیادهسازی،خردکردنیافرآیندهایمشابه،بازیافتوبازگردانیمواداتخاذمیشودتاازحصول
نرخهای قابلیت بازیافت و بازگردانی مورد نظر در زمانی که خودرو در مرحله توسعه خود قرار دارد،
اطمینانحاصلشود .
96-4

جرم

جرمخودرویآمادهحرکتبرطبقتعریفبند 6-3فصلدوماستانداردملیایران،6292بهاستثنای
جرمرانندهاستکه33kgدرنظرگرفتهمیشود .

1 -Multi-stage built vehicle

4

98-4

مرجع تائید

مرجعذیصالحیاستکهدرتمامیجنبههایتائیدنوعیکنوعوسیلهنقلیه،سیستم،قطعهیامجموعه

صورتلزوم)لغوگواهینامههایتائیدمسئول

فنیمجزا،یاتاییدانفرادییکوسیلهنقلیه؛صدورو(در
بودهوهمچنینمسئولپیگیریوتصدیقترتیباتتطابقتولیدسازندهاست .
91-4

واحد خدمات فنی

تشکیالتیاسازمانیاستکهتوسطمرجعتاییدبهعنوانیکآزمایشگاهمنصوبشدهتاآزمونهارا
هایابازرسیهارا

انجامدادهیابهعنوانیکسازمانارزیابیکنندهتطابقارزیابیهایاولیهیادیگرآزمون
ازطرفمرجعتاییدانجامدهد.اینعملمیتواندتوسطمرجعتاییدنیزانجامگیرد .
5

مقررات تايید نوع

مرجعتاییدتنهابایدبهانواعیازخودروکهالزاماتایناستانداردرابرآوردهمیسازندگواهی
9-5
تاییدنوعازنظرقابلیتهایبازیافتوبازگردانیرااعطاکند .
بهمنظورتقاضابرایبند،1-3سازندهبایدمشروحاطالعاتفنیالزمبهمنظورانجاممحاسبات
1-5
وبازرسیهایمذکوردربند  3رادررابطهباماهیتموادمصرفیدرساختخودرووقطعاتآن ،به
مرجعتاییدارائهدهد.درمواقعیکهنشاندادهمیشودکهایناطالعاتتحتپوششحقوقمالکیت
معنویبودهیابخشیازفنونخاصسازندهیاتامینکنندهویاست،سازندهیاتامینکنندهویبایدبرای
انجامصحیحمحاسباتمزبوراطالعاتکافیراارائهدهند .
ازنظرقابلیتهایبازیافتوبازگردانی،مرجعتاییدبایداطمینانیابدکهدرهنگامارائهتقاضا
9-5
برای تایید نوع خودرو بر طبق بند  6فصل اول استاندارد ملی ایران  ،6292سازنده از نمونه مدرك
اطالعاتیمندرجدرپیوستالفایناستاندارداستفادهمیکند .
هنگامیکهبرطبق بند 3-3فصلاولاستانداردملیایران، 6292تاییدنوعصادرمیشود،
4-5
مرجعتاییدبایدازنمونهگواهیتاییدنوعارائهشدهدرپیوستبایناستاندارداستفادهکند .
7

ارزيابی مقدماتی سازنده

مرجع تایید نباید بدون کسب اطمینان اولیه از برقراری ترتیبات و شیوههای اجرایی
9-7
رضایتبخشتوسطسازنده،برطبقبند 3-2ایناستاندارد،بهمنظورمدیریتصحیحخصوصیاتمربوط
قابلیتهایبازیافتوبازگردانیبرطبقایناستانداردهیچتاییدنوعیراصادرکند.پسازانجاماین
ارزیابیمقدماتی،بایدگواهینامهای بهنام"گواهیتطابقبابند( "2کهاز اینپسگواهیتطابقخوانده
میشود)برایسازندهصادرشود .
 1-7در چارچوب ارزیابی مقدماتی سازنده ،مرجع تایید باید اطمینان یابد که مواد مصرفی برای
ساختنوعخودروباتمهیداتاستانداردملیایرانشماره2266مطابقتدارد .
5

مرجعتاییدبایددرتطابقباروشاجراییمذکوردراستانداردملیایرانشماره 2266جزییاتقواعد
الزمبرایصحهگذاریاینتمهیداتراایجادکند .
 9-7بهمنظوراجرایبند،1-6سازندهبایداستراتژیرابرایتضمینپیادهسازی،بازیابیوبازگردانی
موادپیشنهادنماید.درایناستراتژیبایدفناوریهایاثباتشدهموجودیادرحالتوسعهدرزمانتقاضا
برایتاییدنوعخودروبهکارگرفتهشود .
 4-7برایانجام ارزیابیمقدماتیازسازندهوصدورگواهیتطابق،مرجعتاییدباید،برطبقبند،9-2
یکسازمانذیصالحرامنصوبنماید .
 5-7گواهی تطابق باید شامل مدارك و مستندات مربوط بوده و استراتژی پیشنهادی سازنده را
تشریحکند.سازمانذیصالحبایدازنمونهمذکوردرپیوستپاستفادهکند .
 7-7پیشازاینکهبازرسیهایجدیدانجامشود،گواهیتطابقبایدحداقلبهمدتدوسالاز
تاریختحویلاعتبارداشتهباشد .
 6-7سازندهبایدهرگونهتغییرعمدهایکهباگواهیتطابقارتباطداردرابهسازمانذیصالحاطالع
دهد.پسازمشاورهباسازنده،سازمانذیصالحبایددرموردلزومبازرسیهایجدیدتصمیمبگیرد .
 8-7در خاتمه دوره اعتبار گواهی تطابق ،در صورت لزوم ،سازمان ذیصالح باید گواهی تطابق
جدیدیراصادرکردهیااعتبارآنرابرایدوسالدیگرتمدیدکند.درمواردیکهتغییراتعمدهای
موردتوجهسازمانذیصالحواقعمیشوداینسازمانبایدگواهیجدیدیراصادرکند .
6

الزامات

 9-6خودروهایمتعلقبهگروههایM1وN1بایدطوریساختهشوندکهبرطبقروشهایاجرایی
مذکوردراینبند حداقلمیزانجرمیقابلبازیافتوبازگردانیبراساساستانداردملیایرانبهشماره

2266میباشند.
 1-6بهمنظورتاییدنوع،سازندهبایدیکفرمتکمیلشدهنمایشدادههابهمیزانمقررراکهبر
طبقاستانداردملیایرانشماره2266استراارائهنماید.اینفرمبایدبههمراهداغیموادباشد .
اینفرمبایدبافهرستقطعاتپیاده(باز)شده،برطبقاعالمسازندهدرطیمرحلهپیادهسازیوفرآیند
پیشنهادیویبراینحوهکارهمراهباشد .
 9-6برای کاربرد بندهای  1-3و  9-3سازنده باید برای جلب رضایت مرجع تایید نشان دهد که
خودروهای مرجع با الزامات مطابقت مینمایند .روش محاسبه مقرر در استاندارد ISO
22626:2002,annex Bبایدبهکاررود .
البته سازنده بایددر موقعیتی باشد که نشاندهد هرگونهای از نوع خودرو با الزامات این استاندارد
تطابقدارد .

6

4-6

بهمنظورانتخابخودروهایمرجع،بایدمعیارهایزیردرنظرگرفتهشود :

 نوعاتاقوبدنه، سطحتزییناتموجود ، تجهیزاتانتخابیموجودیکهممکناستبامسئولیتسازندهنصبشود .1

 5-6اگر مرجع تایید نوع و سازنده برای شناسایی پر مسئلهترین گونه از یک نوع خودرو از نظر
قابلیتهایبازیافتوبازگردانیبهتوافقنرسندبایدیکخودرویمرجعراازبینمواردزیرانتخابکنند:
الف-درموردخودروهایگروه، M1برایهر"نوعاتاق" برطبقتعریفبند 1بخشسومازفصلسوم
استانداردملیایران ،6292
ب-درموردخودروهایگروه،N1برایهر"نوعاتاق"یعنیون،شاسی-کابین،وانتوغیره 
7-6

بهمنظورانجاممحاسباتبایدتایرهاقابلبازیافتمحسوبشوند .

 6-6جرمهابایدتایکرقمبعدازاعشاربرحسبکیلوگرمبیانشوند.نرخهابایدتایکرقمبعداز
اعشاربرحسبدرصدمحاسبهشدهوسپسبهصورتزیرگردشوند :
الف-اگرعددبعدازعالمتاعشاربینصفرو2استباتقریبنقصانیگردشود؛ 
ب-اگرعددبعدازعالمتاعشاربینپنجو2استباتقریباضافیگردشود؛ 
 8-6بهمنظوربررسیمحاسباتمذکوردراینبند،مرجعتاییدبایدمطمئنشودکهفرمنمایش
دادهمذکوردربند9-3دارایهمبستگیبااستراتژیپیشنهادیپیوستشدهبهگواهیتطابقمذکوردر
بند1-6ایناستاندارداست .
 1-6به منظور بررسی مواد و جرم قطعات ،سازنده باید قطعاتی که به نظر مرجع تایید ضروری
هستندراارائهکند .
8

ارزيابی مقدماتی سازنده

 9-8هدفاینبندتشریحارزیابیمقدماتیاستکهبهمنظوراطمینانازانجامترتیباتورویههای
الزمتوسطسازنده،بایدتوسطسازمانذیصالحانجامشود .
1-8

سازمان ذيصالح

سازمانذیصالحبایدازنظرمعیارهایعمومیبرایتاییدسیستمکیفیتعملکردسازمانهایتاییدکننده
در رابطه با سیستمهای مدیریتی اجرا شده توسط سازنده مطابق با استاندارد  EN 45012:1989یا
ISO/IEC Guide 62:1996باشد.

-1مثلروکشچرمیصندلی،تجهیزاترادیوییدرونخودرو،تهویهمطبوع،رینگهایاسپرتوغیره

7

9-8

بررسی هايی که توسط سازمان ذيصالح انجام میشود

 9-9-8سازمانذیصالحبایداطمینانیابدکهسازندهدرمواردزیرمعیارهایالزمرادرنظرگرفتهاست :
الف-گردآوریدادههایمناسباززنجیرهکاملتامین،بهویژهجنسوجرمتمامیموادموردمصرفدر
ساختخودرو،بهمنظورانجاممحاسباتالزمبرطبقایناستاندارد؛ 
ب-تمامی دیگر دادههای مربوط به خودرو که برایفرآیند محاسبه  ،نظیر حجم سیاالت و غیره الزم
استرانگهداریمینماید .
پ-اطالعاتدریافتیازتامینکنندگانرابهصورتمناسببررسیمیکند .
ت-داغیموادرامدیریتمیکند .
ث -قادربهانجاممحاسباتنرخهایقابلیتبازیافتوبازگردانیبرطبقاستانداردISO 22628:2002
است .
ج -قطعات ساخته شده از پلیمرها و االستومرها را بر طبق استاندارد  Commission Decision
 2003/138/ECعالمتگذاریکردهوبرطبقاستاندارد Directive 2000/53/ECاستانداردهاییرابرای
کدگذاریموادوقطعاتبرقرارکند .
 1-9-8سازندهبایدتمامیاطالعاتمربوطرابهصورتمستندومدونبهسازمانذیصالحارائهنماید.
بهویژهبازیافتوبازگردانیموادبایدبهصورتکاملمستندشود .
4-8

انجام ارزيابی مقدماتی

 9-4-8بهمنظورارزیابیمقدماتیبرطبقبند 6ایناستاندارد،سازندهخودروبایدبراساسقرارداد
منعقدهباتامینکنندگان،ملزمبهنمایشحصولاطمینانازتطابقبااستاندارد ملیایرانشماره2266
باشد .
 1-4-8بهمنظورارزیابیمقدماتیبرطبقبند6ایناستاندارد،سازندهخودروبایدملزمبهایجادرویه-
هاییبرایمقاصدزیرباشد :
الف-مکاتبهالزاماتکاربردیبهپرسنلخودوبهتمامیتامینکنندگانخویش ،
ب-پایشوتضمینعملتامینکنندگاندرراستایالزامات ،
پ-گردآوریدادههایمربوطازطریقزنجیرهکاملتامین ،
ت-بازدیدوصحهگذاریاطالعاتدریافتیازتامینکنندگان ،
ث-واکنشمناسبدرجاییکه دریافتدادههاازتامینکنندگانیکهنشانههاییازعدمتطابقباالزامات
استانداردملیایرانشماره2266رانشانمیدهند.
 9-4-8ازنظراهدافبندهای 1-2-2و، 9-2-2سازندهخودروبایددرتوافقباسازمانذیصالحملزم
بهکاربرداستانداردISO 9000/14000یادیگربرنامههایاستانداردتضمینکیفیتباشد .

8

1

قطعاتی که غیر قابل استفاده مجدد هستند

9-1

براساسقوانینکشوریاستفادهمجددازتمامیقطعاتخودروغیرقابلقبولمیباشد.



9

پیوست الف
(اطالعاتی)
مدارك اطالعاتی
بر طبق فصل دوم استاندارد ملی ايران  7114در مورد تايید نوع يک خودرو از نظر قابلیتهاي
بازيافت و بازگردانی
درصورتکاربرد،بایددرسهنسخهبههمراهفهرستمطالبتهیهشوند.تمامینقشهها

اطالعاتزیر،
ویاپوشههایباقطعA4ارائهشود.درصورت

بایددرمقیاسمناسبوهمراهجزئیاتکاملدراندازهA4
وجود،عکسها،بایدجزئیاتالزمرابهنمایشبگذارند .

9

کلیات

9-9

سازنده(نامتجاریتولیدکننده) ...........................................................................................................:

1-9

نوع .............................................................................................................................................................:

9-1-9شاسی...........................................................................................................................................................:
 1-1-9نام(های)تجاری(درصورتوجود)................................................................................................:
9-9

روششناسایینوعدرصورتعالمتگذاریرویخودرو1و......................................................9

 9-9-9مکانآنعالمتمشخصه.....................................................................................................................:
4-9

گروهخودرو .........................................................................................................................................:3

5-9

نامونشانیسازنده ...............................................................................................................................:

7-9

نام(ها)ونشانی(های)کارخانه(های)مونتاژکننده .....................................................................:



-1درصورتعدمکاربردحذفشود(مواردیوجودداردکهبهدلیلوجودبیشازیکحالتلزومیبهحذفنیست .).
-9اگرروش هایشناسایینوعشاملمشخصههایغیرمرتبطباانواعوسیلهنقلیه،قطعهیامجموعهفنیمجزایتحتپوششاین
مدركاطالعاتیاست،بایددرمدركاطالعاتیاینمشخصههاتوسطنماد"؟"نمایشدادهشوند(.مثال??  )ABC ?? 123
-3براساستعاریفمندرجدربخشاولفصلسوماستانداردملیایران 6292
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1

مشخصات کلی ساختار خودرو

9-1

عکسهاو/یانقشههایخودرویمعرف ...........................................................................................:



 1-1نقشهابعادیکلخودرو ............................................................................................................................:
 9-1تعدادمحورهاوچرخها........................................................................................................................:
 9-9-1تعدادوموقعیتمحورهایدارایچرخجفتی.................................................................................:
1-9-1محورهایمحرك(تعداد،موقعیت،اتصالداخلی)..........................................................................:

4-1

کابینراننده(بیدماغیادماغدار) ...............................................................................................:1

9

موتور (9درموردموتوریکهبابنزین،گازوییلو...یابهصورتترکیبباسایرسوختهامی-
3

تواندکارکندبرایهرسوختبایدبندهاتکرارشوند ).

9-9سازنده ..........................................................................................................................................................:
1-9

موتوراحتراقداخلی 

9-1-9اطالعاتخاصموتور
9-9-1-9اصولکار:اشتعالجرقهای/اشتعالتراکمی،چهارزمانه/دوزمانه

2

1-9-1-9تعدادوچیدمانسیلندرها ....................................................................................................................:
سانتیمترمکعب 
9-9-1-9حجمموتور ..............................................................................................................:3

 -1کنترلجلوبهمعنایترتیبیاستکهدرآنبیشازنصفطولموتوردرقبلازجلوتریننقطهپایهشیشهجلوقرارداشتهوتوپی
غربیلکفرماندریکچهارمجلوییطولوسیلهنقلیهواقعاست.
هایغیررایج،ویژگیهایمعادلباآنچهدراینجااشارهشدهبایدتوسطسازندهتهیهشود .

-9درموتورهاوسیستم
-3خودروهاییکهمی توانندباهردوسوختبنزینوگازکارکننداماسیستمبنزینیتنهابرایاستارتیامقاصداضطرارینصب
شدهوحجمباكبنزینآنهاحداکثرگنجایش13لیترراداردتنهابهعنوانخودروهاییکهفقطسوختگازیمصرفمیکنندمورد
آزمونقرارگیرند .
-2درصورتعدمکاربردحذفشود(مواردیوجودداردکهبهدلیلوجودبیشازیکحالتلزومیبهحذفنیست.).
-3اینمقداربایدبرحسبЛ=3/1216محاسبهشدهوتانزدیکترینعددصحیحبرحسبسانتیمترمکعبگردشود ..
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9

5

سیستم انتقال قدرت

9-5

نوع(مکانیکی،هیدرولیکی،الکتریکی،غیره) ................................................................................................:

1-5

جعبهدنده

 9-1-5نوع(دستی/اتوماتیک/سیستمانتقالقدرتپیوستهمتغیر() CVT9
3

 9-5قفلدیفرانسیل:دارد/ندارد/اختیاری
7

بدنه

9-7

نوعبدنه ............................................................................................................................................................:

 9-9-7پیکربندیدروتعداددرها ...........................................................................................................................:
صندلیها

1-7
 9-1-7تعداد ................................................................................................................................................................... :
6

قابلیت بازيافت و قابلیت بازگردانی

9-6گونهایکهخودرومرجعبهآنتعلقدارد .......................................................................................................:
  1-6جرمخودرومرجعبههمراهبدنهیااگرسازندهبدنهو/یاوسیلهکوپلینگرانصبنمیکند،جرم
شاسی با کابین،بدون بدنه و/یا وسیله کوپلینگ(همراه باجرم مایعات،ابزارآالت و چرخ یدك(در صورت
نصب))وبدونجرمراننده ............................................................................................................................................:
9-6جرمموادخودرومرجع .......................................................................................................................................:
9-9-6جرمموادموردنظردرمرحلهقبلازشروععملیات  .........................................................................: 3
1-9-6جرمموادموردنظردرمرحلهپیادهسازی ............................................................................................:1
 9-9-6جرمموادموردنظردرمرحلهعملیاتبررویپسماندغیرفلزیقابلبازیافت ...............................:1

-1برایهرگونهموردنظرمشخصاتدادهشود .
2 -Continously Variable Timing

-3اینواژههادراستانداردISO 22628:2002تعریفشدهاند.

12

4-9-6جرمموادموردنظردرمرحلهعملیاتبررویپسماندغیرفلزیقابلبازگردانی ...........................:1
5-9-6داغیمواد ......................................................................................................................................................:1
7-9-6جرمکلموادیکهقابلبازیافتهستند .....................................................................:
6-9-6جرمکلموادقابلقابلبازگردانی .................................................................................:
4-6نرخها 
9-4-6نرخقابلیتبازیافت ....................................................................................................................:)%(Rcyc،
1-4-6نرخقابلیتبازگردانی ................................................................................................................:)%(Rcov،
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پیوست ب
(اطالعاتی)
نمونه گواهینامه تايید نوع
گواهی تايید نوع 1

مهرمرجعرسمی

مکاتبهدررابطهبا :
 تاییدنوعیکنوعخودرو-

9



9

تمدید(تعمیم)تاییدنوع
9

 ردتاییدنوع 

ازنظراستانداردملیایران...

3

شمارهتاییدنوع ...............................................................................................................................................................:
دالیلتمدید(تعمیم) ......................................................................................................................................................:

-1حداکثراندازهکاغذ923(A4میلیمتر×919میلیمتر)است .
-9درصورتعدمکاربردحذفشود(مواردیوجودداردکهبهدلیلوجودبیشازیکحالتلزومیبهحذفنیست.).
-3شمارههمیناستاندارددرجشود
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بخش 9
9-9

سازنده(نامتجاریسازنده) .........................................................................................................................:

1-9

نوع...................................................................................................................................................................:

 9-1-9نام(های)تجاری(درصورتوجود).......................................................................................................:1
9-9روششناسایینوعدرصورتعالمتگذاریرویخودرو.....................................................................:
9-9-9مکانآنعالمتمشخصه..............................................................................................................................:
4-9گروهخودرو.................................................................................................................................................:9
5-9نامونشانیسازنده ...........................................................................................................................................:
 7-9نام(ها)ونشانی(های)کارخانه(های)مونتاژکننده .............................................................................:

-1درصورتعدموجودنامتجاریدرزمانصدورتاییدنوع،اینبنددرزمانورودخودروبهبازارتکمیلشود .
- 3طبقتعاریفبخشاولفصلسوماستانداردملیایران 6292
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بخش 1
 9اطالعاتتکمیلی 
 نرخ(های)قابلیتبازیافتخودرو(های)مرجع....................................................................................: نرخ(های)قابلیتبازگردانیخودرو(های)مرجع ................................................................................:1واحدخدماتفنیمسئولانجامآزمونها ...........................................................................................................:
9تاریخگزارشآزمون .................................................................................................................................................:
4شمارهگزارشآزمون .................................................................................................................................................:
5مالحظات(درصورتوجود) ..............................................................................................................................:
7پیوستها:فهرستوبستهاطالعاتی 
 6خودروباالزاماتایناستانداردمطابقتمیکند/نمیکند 1
(مکان)(امضا)(تاریخ) 



-1هرکدامکاربردنداردحذفشود .
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پیوست پ
(اطالعاتی)
نمونه گواهی تطابق
گواهینامه تطابق با بند  1استاندارد ملی ايران ...

1

شماره ].......شماره مرجع[
] .......سازمان ذيصالح[
بدینوسیلهگواهیمیشودکه :

(سازنده) .............................................................................................................................................................................:
(نشانیسازنده) ................................................................................................................................................................:
باتمهیداتبند2استانداردملیایران1.............مطابقتمینماید .
بازرسیهادرتاریخ...................................:توسط(نامونشانیسازمانذیصالح).........................................:انجام
شدهاست .
شمارهگزارش .......................................................................................................................................................:
اینگواهیتاتاریخ]........تاریخ[.............اعتباردارد .
بررسیهادر]مکان[......................در].....................تاریخ[انجامشد.
]امضاینمایندهسازنده[........................

پیوستها:شرحاستراتژیپیشنهادیتوسطسازندهدرزمینهبازیافتوبازگردانی 


-1شمارهایناستاندارددرجشود .
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