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  به نام خدا

  آشنايي با موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

قانون اصالح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران،  3موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب بند يك ماده 

  .ايران را يه عهده دارد) رسمي(استانداردهاي ملي تنها مرجع رسمي كشور است كه وظيفه تعيين، تدوين و نشر 1371مصوب بهمن ماه 

، صاحب نظران مراكز و موسسات علمي، پژوهشي،  ∗تدوين استاندارد در حوزه هاي مختلف در كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان موسسه 

توليدي، فناوري و تجاري است كه از  توليدي و اقتصادي آگاه و مرتبط انجام مي شود و كوششي همگام با مصالح ملي و با توجه به شرايط

مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل توليد كنندگان، مصرف كنندگان، صادركنندگان و واردكنندگان، مراكز علمي و تخصصي، 

مراجع ذي نفع و اعضاي  پيش نويس استانداردهاي ملي ايران براي نظر خواهي به. نهادها، سازمان هاي دولتي و غير دولتي حاصل مي شود

كميسيون هاي فني مربوط ارسال مي شود و پس از دريافت نظرها و پيشنهادها در كميته ملي مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصويب به 

  .ايران چاپ و منتشر مي شود) رسمي(عنوان استاندارد ملي 

صالح نيز با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه مي كنند در كميته ملي  پيش نويس استانداردهايي كه موسسات و سازمان هاي عالقه مند و ذي

بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر .طرح و بررسي و در صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي ايران چاپ و منتشر مي شود

استاندارد مربوط كه موسسه استاندارد تشكيل مي دهد به  تدوين و در كميته ملي 5اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملي ايران  شماره 

  .تصويب رسيده باشد

)  IEC(، كميسيون بين المللي الكتروتكنيك  1)  ISO(موسسه استاندارد و تحقيات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد 
در تدوين . در كشور فعاليت مي كند CAC (5(كميسيون كدكس غذايي 4رابط است و به عنوان تنها 3) OIML(و سازمان اندازه شناسي قانوني 2

استانداردهاي ملي ايران ضمن توجه به شرايط كلي و نيازمندي هاي خاص كشور، از آخرين پيشرفت هاي علمي، فني و صنعتي جهان و 

 .استانداردهاي بين المللي بهره گيري مي شود

يران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون براي حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ا

ايمني فردي و عمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصوالت و مالحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردهاي ملي ايران را 

موسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي . ارداتي، با تصويب شوراي عالي استاندارد، اجباري نمايديا اقالم و/براي محصوالت توليدي داخل كشور و

همچنين براي اطمينان بخشيدن به . بين المللي براي محصوالت كشور، اجراي استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آن را اجباري نمايد 

ات فعال در زمينه مشاوره،آموزش، بازرسي، مميزي و صدور گواهي سيستم هاي مديريت كيفيت استفاده كنندگان از خدمات سازمان ها و موسس

وسايل سنجش، موسسه استاندارد اين گونه سازمان ها و موسسات را بر ) واسنجي(و مديريت زيست محيطي، آزمايشگاه ها و مراكز كاليبراسيون 

و در صورت احراز شرايط الزم، گواهي نامه تاييد صالحيت به آنها اعطا و بر عملكرد آنها اساس ضوابط نظام تاييد صالحيت ايران ارزيابي مي كند 

وسايل سنجش، تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي ) واسنجي(ترويج دستگاه بين المللي يكاها، كاليبراسيون. نظارت مي كند

  .ظايف اين موسسه استبراي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي ايران از ديگر و

                                           
استاندارد و تحقيقات صنعتي ايرانموسسه  ∗  

1- International Organization for Standardization 
2- International Electrotechnical Commission  
3- International Organization for Legal Metrology( Organization International de Metrologie Legal) 
4- Contact Point 
5- Codex Alimentarius Commission 

 

 پ



 

 

  " سطح صدا –موتور گازي و موتورسيكلت  " كميسيون استاندارد

  

  سمت يا نمايندگي            رئيس

  شركت نيرو محركه                                                          ، ����رضايي

  )فوق ليسانس مهندسي مكانيك(

  دبير

  مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران                                     تحريريان، ساالر                 

  )                       ليسانس مهندسي مكانيك(

  اعضا

  شركت پاژنگ خودرو                             ايماني ، مسعود

  )ليسانس علوم دريايي(

  ت پارسهشركت آزمون صنع                     آخرت دوست، علي رضا

  )ليسانس مهندسي مكانيك(

 پيروي، علي                                                        شركت تك تاز موتور                                          

  )                                  ليسانس مهندسي مكانيك(

  سنديكاي توليدكنندگان موتورسيكلت                       جيحون ، جهانشاه                          

  )ليسانس مهندسي مكانيك(

  شركت آزمون آسا پارسه                   كدخدايي ،مهدي

  )ليسانس مهندسي مكانيك(

  شركت ايران دوچرخ                   زارع ، عبداهللا

  )فوق ليسانس مهندسي صنايع(

  شركت متين خودرو                            عرب ، علي

  )ليسانس مهندسي مكانيك(

  محمد                                                   مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران،  ساساني

  )ليسانس مهندسي صنايع(

  پارسابوالفضل                                            شركت بازرسي نو آوران كيفيت ،  محمدزكي

  )فوق ليسانس مهندسي مكانيك(



 

 

  

  

  

  

  فهرست مندرجات

  

  

  

  

 

  

 عنوان

  

 صفحه

 1 فصل اول 1

 3 فصل دوم 2

 31 فصل سوم 3

 62 فصل چهارم 4

 94 فصل پنجم 5

 96 فصل ششم 6

 98 فصل هفتم 7

 ث



 

 

  پيش گفتار

  

هاي مربوط  كه پيش نويس آن در كميسيون " سطح صدا –موتور گازي و موتورسيكلت  "استاندارد 

دويست و نود و يكمين توسط مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تهيه و تدوين شده و در 

  مورد تصويب قرار گرفته است ،  14/12/86 جلسه كميته ملي استاندارد خودرو و نيروي محركه مورخ

د و تحقيقات صنعتي قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسه استاندار 3اينك به استناد بند يك مادة 

 .شود بعنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي 1371ايران مصوب بهمن ماه 

براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينة صنايع، علوم و 

خدمات، استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديدنظر خواهد شد و هرگونه پيشنهادي كه براي 

اصالح يا تكميل اين استاندارد ها ارائه شود، در هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه 

بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين تجديدنظر آنها . قرار خواهد گرفت

  .استفاده كرد

وجود ونيازهاي جامعه، در حد امكان در تهيه اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط م

  .بين اين استاندارد و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود

  :منابع و مأخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است 

  
1- 97/24-9/EEC, 2003, SOUND LEVEL OF TWO OR THREE-WHEEL 

MOTOR VEHICLES 
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  صدا  سطح-موتور سيكلتموتور گازي و 

 فصل اول 

  هدف و دامنه كاربرد- 1

براي تراز صداي حاصل از خودرو و db(A) هدف از تدوين اين استاندارد تعيين حدود مجاز بر حسب 

سيستم اگزوز آن بوده و براي انواع خودروهاي دو يا سه چرخ تعريف شده در استاندارد ملي ايران شماره 

  .كاربرد دارد 7558

  

  مراجع الزامي  - 2

استاندارد تأييد نوع و  -موتور گازي و موتور سيكلت - 1383:سال 7558استاندارد ملي ايران شماره  1- 2

 روش اجرايي

2-2 IEC 179:1973-Precision sound level meters 

2-3 ISO 2599: 2003- Iron ores- Determination of phosphorus content- Titrimetric 

method 

2-3 ISO 3310-1: 2000- Test sieves- Technical requirements and testing- Part 1: 

Test sieves of metal wire cloth  

 

   مقادير حدي تراز صدا - 3

سازمان  عهدهبر  ،در رابطه با مقادير حدي تراز صداي خودروهاي موتوري دو يا سه چرختصميم گيري 

  .ده و جدول زير تنها بصورت پيشنهادي ارايه شده استبوحفاظت محيط زيست  

  

  

  

  

  

  

  

    دو يا سه چرخ  موتوري مجاز انواع خودروهاي پيشنهادي تراز صداي- 1جدول شماره 



 

 

  

 dB(A)حدود مجاز بر حسب   خودروها

  موتور گازيهاي دو چرخ با سرعت-1

25km/h ≤  
>25km/h  

 موتور گازيهاي سه چرخ

  

66  

71  

76  

  موتورسيكلتهاي دو چرخ با حجم موتور- 2

80cm³ ≤ 

175 cm³   <cm³80و ≥

175 cm³ >  

75  

77  

80  

  80  موتور سيكلتهاي سه چرخ-3



 

 

  فصل دوم

  الزامات موتورگازيهاي دو چرخ

  تعاريف و اصطالحات 

  :زير بيان مي گردد در اين فصل تعاريف و اصطالحات با واژه هاي

نوع موتور گازي دو چرخ با توجه به تراز صدا و سيستم اگزوز آن يعني موتورگازيهايي كه در موارد  1- 1

  :اصلي زير با يكديگر تفاوتي ندارند 

دو يا چهار زمانه ،موتور پيستوني متناوب يا موتور پيستوني چرخشي،تعداد و ظرفيت (نوع موتور  1-1- 1

انژكتوري ، چيدمان سوپاپها ، حداكثر توان خالص و هاي د و نوع كاربراتورها يا سيستم سيلندرها ، تعدا

  ).سرعت مربوط 

  ظرفيت موتورهاي پيستوني چرخشي دو برابر ميزان حجم محفظه در نظر گرفته) توان سوم(مكعب

  .مي شود 

   ه تعداد و نسبت دنده هاژانتقال قدرت ، بويسيستم  2- 1- 1

   و چيدمان سيستم هاي اگزوزتعداد، نوع  1-3- 1

كامل از اجزاي الزم جهت محدود كردن  اي سيستم اگزوز يا صدا خفه كن عبارت است از مجموعه 2- 1

  .صداي توليد شده بوسيله موتور يك موتور گازي و اگزوز آن

  سيستم اگزوز با صدا خفه كن اصلي  2-1- 1

درو يا در زمان تمديد اعتبار آن تاييديه بر عبارت از سيستمي است از نوعي كه در زمان تاييد نوع خو

روي خودرو نصب شده است و مي تواند همان باشد كه از ابتدا نصب شده است يا اينكه تعويض شده 

  .باشد 

   سيستم اگزوز يا صدا خفه كن غير اصلي 2-2- 1

ن تمديد اعتبار ييد نوع خودرو و يا در زماأعبارت است از يك سيستم ، از نوعي غير از آنچه در زمان ت

اين سيستم تنها مي تواند به عنوان سيستم اگزوز يا صدا . آن تاييديه  بر روي خودرو نصب شده است

  .خفه كن تعويض شده مورد استفاده واقع شود 

  انواع مختلف سيستم هاي اگزوز  3- 1

  :يعني سيستم هايي كه اصوال در يكي  از موارد زير متفاوتند 

  .اجزاي مختلفي از لحاظ كارخانه و نام تجاري دارند سيستم هايي كه  3-1- 1



 

 

سيستم هايي كه داراي قطعاتي ساخته شده از موادي با خصوصيات متفاوت هستند يا داراي  3-2- 1

  .متفاوت هستند  اندازهقطعاتي با شكل و 

  .عملكردي حداقل يك قطعه آنها متفاوت است  اصولسيستم هايي كه  3-3- 1

  .داراي قطعاتي با تركيب متفاوت هستند  سيستم هايي كه 3-4- 1

 :قطعه يك سيستم اگزوز  4- 1

مانند لوله خروجي اگزوز (هر يك از قطعات جداگانه كه با يكديگر سيستم اگزوز را به وجود مي آورند 

  .در صورت وجود ) فيلتر هوا(و سيستم ورودي ) ،صدا خفه كن

 )صداي ورودي) جاذب(يا جذب كننده /ر هوا وفيلت(اگر الزم باشد كه موتور به يك سيستم ورودي 

يا جاذب صدا نيز بايد به عنوان /شود تا بتواند با حداكثر سطح صداي مجاز تطبيق نمايد ، فيلتر وتجهيز 

  .قطعاتي كه به اندازه سيستم اگزوز اهميت دارند ، محسوب شوند

ع موتور گازي دو چرخ تاييد نوع قطعه در رابطه با سطح صدا و سيستم اگزوز اصلي يك نو - 2

  ) (separate technical unit،تحت عنوان مجموعه فني مجزا 

شرايط اندازه گيري و روش آزمون خودرو در (صداي يك موتور گازي دو چرخ در حال حركت  2-1

  ).خالل مرحله تاييد نوع قطعه

  .به فصل اول مراجعه كنيد:  حدود 2-1-1

  ادوات اندازه گيري 2-1-2

  ازه گيريهاي آكوستيكياند 2-1-2-1

گيرد بايد يك اندازه گير سطح صداي  دستگاهي كه براي اندازه گيري سطح صدا مورد استفاده قرار مي

نيك تككميسيون بين المللي برق و الكترو 179دقيق از نوع تشريح شده در انتشارات شماره 

)IEC( زه گيريها بايد با استفاده ازاندا. باشد "اندازه گيريهاي دقيق سطح صدا"،چاپ دوم تحت عنوان" 

  .كه در همان نشريه تشريح شده ، انجام گيرد "A"و وزن دهي  "پاسخ سريع 

سازنده )دستورات(ق راهنماي بدر آغاز  و پايان هر گروه از اندازه گيريها ، اندازه گير سطح صدا بايد مطا

  .ود، كاليبره ش)مانند پيستوفون(و با استفاده از يك منبع صوتي مناسب

  اندازه گيريهاي سرعت 2-1-2-2

  .درصد تعيين شود ±3 سرعت موتور و سرعت موتور گازي بر روي مسير آزمون بايد در محدوده

   شرايط اندازه گيري 3- 2-1



 

 

   شرايط موتور گازي 3-1- 2-1

كيلوگرم و  90ش از مجموع وزن راكب و تجهيزات آزمون مورد استفاده بر روي موتور گازي نبايد بي

در صورت نياز ، بايد وزنه هايي به موتور گازي اضافه شود تا وزن تركيبي .كيلوگرم باشد 70كمتر از 

  .كيلوگرم برسد 70حداقل به 

 ،روغنها   ،شامل خنك كننده.(رانندگي باشد) وضعيت( در حين آزمون موتور گازي بايد در شرايط

  )چرخ يدك،و راكب ، زاربا ، سوخت

  .از انجام اندازه گيري، موتور گازي بايد به دماي كاري عادي برسد قبل

اگر موتور گازي مجهز به پنكه هايي با مكانيزم فعال سازي اتوماتيك باشد،اين سيستم نبايد در حين 

موتور گازيهايي كه داراي بيش از يك چرخ محرك ميباشند، تنها آن . اندازه گيريهاي صوتي فعال شود

اگر .براي عملكرد عادي در جاده فراهم شده است، مي تواند مورد استفاده قرار گيرد كه يچرخ محرك

  .باشد ، به منظور آزمون بايد جدا شود) محفظه حمل مسافر كناري(موتور گازي داراي سايدكار

  مكان آزمون 2- 2-1-3

صاف  عاًمكان آزمون بايد داراي يك بخش شتابگيري  مركزي باشد كه توسط يك ناحيه آزمون واق

بخش شتاب گيري بايد صاف باشد، سطح آن بايد خشك و به گونه اي باشد كه . احاطه شده باشد

  .صداي ناشي از سطح در حد پاييني باقي بماند

صداي آزاد مابين منبع صوتي واقع در بخش شتاب گيري مركزي و  ةحدودمدر مكان آزمون تغييرات 

متري از مركز بخش  50در صورتي كه در محدوده ي . ميكروفون نبايد از يك دسي بل تجاوز نمايد

،صخره ها،پلها يا )ديواره ها(شتاب گيري هيچ مانع بزرگي  كه صدا را منعكس كند مانند فنسها

سطح جاده اي كه مسير .ساختمان ها ، وجود نداشته باشد،شرايط فوق رعايت شده محسوب مي شود

  .تم مطابقت نمايدآزمون ناميده مي شود بايد با الزامات فصل هف

و هيچ .به هيچ ترتيبي نبايد مانعي كه ممكن است بر ميدان صوتي اثر بگذارد براي ميكروفون ايجاد شود

مشاهده كننده اي كه اندازه گيريها را انجام مي دهد . فردي نبايد بين ميكروفون و منبع صوتي بايستد

روي مقادير خوانده شده از دستگاه اندازه  بايد موقعيت خود را به نحوي  قرار دهد كه هيچ تاثيري بر

  .گيري نداشته باشد

  شرايط جوي و سر و صداي محيطي 3- 2-1-3



 

 

بايد اين اطمينان حاصل شود كه نتايج آزمون . اندازه گيريها نبايد در شرايط نا مساعد جوي  انجام گيرد

  .تحت تاثير وزش شديد باد نيست

وزن دهي شده ي منابع صوتي به غير از خودرو و باد ، بايد  Aبراي اندازه گيريها ، تراز صداي بصورت 

مي توان يك بادگير . وليد شده توسط خودرو باشد تاز تراز صداي  كمتر) A(دسي بل 10حداقل 

مناسب را در جلو ميكروفون نصب كرد به شرط آنكه تاثير آن بر روي ويژگيهاي حساسيتي  و جهتي 

  .ميكروفون ،محسوب شود

باشد ، ) A(دسي بل  16و  10ه اختالف بين صداي محيط و صداي اندازه گيري شده بين در صورتي ك

براي محاسبه نتايج  آزمايش ،مقدار تصحيح مناسب بايد از مقادير خوانده شده از اندازه گير سطح صدا 

 .،مطابق نمودار ذيل ، كم شود

                   

                                                                       

    تصحيح

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

      

 

 .تفاوت بين صداي محيط و صدايي كه بايد اندازه گرفته شود

 

  روش اندازه گيري  2-1-4

  هيت و تعداد اندازه گيريهاما 2-1-4-1

بايد در زماني كه موتور گازي از بين خطوط  )A))(A(dB(حداكثر تراز صداي بيان شده بر حسب دسي بل 

AA´و´BB در صورتي كه يك اختالف غير عادي بين باالترين ) .1شكل .(عبور مي كند،اندازه گيري شود

در هر طرف موتور گازي حداقل .خواهد بود مقدار و سطح صداي عمومي ثبت شود، اندازه گيري اشتباه

  .دو اندازه گيري بايد انجام شود



 

 

  موقعيت قرار دادن ميكروفون 1-4-2- 2

 1/0اقع در مسير و در ارتفاع و) 1شكل ( ´CCمتري از خط مرجع  5/7± 2/0ميكروفون بايد در فاصله  

  .طح زميني قرار گيردمتري باالي س  2/1 ±

  شرايط كاركرد 2-1-4-3

هنگامي . برسد ´AAبه خط  1-3-4-1- 2موتوگازي  بايد  با سرعت ثابت اوليه ي تشريح شده در بند 

مي رسد، دريچه ي گاز بايد تا حد ممكن  به سرعت و بصورت كامل  AA´كه جلوي موتور گازي به خط 

مي رسد،آنگاه  ´BBاني كه عقب موتور گازي به خطباز شود و در اين وضعيت نگهداشته شود تا زم

  .دريچه ي گاز بايد تا حد ممكن به سرعت به موقعيت عادي برگردانده شود

براي كليه ي اندازه گيريها ، موتورگازي بايد در يك خط مستقيم ، در بخش شتاب گيري و در حالي كه 

  .نگه مي دارد ، حركت كند ´CCصفحه ي طولي مياني موتورگازي را تا حد ممكن نزديك به خط 

  سرعت رسيدن 1- 2-1-4-3

در صورتي كه كمتر از (كيلو متر بر ساعت يا باالترين سرعت خود را  30موتور گازي بايد با سرعت ثابت 

  .برسد ´AAبه خط ) كيلومتر بر ساعت باشد  30

  انتخاب نسبت دنده  2- 2-1-4-3

  آن اجازه   هباشد ، باالترين دنده اي كه ب دستيدر صورتي كه موتورگازي داراي جعبه دنده  -

  .عبور كند ، بايد انتخاب شود AA´مي دهد حداقل با نصف سرعت موتور در حالت بار كامل از خط 

- 1-2در صورتي كه موتورگازي داراي جعبه دنده اتوماتيك است، بايد در سرعتهاي ذكر شده در بند  -

  .، رانده شود 3-1- 4

  )زمونگزارش آ(نتايج  2-1-5

  مهيا  2-گزارش آزموني كه به منظور ثبت در مدرك ارائه شده در پيوست الف 1-5-1- 2

بايد هر گونه محدوديت يا شرايطي را نتايج اندازه گيريها را تحت تاثير قرار مي دهد، ذكر  مي گردد،

  .كند

بدست آمده  اگر عدد اعشاري. مقادير به دست آمده بايد يه نزديكترين دسي بل گرد شوند 1-5-2- 2

  .باشد به باال گرد مي شود 9و  5باشد به پايين گرد شده و اگر بين  4بين صفر و 



 

 

 2تنها اندازه گيريهايي كه تغييرات آنها در دو آزمون متوالي در يك طرف موتور گازي ،كمتر يا مساوي 

فاده قرار مورد است 2-باشد ، مي تواند جهت ثبت در مدرك ارائه شده در پيوست الف) A(دسي بل 

  .گيرد

هر اندازه گيري بدست آمده مطابق بند  ةنتيج جهت احتساب عدم صحت در اندازه گيريها ، 1-5-3- 2

  .از آن ، ثبت شود) A(بايد با كسر يك دسي بل 1-5-2- 2

مجاز براي گروهي كه  صداينتيجه ي اندازه گيريها از حداكثر تراز  4در صورتي كه ميانگين  1-5-4- 2

، مطابقت يافته  1- 1-2مون شده به آن تعلق دارد ، فراتر نرود ، حدود عنوان شده در بند موتورگازي آز

  .مقدار ميانگين به عنوان نتيجه آزمون انتخاب مي شود.در نظر گرفته مي شود

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  آزمون خودرو در حالت حركت - 1شكل 

  
  آزمون خودرو در حالت ساكن   -2شكل 

  

شرايط اندازه گيري  و روش آزمون خودرو در حال (در حال ساكن  صداي حاصل از موتورگازي 2- 2

  )استفاده

   تراز فشار صداي موجود در مجاورت موتورگازي 2-2-1

آزمونهاي مربوط به اندازه گيري صداي موتورگازيها ، همچنين تراز فشار صدا بايد نزديك  تسهيلبراي 

  يري شده و نتايج طبق شروط زير اندازه گ) صدا خفه كن(به خروجي اگزوز 

انجام  1-هاي وارد شده در گزارش آزمون ، براي صدور گواهي مربوط به پيوست الف اندازه گيري

  .ميشود

   ابزار اندازه گيري 2-2-2

  .تشريح شده است ، استفاده شود 1-2-1-2بايد از يك اندازه گير تراز صداي دقيق مطابق آنچه در بند 

  شرايط اندازه گيري 2-2-3

  شرايط موتورگازي 1- 2-2-3

اگر موتورگازي به فن هاي داراي .قبل از آغاز اندازه گيري ،موتور بايد به دماي كار عادي آورده شود

مكانيزم فعال سازي خود كار مجهز باشد ، نبايد اين سيستمها در حين اندازه گيريهاي آزمون فعال 

  .شوند



 

 

اگر خالص كردن سيستم انتقال .قرار داده شود طي اندازه گيريها ، جعبه ي دنده بايد در موقعيت خالص

آزاد را داشته باشد، به عنوان مثال  چرخيدنقدرت امكانپذير نباشد، چرخ محرك موتورگازي بايد اجازه 

  .با قرار دادن خودرو بر روي جك وسط آن

  )2شكل (محل آزمون 2- 2-2-3

باشد، مي تواند به عنوان محل هر ناحيه اي كه در آنجا اغتشاشات قابل توجه صوتي وجود نداشته 

 ة، آسفالت يا هر ماده سخت ديگري با درج بتن سطوح صاف كه با.آزمون مورد استفاده قرار گيرد 

  .انعكاس باال پوشيده شده باشد،مناسب است

محل آزمون بايد به  .سطوحي كه از زمين كوبيده شده تشكيل شده اند، نبايد مورد استفاده قرار گيرند

كنترلهاي فرمان در (بيروني موتورگازي  ةمتري لب 3باشد كه كناره هاي آن حداقل در  شكل مستطيل

در آن جا نبايد موانع قابل توجهي وجود داشته باشد به عنوان مثال .د رقرار دا) نظر گرفته نمي شود

  .دنهيچ فردي به غير از راننده و ناظر نبايد در مستطيل باش

ل مستطيل فوق الذكر قرار گيرد كه ميكروفون مورد استفاده در اندازه موتور گازي بايد به نحوي در داخ

  .متر از جدول كناري فاصله داشته باشد يكگيري حداقل 

  )صداي زمينه(سر و صداي محيطي  3- 2-2-3

دسي بل  10، بايد حداقل  ندارقام خوانده شده از ابزار اندازه گيري كه از صداي زمينه و باد ناشي شده ا

)A (مي توان بادگير مناسبي روي ميكروفون قرار . باشد  ود، از تراز صدايي كه بايد اندازه گيري ش كمتر

  .داد به شرط اينكه اثرات آن روي حساسيت ميكروفون در نظر گرفته شود 

  روش اندازه گيري  2-2-4

  چگونگي و تعداد اندازه گيريها  1- 2-2-4

اندازه  3-4-2- 2عملكردي عنوان شده در بند  ةي دوربايد ط) dB(A)در (  Aحداكثر تراز صداي وزني 

  .اندازه گيري بايد انجام شود  3اندازه گيري، حداقل  ةدر هر نقط.گيري شود

  )2 كل شمارةش(موقعيت ميكروفون  2- 2-2-4

متر باالتر از سطح مسير آزمون ، هر كدام باالتر است ،  2/0ميكروفون بايد همتراز با محل خروج دود يا 

محور . متري از آن باشد  5/0ديافراگم ميكروفون بايد در مقابل خروجي اگزوز و در فاصله . گيردقرار 

نسبت به صفحه عمودي  º10± º 45حداكثر حساسيت ميكروفون بايد موازي سطح مسير و در زاويه 

  .كه توسط جهت خروجي هاي اگزوز ايجاد مي شود،قرار گيرد



 

 

اين صفحه عمودي، ميكروفون بايد در طرفي قرار گيرد كه بيشترين فاصله ممكن بين  ابدر رابطه 

دسته هاي كنترل فرمان در نظر گرفته نمي .(ميكروفون و قسمت بيروني موتورگازي وجود داشته باشد

  .)شوند

اشته متر از هم فاصله د 3/0اگر سيستم اگزوز بيش از يك خروجي داشته باشد كه مراكز آنها كمتر از 

كنترلهاي فرمان در نظر گرفته نمي (باشند، ميكروفون بايد رو به نزديكترين خروجي به موتورگازي

اگر مراكز خروجي . يا رو به خروجي كه بيشترين ارتفاع را از سطح مسير آزمون دارد، قرار گيرد) شوند

اي هر كدام از آنها بايد انجام متر از يكديگر فاصله داشته باشند ، اندازه گيريهاي مجزا بر 3/0ها بيش از 

  .شده و بزرگترين رقم ثبت شده به عنوان مقدار آزمون در نظر گرفته ميشود

  شرايط عملكرد 3- 2-2-4

  :شود  دور موتور بايد در يكي از مقادير زير ثابت نگه داشته

-
2

S  اگر ،s  دوربر دقيقه باشد 5000بيشتر از.  

-
4

3S  اگر ،s  دوربر دقيقه نباشد 5000بيشتر از.  

  .است 1- پيوست الف 7-1-2-3سرعت ذكر شده در بند  Sكه 

تراز  صدا .به موقعيت دور آرام برگردد هنگامي كه دور موتور به مقدار ثابتي رسيد، دريچه گاز بايد سريعاً

كوتاه مدت و در حين دوره كاهش بايد در طي يك دوره عملكردي شامل يك دوره سرعت ثابت موتور 

حداكثر تراز صدايي كه از اندازه گير خوانده مي شود به عنوان نتيجه آزمون . شتاب ، اندازه گرفته شود

  .در نظر گرفته مي شود

  )گزارش آزمون(نتايج 2-2-5

  بايد كليه  2- شده در پيوست الف هگزارش آزمون تهيه شده براي صدور گواهي اشار 2-5-1- 2

هاي مربوطه و به ويژه آنهايي كه در اندازه گيريهاي تراز صداي موتورگازي ساكن استفاده مي شود داده 

  .، نشان دهد

  .ارقام خوانده شده بايد به نزديكترين دسيبل گرد شوند 2-5-2- 2

تفاوت ندارند ، در نظر ) A(دسيبل  2تنها مقاديري كه طي سه اندازه گيري متوالي كه با هم بيش از 

  مي شوند گرفته

  .بيشترين مقدار از اين سه مقدار ، نتيجه آزمون را تشكيل مي دهد 2-5-3- 2



 

 

  )صدا خفه كن(سيستم اگزوز اصلي  2-3

  الزامات صدا خفه كن هاي داراي مواد فيبري جاذب  3-1- 2

مواد فيبري جاذب بايد بدون آزبست بوده و تنها هنگامي كه در طول عمر كاري صدا خفه  3-1-1- 2

شده باشند ، مي توانند در ساختمان صدا خفه كن  در مكاني به صورت ثابت قرار دادهمكاني كن در 

  .را رعايت نمايند 4-1- 3-2و 3-1- 3-2،  2- 1-3-2استفاده شوند و بايد كليه الزامات بندهاي 

  .مطابقت نمايد 1-1-2پس از برداشتن مواد فيبري ، تراز صدا بايد با الزامات بند  3-1-2- 2

مواد فيبري جاذب نبايد در قسمتهايي از صدا خفه كن قرارگيرند كه  گازهاي  اگزوز از داخل  3-1-3- 2

  :آنها بگذرند و بايد با الزامات زير مطابقت نمايند

درجه سانتيگراد در داخل يك كوره ،  650±5ساعت در دماي  4اين مواد بايد به مدت  3-1-3-1- 2

  د ، بدون اينكه طول متوسط ، قطر يا  چگالي وزني فيبر كاهش پيدا حرارت داده شون

  .مي كند

درجه سانتيگراد در داخل يك  650±5دت يك ساعت به اندازه  مپس از حرارت ديدن به  3-1-3-2- 2

 ISO3310/1ا مطابق ب ،باقي بمانند250درصد ماده بايد در يك غربال با اندازه مش  98كوره ، حداقل 

  .آزمون شدند ISO 2599زماني كه بر اساس استاندارد 

 ةدرج 90±5ساعت در دماي  24كاهش در وزن ماده نبايد پس از خيس شدن به مدت  3-1-3-3- 2

  :درصد باشد 5/10سانتيگراد در يك تركيب غليظ با تركيبات زير،بيش از 

  ميلي ليتر HBr: (10(اسيد هيدرو بروميك يك نرمال  -

  ميلي ليتر 42SOH : (10(اسيد سولفوريك يك نرمال  -

  .ميلي ليتر 1000آب مقطر جهت توليد محلول تا -

 ةدرج 105ماده بايد در آب مقطر شسته شود و قبل از وزن كشي براي يك ساعت در دماي : يادآوري

  .ودسانتيگراد ، خشك ش

آزمون شود ، بايد با استفاده از يكي از روشهاي ذيل  1- 2قبل از اينكه سيستم بر اساس بند 3-1-4- 2

  :در وضعيت كاري عادي قرار گيرد 

   شرايط دهي با استفاده از عملكرد جاده اي پيوسته 1- 4- 1- 2-3

  .است كيلومتر 2000حداقل فاصله اي كه بايد طي شرايط دهي پيموده شود ،  3-1-4-1-1- 2



 

 

آن عملكرد با  ةدرصد اين شرايط دهي بايد شامل پيمايش شهري و باقيماند 10±50 3-1-4-1-2- 2

مسير آزمون مربوطه  ةجاده اي پيوسته مي تواند با برنام ةدور. سرعت زياد در يك مسير طوالني است 

  .تعويض شود

  .ار با يكديگر جايگزين شوندب 6اين دو نوع سرعت حداقل بايد  3-1-4-1-3- 2

ساعته براي خنك كاري و تغليظ  3توقف  10كامل آزمون بايد شامل حداقل  ةبرنام 3-1-4-1-4- 2

  .باشد

  شرايط دهي توسط ضربان 2- 4- 1- 2-3

در . سيستم اگزوز يا قطعات وابسته به آن بايد روي موتورگازي يا موتور آن نصب شود 3-1-4-2-1- 2

در مورد دوم موتور بايد روي يك بستر . بايد روي يك دينامومتر غلتكي سوار شود مورد قبلي موتورگازي

  .آزمون نصب شود

  .آمده ، بايد در خروجي سيستم اگزوز قرار داده شود 3 ةوسايل آزمون كه جزييات آن در شكل شمار

  .ديگر كه نتايج معادل بدهد قابل قبول است ةهر وسيل

وري تنظيم شوند كه جريان گاز خروجي بطور متناوب با استفاده وسايل آزمون بايد ط 3-1-4-2-2- 2

  .بار قطع و وصل شود 2500براي  از يك سوپاپ با عملكرد سريع ،

ميليمتري  100دريچه بايد هنگامي كه فشار برگشتي گاز  خروجي كه در حداقل  3-1-4-2-3- 2

بار برسد ، باز  40/0تا  35/0ن جريان پايين دست فالنج ورودي اندازه گيري مي شود ،به مقداري بي

در صورتي كه به دليل مشخصات موتور  ، رسيدن به اين حالت امكانپذير نباشد ، سوپاپ بايد در  .شود

درصد حداكثر فشاري كه قبل از اينكه موتور متوقف  90زماني كه فشار برگشتي گاز به سطحي معادل 

پاپ بايد هنگامي كه تغييرات فشار نسبت به حالتي اين سو.شود ، مي توان اندازه گيري كرد ، باز شود 

درصد تفاوت  نداشته باشد بسته  10كه مقدار آن در وضعيت  سوپاپ باز  ، ثابت شده است ، بيش از 

  .شود 

-3-2بند  تسوييچ تاخير زماني بايد براي نگهداري گازهاي خروجي كه بر اساس الزاما 3-1-4-2-4- 2

  .يم شود محاسبه مي شود ، تنظ 4-2-3- 1

باشد كه در آن ، موتور حداكثر توان  خود را دارد ) s(درصد دور  75سرعت موتور بايد  3-1-4-2-5- 2

.  



 

 

باز   درصد توان موتور با دريچه گاز كامالً 50توان نشان داده شده توسط دينامومتر بايد  3-1-4-2-6- 2

  .باشد) s(درصد دور موتور  75در 

  .ليه بايد در حين آزمون بسته شودتمام سوراخهاي تخ 3-1-4-2-7- 2

در صورت لزوم يك دوره خنك كاري . ساعت تكميل شود  48كل آزمون بايد ظرف  3-1-4-2-8- 2

  .در نظر گرفته شود  پس از هر ساعت ،

   آزمون) ميز(شرايط دهي روي بستر  3- 4- 1- 2-3

ي  نصب مي شود و سيستم اگزوز بايد به موتوري از نوعي  كه بر روي موتور گاز 3-1-4-3-1- 2

  .متصل شده و بر روي ميز آزمون نصب شود سيستم اگزوز براي آن طراحي شده است ،

  . دوره ميز آزمون است 3شرايط دهي شامل  3-1-4-3-2- 2

ساعته به منظور باز توليد اثرات خنك  6ميز آزمون بايد با يك توقف حداقل  ةهر دور 3-1-4-3-3- 2

  .كاري و تغليظ ، همراه شود 

شرايط موتور و دوام آن براي هر مرحله به . مرحله است  6ميز آزمون شامل  ةهر دور 3-1-4-3-4- 2

  :شرح ذيل است

  

  )دقيقه(دوام مرحله  شرايط  مرحله

  6  دور آرام  1

  S 40درصد  75درصد بار در  25  2

  S 40درصد  75درصد بار در 50   3

  S 30درصد  75درصد بار در  100  4

  S 12درصد  100درصد در  50  5

  S 22درصد  100درصد بار در  25  6

  150  :كل زمان   

 

 

شرايط دهي ، با تقاضاي سازنده ، موتور و صدا خفه كن مي تواند خنك  ةدر طي روي 3-1-4-3-5- 2

ميلي متر از خروجي گاز اگزوز فاصله ندارد ، از  100شده در نقطه اي كه بيش از  ثبتشود تا دماي 



 

 

اندازه گرفته شده است  ، در باالترين دنده) s(درصد دور  75راندن موتورگازي در مقداري كه در زمان 

  .درصد تعيين شود± 3يا موتورگازي بايد با صحت/ سرعت  موتور و . فراتر نرود

  :راهنما

  فلنج ورودي يا گيره براي اتصال به عقب سيستم آزمون اگزوز  - 1

 شير تنظيم دستي - 2

 ليتر و زمان پر شدني كه كمتر از يك ثانيه نيست 40ن كننده با حداكثر ظرفيت مخزن جبرا - 3

 بار  5/2تا  05/0كاري  ةسوئيچ فشاري با محدود - 4

 خير زماني أسوئيچ ت - 5

 شمارنده ي ضربه - 6

ميلي متر با راه انداز سيلندر پنوماتيكي با  60شيرپاسخ سريع ، مانند شير ترمز تخليه با قطر  - 7

زمان پاسخ براي باز شدن و بسته شدن نبايد بيش . بار 4وتني در فشار ني 120نيروي خروجي 

 .ثانيه باشد 5/0از 

 تخليه اگزوز - 8

 لوله انعطاف پذير - 9

 فشار سنج -10

  

  



 

 

  وسيله ؛آزمون براي شرايط دهي توسط ضربان– 3 ةشكل شمار

  

  

  

  و عالمت گذاري ها) نمودار(دياگرام 2- 2-3

اگزوز مي ) هاي(ابعاد سيستم  ةورده كه نشان دهندبرش عرضي خ ةيك نمودار و يك نقش 3-2-1- 2

  . گردد، ضميمه  1- باشد ، بايد به مدرك ارائه شده در پيوست الف

كه به دنبال ) يا عالمت استاندارد( "e "صدا خفه كنهاي اصلي بايد داراي عالمت ةكلي 3-2-2- 2

عالمت بايد خوانا و غير  اين.ييد نوع قطعه را صادر كرده است مي آيد ،باشد أكشوري كه ت ةمشخص

  .يت باشدؤقابل محو بوده و در جايي ثبت شده باشد كه قابل ر

 ةقطع "اصلي جايگزين سيستمهاي صدا خفه كن بايد بطور خوانا با كلمات  ةهر مجموع 3-2-2- 2

و نشانگري كه به  » e« عالمتگذاري شده باشد و سازنده و نوع آن قطعه به همراه عالمت "اصلي

  .در كنار يكديگر نشان داده شوند آن اشاره دارد ، كالً ةندكشور ساز

  صدا خفه كن ورودي 3- 2-3

يا صدا خفه كن ورودي مجهز شود تا با تراز صداي / اگر الزم باشد كه ورودي موتور يا يك فيلتر هوا و 

نظر گرفته  يا صدا خفه كن بايد به عنوان قسمتي از صدا خفه كن در /مجاز مطابقت نمايد ، اين فيلتر و

  .بايد در رابطه با آنها نيز اعمال شود 3-2شده و الزامات بند 

  

آن  ، به عنوان يك  ةيك سيستم اگزوز غير اصلي با قطعات مربوط ةييد نوع قطعأت - 3

  واحد فني مجزا ،براي موتورگازيهاي دوچرخ 

تمهاي اگزوز يا سا سيييد نوع قطعه ، به عنوان واحدهاي فني مجزا ، در رابطه بأاين قسمت براي ت

قطعات مربوطه آن كه به منظور نصب بر روي يك ياتعداد بيشتري از انواع خاص موتورگازيها ، به 

  .عنوان قسمتهاي جايگزين غير اصلي ، اعمال ميشود

  

  تعاريف و اصطالحات 1- 3



 

 

زوز عبارت است از هر قطعه سيستم اگسيستم اگزوز جايگزين غير اصلي با قطعات مربوطه  1-1- 3

كه جهت نصب بر روي يك موتورگازي با جايگزيني آن نوعي كه روي  2-1بر اساس تعريف بند 

براي آن صادر شده است ، در نظر گرفته  1-موتورگازي نصب شده و گواهي ارائه شده در پيوست الف

  .شده است

  ييد نوعأتقاضا براي ت 2- 3

مربوطه به  تيستمهاي اگزوز يا قطعاييد نوع قطعه به منظور جايگزيني سأتقاضا براي ت 2-1- 3

  .مجاز وي ارائه شود ةآن سيستم يا توسط نمايند ةعنوان واحدهاي فني مجزا ، بايد توسط سازند

 ييديه شده باشد ،أجايگزيني كه درخواست ت ةبراي هر نوع سيستم اگزوز با قطعات مربوط 2-2- 3

  :نسخه و جزئيات زير ،ارائه شودتقاضاي تاييد نوع قطعه بايد به همراه مدارك زير در سه 

موتورگازي ) انواع(، در خصوص نوع  1- 1تشريح در رابطه با ويژگيهاي ارائه شده در بند  -2-2-1- 3

  ).اند(، براي آنها در نظر گرفته شده ) قطعات (يا قطعه)ها(كه اين سيستم

  .يا نمادهاي مختص به نوع موتور و موتورگازي بايد ارائه شود/اعداد و-

موقعيت نسبي هر يك از قطعات آن به  ةتشريح سيستم اگزوز جايگزين كه بيان كنند 2-2-2- 3

  .همراه دستورالعملهاي نصب ، باشد

قرارگيري و شناسايي و بيان مواد آنها ، بايد  هنقشه هايي از هر قطعه جهت كمك كردن ب 2-2-3- 3

ييد نوع أت ةشده براي ثبت شماراين نقشه ها  همچنين بايد موقعيت در نظر گرفته . استفاده شود

  .اجباري را نشان دهد ةقطع

  :، متقاضي بايد موارد زير را ارائه كند  در صورت درخواست خدمات فني 2-3- 3

  .ييد نوع قطعه براي آنها درخواست شده استأدو نمونه از سيستمهايي كه ت 2-3-1- 3

كه گواهي ارائه شده در پيوست  يك سيستم اگزوز در تطابق با مورد اصلي كه در زماني 2-3-2- 3

  .براي موتورگازي صادر شده ، بر روي آن نصب شده است 2- الف

يك نمونه موتورگازي از نوعي كه سيستم اگزوز جايگزين بايد بر روي آن نصب شود، به  2-3-3- 3

اصلي نصب شده ، مجهز شده باشد ،  بصورتنوعي كه  هماننحوي كه اگر به يك صداخفه كن از 

  :ت هر يك از دو بند زير را رعايت نمايدالزاما

، از نوعي باشد كه مطابق الزامات اين فصل  3-3- 2-3اگر موتورگازي مورد نظر بند  2-3-3-1- 3

  :تاييد نوع دريافت كرده باشد 



 

 

- 1- 2از مقدار حدي عنوان شده در بند   )A(دسيبل  1در حين آزمون در حال حركت ، بيش از -

  .تجاوز نمي نمايد 1

ييد نوع أاز مقدار ثبت شده در گواهي ت ) A( دسيبل 3حين آزمون در حال سكون ، بيش از  در-

  .موتورگازي كه در پالك داده هاي سازنده ذكر شده است ، فراتر نرود 

از نوعي باشد كه بر اساس الزامات اين فصل  3-3- 2-3اگر موتورگازي مورد نظر بند  2-3-3-2- 3

از مقدار حدي قابل كاربرد براي آن نوع    )A( ، بيش از يك دسيبل تاييد نوع دريافت نكرده است

  .موتورگازي در زماني كه براي اولين بار مورد استفاده قرار ميگيرد ، فراتر نرود

يك موتور جداگانه مشابه آنكه بر روي موتورگازي ذكر شده در باال نصب شده است ، در  2-3-4- 3

  .روري تشخيص دهدصورتي كه مرجع ذيصالح وجود آنرا ض

  گذاريهات عالم 3- 3

،  6مهاي اگزوز غير اصلي و قطعات مربوطه آن بايد بر اساس الزامات فصل ستسي 3-1- 3

  .عالمتگذاري شوند

  

  

  ييد نوع قطعهأت 4- 3

پس از تكميل آزمونهاي بيان شده در اين فصل ، مرجع ذيصالح بايد يك گواهي بر اساس  4-1- 3

سيستم اگزوزي كه تاييد اين قطعه را دريافت كرده است . صادر كند 2 -ب ارائه شده در پيوست ةنمون

  .در نظر گرفته مي شود 7، مطابق با الزامات فصل 

  ويژگيها 5- 3

  ويژگيهاي كلي 5-1- 3

  :طراحي ، ساخت و نصب صدا خفه كن ها بايد به نحوي باشد كه 

نظر گرفتن ارتعاشاتي كه ممكن موتورگازي تحت شرايط عادي استفاده و بويژه بدون در  5-1-1- 3

  .است در معرض آن قرار گيرد ، با الزامات اين فصل مطابقت مي نمايد

در شرايط عادي استفاده از موتورگازي ، مقاومت منطقي در برابر پديده خوردگي كه در  5-1-2- 3

  .معرض آن قرار مي گيرند داشته باشند



 

 

 اصلي نصب شده است از زميني ، و زاويه اي موجود زير صدا خفه كني كه بصورت فاصله 5-1-3- 3

  .نبايد كاهش پيدا كند ، آن كج شودكه موتورگازي مي تواند به اندازة 

  .سطح وسيله بدون دليل داغ نمي شود 5-1-4- 3

  .تيزي نداشته باشد ةقسمت بيروني آن هيچ برجستگي يا لب 5-1-5- 3

  .سيستم تعليق و كمك فنر لقي مناسب داشته باشد 5-1-6- 3

  .لقي ايمني مناسب براي لوله هاي موجود باشد  5-1-7- 3

به نصب و نگهداري كه بصورت  مربوطدر برابر ضربه مقاوم باشد به نحوي كه با الزامات  5-1-8- 3

  .واضح تعريف شده است سازگار باشد 

  ويژگيهاي مربوط به تراز صدا  5-2- 3

آنها بايد با استفاده از مربوطه  قطعاتيا اگزوز جايگزين  هاي كار آني آكوستيكي سيستم 5-2-1- 3

  .، آزمون شود 5- 1-2،  4-1- 2،  3- 1-2،  2-1-2روشهاي تشريح شده در بندهاي 

  مربوطه كه بر روي موتور گازي مورد نظر بند  ةبا استفاده از يك سيستم اگزوز جايگزين يا قطع

  : زير را رعايت كنند نصب شده است ، مقادير بدست آمده تراز صدا بايد شرايط 3-3- 3-2 

و با استفاده از همان موتور  3- 3-2-3آنها نبايد از مقادير اندازه گيري شده مطابق بند  5-2-1-1- 3

گازي كه مجهز به تجهيزات صدا خفه كن مي باشد و در هر دو آزمون در حال حركت و در حال 

  . سكون بدست آمده اند ، فراتر روند

   آزمون عملكرد موتور گازي5-3- 3

صدا خفه كن جايگزين بايد به نحوي باشد كه اطمينان حاصل شود كه عملكرد  5-3-1- 3

  .موتورگازي با آنچه با استفاده از صدا خفه كن اصلي يا قطعه مربوطه بدست آمده ، قابل مقايسه است

صدا خفه كن جايگزين بايد با يك صدا خفه كن نصب شده اصلي ، به صورتي كه هر  5-3-2- 3

  .نصب گردند ، مقايسه شود 3-3-2-3نوبت بر روي موتورگازي موضوع بند كدام به 

حداكثر توان خالص  و . اين آزمون با اندازه گيري منحني توان موتور انجام مي شود 5-3-3- 3

 درصد با ± 5باالترين سرعت اندازه گيري شده با استفاده از صدا خفه كن جايگزين نبايد بيش از

حداكثر توان خالص و باالترين سرعت اندازه گيري شده تحت همان شرايط و با استفاده از تجهيزات 

  .صدا خفه كن اصلي ، متفاوت باشد

  .الزامات اضافي در رابطه با صدا خفه كنها به عنوان واحدهاي فني مجزاي داراي مواد فيبري 5-4- 3



 

 

ي استفاده شود ، مگر اينكه الزامات ارائه شده مواد فيبري نبايد در ساختمان چنين صدا خفه كنهاي

  .اين استاندارد رعايت شوند 1- 3-2در بند 

  

  

  

  

  

  

  

  

  1 -پيوست الف

  )اطالعاتي(

  تراز صداي مجاز و سيستم اگزوز اصلي يك نوع موتورگازي دو چرخ

  )ييد نوع خودرو ارائه مي شودأييد نوع قطعه كه جداي از تقاضاي تأجهت الصاق به تقاضاي ت(

  ) :امضا شده توسط متقاضي(شماره درخواست

ييد نوع قطعه در رابطه با تراز صداي مجاز و سيستم  اگزوز اصلي يك نوع موتورگازي أدرخواست ت

  :به شرح ذيل باشد 7558استاندارد ملي ايران  "ب"پيوست  جزئياتدوچرخ بايد شامل 

  1- 1-1بند          - 1

 2-1- 1بند           - 2

 5-1- 1بند           - 3

 6-1- 1بند           - 4

 1- 3-1بند            - 5

 4- 1بند           - 6

 1- 4-1بند            - 7

 2- 4-1بند            - 8



 

 

 1-2-4- 1بند             - 9

  7- 1-3- 4-1بند  -10

 3-3-8- 3-4 -1بند  -11

 1- 3-3-8- 3-4 -1 بند -12

 2-3-3- 8-3- 4 -1بند -13

  9-3- 4-1بند  -14

 1- 9-3- 4-1بند  -15

 5- 1بند             -16

 1- 5-1بند  -17

 2- 5-1بند  -18

 3-5-1دبن -19

 4- 5-1بند  -20

 1-4- 5-1بند  -21

 2-4- 5-1بند  -22

 5- 5-1بند  -23

 6- 5-1بند  -24

  2- 6-1بند  -25

  

  

  

  

  

  



 

 

  2-پيوست الف

  )اطالعاتي(

اگزوز اصلي يك نوع ) هاي(ييد نوع قطعه در رابطه با تراز صداي مجاز و سيستم أگواهي ت

  موتورگازي دو چرخ

  نام سازمان

  :تاريخ:                    توسط خدمات فني     :                                   گزارش ةشمار

  :تمديد ةشمار:                                         ييد نوع قطعهأت ةشمار

  :خودرو ةنام تجاري يا نام سازند- 1

  :نوع خودرو- 2

  :در صورت كاربرد) ها(روهگ - 3

  :در صورت كاربرد) ها(روهزير گ - 4

  :نام و نشاني سازنده  - 5

  ) :در صورت وجود(مجاز سازنده  ةام و نشاني نمايندن - 6

  :سيستم اگزوز اصلي ) انواع(نوع  - 7

  ) :تراز صدا را رعايت كند در صورتيكه ضروري باشد كه حد( سيستم ورودي ) انواع(نوع  - 8

  دقيقهدور بر ..........در  A(dB.(:...............................تراز صداي خودرو در حالت ساكن  - 9

  :تاريخ تحويل خودرو جهت آزمون -10

  1ابطال شد/ تاييد نوع قطعه  اعطا شد  -11

  :مكان انجام آزمون  -12

  :تاريخ انجام آزمون -13

  :نام و امضاي آزمون كننده  -14

  

  1-پيوست ب

  )اطالعاتي(

فني ) هاي(مربوطه آن ، به عنوان واحد ) قطعات(اگزوز غير اصلي يا قطعه  سيستميك 

  ا ، براي يك نوع موتورگازي دو چرخمجز

                                           
.در صورت عدم نياز حذف شود .  1

  



 

 

  ) :امضا شده توسط متقاضي(درخواست  ةشمار

تقاضاي تاييد نوع قطعه براي يك سيستم اگزوز غير اصلي در رابطه با موتورگازيهاي دوچرخ بايد 

  :زير باشد جزئيات شامل 

  :نام تجاري سازنده  - 1

 :نوع  - 2

 :نام و نشاني سازنده  - 3

 ) :در صورت وجود(نده نام و نشاني نماينده مجاز ساز - 4

 ) :به انضمام نقشه ها(واحد فني  ةليست قطع - 5

 : 1موتورگازيهايي كه صدا خفه كن براي آنها طراحي شده) انواع(تجاري و نوع ) هاي(نام - 6

 :هر نوع محدوديت در استفاده  و دستورالعملهاي نصب  - 7

 .به شرح ذيل باشد 7558استاندارد ملي ايران  "ب"بعالوه درخواست بايد شامل جزييات پيوست 

 

 

  1-1- 1بند         - 1

 2- 1-1بند        - 2

 5- 1-1بند         -3 

 6- 1-1بند         -4 

 1- 3-1بند         -5 

 4-1بند          - 6

 1-4- 1بند           - 7

 2-4- 1بند          -8 

 1-2-4- 1بند           - 9

  7-1-3- 4-1بند         -10

 5-1بند         -11

 1- 5-1بند         -12

                                           
  .در صورت عدم نياز حذف شود -1



 

 

 2-5-1بند        -13

 3- 5-1بند       -14

 4-5-1بند        -15

 1- 4-5- 1بند        -16

 2- 4-5-1بند        -17

 5-5-1بند        -18

 6-5-1بند        -19

  2-6-1بند        -20

  

 

  2-پيوست ب

  )اطالعاتي(

  اصلي براي موتورگازيهاي دوچرخ ييد نوع قطعه در رابطه با يك سيستم اگزوز غيرأگواهي ت

  

  نام سازمان

  :تاريخ:                    توسط خدمات فني:                                        گزارش ةشمار

  :شماره تمديد:                                         ييد نوع قطعهأت ةشمار

  :نام تجاري اگزوز - 1

  :نوع اگزوز - 2

  :سازندهاني نام و نش - 3

  ) :در صورت وجود (نام و نشاني نماينده مجاز سازنده  - 4

تم اگزوز براي   آن سكه سي) هايي(خودرو  روهزير گيا  روهگ هر) انواع(تجاري و نوع ) هاي (نام  - 5

  :طراحي شده است ) ها(

  :تاريخ  تحويل سيستم  جهت آزمون - 6



 

 

  1ابطال شد /تاييد نوع قطعه     اعطا شد - 7

  :مكان انجام آزمون  - 8

  :تاريخ انجام آزمون  - 9

  :نام و امضاي آزمون كننده  -10

  

  فصل سوم 

  الزامات موتورسيكلتها

  تعاريف و اصطالحات- 1

  :در اين استاندارد تعاريف و اصطالحات با واژه هاي زير بيان مي گردد

  :نوع موتور سيكلت با توجه به تراز صدا و سيستم اگزوز آن1- 1

  :د نتورسيكلتهايي كه در موارد اساسي زير با يكديگر تفاوتي نداريعني مو    

موتور پيستوني چرخشي ، تعداد و موتور پيستوني متناوب يا دو يا چهار زمانه، ( نوع موتور  1-1- 1

  ظرفيت سيلندرها ، تعداد و نوع كاربراتورها يا سيستم هاي انژكتوري ، چيدمان 

  )بوطه ، حد اكثر توان خالص و سرعت مر سوپاپ ها

  .مكعب ظرفيت موتورهاي پيستوني چرخشي ، دو برابر حجم محفظه در نظر گرفته مي شود

  سيستم انتقال قدرت ، به ويژه تعداد و نسبت دنده ها  2- 1- 1

 ، نوع و چيدمان سيستمهاي اگزوز  تعداد 1-3- 1

  سيستم اگزوز يا صدا خفه كن  2- 1

به وسيله موتور يك موتور  يعني گروه كاملي از اجزاي الزم جهت محدود كردن صداي توليد شده

  .سيكلت و اگزوز آن 

  سيستم اگزوز يا صدا خفه كن اصلي  2-1- 1

ييد نوع را دريافت كرده يا أعبارت است از يك سيستم از نوع نصب شده بر روي خودرو در زماني كه ت

اين سيستم مي تواند همان باشد كه از ابتدا نصب شده است يا .ييديه أدر زمان تمديد اعتبار آن ت

  .ينكه جايگزين شده باشد ا

                                           
در صورت عدم نياز حذف . -١  

  شود



 

 

  سيستم اگزوز يا صدا خفه كن غير اصلي  2-2- 1

عبارت است از يك سيستم از نوعي غير از آنچه در زمان تاييد نوع خودرو يا در زمان تمديد اعتبار آن 

خفه   اين سيستم تنها ميتواند به عنوان سيستم اگزوز يا صدا.تاييديه بر روي خودرو نصب شده است 

  .مورد استفاده واقع شود كن جايگزين ، 

  انواع مختلف سيستم هاي اگزوز  3- 1

  :در يكي از موارد زير متفاوتند يعني سيستم هايي كه اصوالً

  .سيستم هايي كه اجزاي مختلفي از لحاظ كارخانه و نام تجاري دارند  3-1- 1

سيستم هايي كه داراي قطعات ساخته شده از موادي با خصوصيات متفاوت هستند يا داراي  3-2- 1

 .متفاوت هستند  ةبا شكل و انداز قطعاتي

 .سيستمهايي كه اصول عملكردي حداقل يك قطعه آنها متفاوت است  3-3- 1

 .سيستمهايي كه داراي قطعاتي با تركيب متفاوت هستند 4- 1-3

  يك سيستم اگزوز قطعة  4- 1

خروجي اگزوز  ةمانند لول(هر يك از قطعات جداگانه كه با يكديگر سيستم اگزوز را بوجود مي آورند  

  .در صورت وجود )  فيلتر هوا( وروديو سيستم  )خفه كن ،صدا 

تجهيز شود تا ) يا جاذب صداي ورودي/فيلتر هوا و (اگر الزم باشد كه موتور به يك سيستم  ورودي 

يا جاذب صدا نيز بايد به عنوان قطعاتي كه /راز  صداي مجاز تطبيق نمايد ، فيلتر و تبتواند با حداكثر 

  .، محسوب شوند  دارندز اهميت به اندازه سيستم اگزو

ييد نوع قطعه دررابطه با تراز صدا و سيستم اگزوز اصلي به عنوان يك واحد فني مجزا أت - 2

  ،يا يك نوع موتور سيكلت 

شرايط اندازه گيري و روش آزمون خودرو در حين (صداي يك موتورسيكلت در حال حركت 2-1

  )ييد نوع قطعهأت

  .جعه كنيدبه فصل اول مرا: حدود 2-1-1

  ادوات اندازه گيري  2-1-2

  كوستيكي آاندازه گيري هاي  2-1-2-1

دستگاهي كه براي اندازه گيري تراز صدا مورد استفاده قرار مي گيرد بايد يك اندازه گير  تراز صداي 

، چاپ ) IEC(كميسيون بين المللي الكترو تكنيكال  179 ةدقيق از نوع تشريح شده در انتشارات شمار



 

 

پاسخ "اندازه گيري ها بايد با استفاده از  .باشد "اندازه گيري هاي دقيق تراز صدا"تحت عنوان دوم 

  .كه در همان نشريه تشريح شده ، انجام گيرد  "A"و وزن دهي  "سريع 

) دستورات(در آغاز و پايان هر دسته از اندازه گيري ها ، اندازه گير تراز صدا بايد مطابق راهنماي 

 .، كاليبره شود ) پيستوفونمانند (استفاده از يك منبع صوتي مناسب سازنده و با 

  اندازه گيري هاي سرعت 2-1-2-2

  .در صد تعيين شود  ± 3 موتور سيكلت بر روي مسير آزمون بايد در محدودهسرعت سرعت موتور و 

  شرايط اندازه گيري  2-1-3

   شرايط موتور سيكلت 1- 2-1-3

  شامل خنك كننده ، (ن اندازه گيري ها ،موتور سيكلت بايد در وضعيت حركت باشد در حي

  ) .روغن ها ، سوخت ، ابزار ، چرخ يدك و راكب 

اگر موتور سيكلت مجهز به .موتور سيكلت بايد به دماي كاري عادي برسد  قبل از انجام اندازه گيري ،

ن سيستم نبايد در حين اندازه گيري هاي صوتي پنكه هايي با مكانيزم فعال سازي خودكار باشد ، اي

تنها آن چرخ محركي كه  براي  موتور سيكلت هايي كه داراي بيش از يك چرخ مي باشند ،.فعال شود 

اگر موتور سيكلت داراي .عملكرد عادي در جاده فراهم شده است ، مي تواند مورد استفاده قرار گيرد 

  .جدا شود  سايد كار باشد ، به منظور آزمون بايد

  محل آزمون  2- 2-1-3

صاف  آزمون واقعاً ةمكان آزمون بايد داراي يك بخش شتاب گيري مركزي باشد كه توسط يك ناحي

بخش شتاب گيري بايد صاف باشد ، سطح آن بايد خشك و به گونه اي باشد كه . احاطه شده باشد

  .باقي بماند  يصداي ناشي از سطح در حد پايين

تغييرات حدود صداي آزاد مابين منبع صوتي واقع در بخش مركز شتاب گيري و در مكان آزمون ، 

متري از مركز بخش شتاب  50 ةدر صورتي كه در محدود.ميكروفون نبايد از يك دسيبل تجاوز نمايد 

  فنس ها ، صخره ها ،پلها يا : گيري هيچ مانع بزرگي كه صدا را منعكس كند مانند

 ةپوشش دهند ةسطح جاد .اين شرايط رعايت شده محسوب مي شوند ساختمان ها وجود نداشته باشد

  .فصل هفتم مطابقت نمايد  الزاماتمسير آزمون بايد با 

ير بگذارد نبايد جلوي ميكروفون مانع ايجاد كرد ايطي كه ممكن است در حدود صوتي تأثتحت هيچ شر

ه اي كه اندازه گيري ها را انجام مشاهده كنند.و هيچ فردي نبايد بين ميكروفون و منبع صوتي بايستد 



 

 

ثيري بر روي مقادير خوانده شده از دستگاه أمي دهد بايد موقعيت خود را به نحوي قرار دهد كه هيچ ت

  .اندازه گيري نداشته باشد 

 سرو صداي محيطي 3- 2-1-3

ج آزمون بايد اطمينان حاصل شود كه نتاي. جوي انجام گيرد مساعداندازه گيريها نبايد در شرايط نا 

  .تحت تاثير وزش شديد باد نيست

 10ع صوتي به غير از خودرو و باد ، بايد حداقل بمنا) A(براي اندازه گيريها ، تراز صداي وزن دهي شده 

مي توان يك بادگير مناسب در جلو . كمتر از تراز صداي توليد شده توسط خودرو باشد ) A(دسيبل 

ن بر روي ويژگيهاي حساسيتي و جهتي ميكروفون محاسبه ميكروفون نصب كرد به شرط آنكه تاثير آ

  .شود

باشد ، ) A(دسيبل  16و  10در صورتيكه اختالف بين صداي محيط و صداي اندازه گيري شده بين 

نتايج آزمايش ، مقدار تصحيح مناسب بايد از مقادير خوانده شده از اندازه گير سطح صدا  ةبراي محاسب

  .،مطابق نمودار ذيل كم شود

  

                     تصحيح                                                                                

               

  تفاوت بين صداي محيط و صدايي كه بايد اندازه گرفته شود                        

  

  .                  روش اندازه گيري       2-1-4

  چگونگي و تعداد اندازه گيريها 2-1-4-1



 

 

بايد در زمانيكه موتور سيكلت از بين خطوط   )A))A(dBحداكثر تراز صداي بيان شده بر حسب دسيبل 

AA´  وBB´   در صورتيكه يك اختالف غير عادي بين ). 1 ةشكل شمار(عبور مي كند ، اندازه گيري شود

  .عمومي ثبت شود ، اندازه گيري اشتباه خواهد بود مقدار پيك و سطح صداي

  .در هر طرف موتور سيكلت حداقل بايد دو اندازه گيري انجام شود

  موقعيت ميكروفون 1-4-2- 2

از  متري 2/1 ± 1/0مسير و در) 1 ةشكل شمار( CC ´جعرمتري از خط م  5/7 ± 2ميكروفون بايد در

  .باالي سطح زمين قرار گيرد

  شرايط كاركرد 2-1-4-3

 AA´به خط  2- 3-4-1- 2و  1- 3-4-1- 2موتور سيكلت بايد با سرعت ثابت اوليه تشريح شده در بند 

گاز بايد تا حد ممكن به سرعت و  ةميرسد ، دريچ AA´هنگامي كه جلوي موتورسيكلت به خط . برسد

مي  ´BBنگهداشته شود تا زماني كه عقب موتورسيكلت به خط شود و در اين وضعيت  بازبصورت كامل 

  .گاز بايد تا حد ممكن با سرعت به موقعيت عادي برگردانده شود ةرسد ، آنگاه دريچ

اندازه گيريها ، موتورسيكلت بايد در يك خط مستقيم ، در بخش شتابگيري و در حالي كه  ةدر كلي

  .نگه مي دارد ، حركت كند ´CCنزديك به خط  صفحه طولي مياني موتورسيكلت را تا حد ممكن

  )دستي(غير خودكار  ةموتورسيكلتهاي داراي جعبه دند 1- 2-1-4-3

  سرعت رسيدن 1- 1- 2-1-4-3

  :برسد  ´AAموتور سيكلت بايد با سرعت ثابت زير به خط 

  كيلومتر بر ساعت ، يا 50 -

در پيوست       7-1- 2-3درصد سرعت ذكر شده در بند  75مطابق با سرعت موتوري برابر با  - 

 .سرعت پايينتر از بين اين دو بايد انتخاب شود 1- الف

  انتخاب نسبت دنده 2- 4-3-1- 2-1

نسبت دنده دارند ، ظرفيت  4موتورسيكلتهايي كه جعبه دنده هايي با حداكثر  1- 1-4-3-1-2- 2

  .دوم آزمون شوند ةموتور آنها هر چه كه باشد ، تنها بايد در دند

سانتيمتر مكعب تجاوز ننموده و  175 ظرفيت موتور آنها ازموتورسيكلتهايي كه  2- 1-4-3-1-2- 2

  .سوم آزمون شوند ةجعبه دنده اي با پنج نسبت دنده يا بيشتر دارند ، تنها بايد در دند



 

 

سانتيمتر مكعب و داراي جعبه  175موتور سيكلتهاي با ظرفيت موتور بيش از  3- 1-4-3-1-2- 2

. در دنده سوم آزمون شود در رنده دوم و يكبار ه يا تعداد بيشتر  ، بايد يكبار نسبت دند پنجبا  ةدند

  .استفاده شود   ميانگين دو نتيجه بايد به عنوان نتيجه ،

  و 1-2- 1-3-4- 1-2به بندهاي (دوم  ةي كه در دندناگر در طول آزمو 4- 1-4-3-1-2- 2

ه خط نشانگر  پايان مسير آزمون انجام مي شود ،سرعت موتور هنگامي كه ب)  2-2- 4-3-1- 2-1 

آزمون  تجاوز  نمايد ، 1- پيوست الف 7- 1- 2-3درصد سرعت ذكر شده در بند  100مي رسد ، از 

بايد تنها نتيجه اي باشد ) در اين حالت(سوم انجام شود و تراز صداي اندازه گيري شده  ةبايد در دند

  . كه ثبت مي گردد 

  خودكار  ةه دندموتورسيكلتهاي داراي جعب 2- 2-1-4-3

  دستي ور سيكلتهاي فاقد يك انتخاب كنندة موت 2-1- 2-1-4-3

  سرعت رسيدن  1- 2-1- 2-1-4-3

درصد حداكثر سرعت  75كيلومتر بر ساعت يا  50و   40  ، 30بايد با سرعتهاي ثابت  موتورسيكلت

صدا را ايجاد  شرايطي كه بيشترين تراز  برسد ،  `AAبه خط ) اگر آن مقدار كمتر باشد (جاده اي 

  .كند ، بايد انتخاب شود 

) ةدند(موقعيت حركتي  Xموتور سيكلتهاي مجهز به يك انتخاب كننده دستي با  1-4-3-2-2- 2

  رو به جلو 

   سرعت رسيدن 2-2-1- 2-1-4-3

  :برسد  `AAموتور سيكلت بايد با سرعت ثابت زير به خط 

درصد سرعت ارائه شده در  75تور برابر با مو چرخشيكيلومتر بر ساعت  ، اگر سرعت  50كمتر از  -

كيلومتر بر ساعت ، اگر سرعت چرخشي موتور كمتر از  50شود ، يا  1-ييوست الف 7-1- 2-3بند 

 50پيوست الف باشد ، اگر در آزمون با سرعت ثابت  7-1- 2-3درصد سرعت ارائه شده در بند  75

 يند ، سرعت رسيدن موتورسيكلت م، نسبت دنده به دنده يك كاهش پيدا ككيلومتر بر ساعت 

  .كيلومتر بر ساعت افزايش پيدا كند تا از كاهش نسبت دنده اجتناب شود 60تواند به حداكثر 

  دستي ةموقعيت انتخاب كنند 2-2-2- 2-1-4-3

رو به جلو مجهز  )دنده(موقعيت حركتي )چند( X  دستي با ةاگر موتورسيكلت به يك انتخاب كنند

وسيله موجود جهت پايين آوردن . شوددر باالترين موقعيت انتخاب كننده انجام باشد ، آزمون بايد 



 

 

 ةيك كاهش دند `AAاگر پس از عبور از  خط . نبايد استفاده شود) دنده معكوس مثالً(دنده 

خودكار اتفاق بيافتد ، در صورت نياز آزمون بايد دوباره و با استفاده از دومين يا سومين موقعيت 

در  آن ، آزمون مي تواند بدون كاهش كه انجام شود تا باالترين موقعيت انتخاب كننده باالتر دنده 

  .، انجام شود ) بدون استفاده از دنده معكوس (خودكار  ةدند

  )گزارش آزمون( نتايج  2-1-5

   مهيا 2-گزارش آزموني كه به منظور صدور مدرك ارائه شده در پيوست الف 1-5-1- 2

  نه محدوديت يا شرايطي كه نتايج اندازه گيريها را تحت تاثير قرار مي گردد ، بايد هر گو

  .مي دهد ، ذكر كند

ه داگر اعداد اعشاري بدست آم. مقادير خوانده شده بايد به نزديكترين دسي بل گرد شوند 1-5-2- 2

  .باشند به باال گرد مي شوند 9و  5بين  اگر باشند ، به پايين گرد شده و  4بين صفر و 

ندازه گيريهايي كه تغييرات آنها در دو آزمون متوالي در يك طرف موتورسيكلت ، كمتر يا تنها ا

مورد  2- باشد ، مي تواند جهت ثبت در مدرك ارائه شده در پيوست الف) A(دسي بل  2مساوي  

  .استفاده قرار گيرد

ه مطابق هر اندازه گيري بدست آمد ةجهت احتساب عدم صحت در اندازه گيريها ، نتيج1-5-3- 2

  .از آن ، ثبت شود) A(بايد با كسر يك دسي بل  2-5- 1-2بند 

اندازه گيريها از حداكثر تراز صداي مجاز براي گروهي  ةنتيج 4در صورتي كه ميانگين  1-5-4- 2

، مطابقت  1- 1- 2كه خودرو آزمون شده به آن تعلق دارد فراتر نرود ، حدود عنوان شده در بند 

  آزمون در نظر گرفته  ةمقدار ميانگين به عنوان نتيج. شوديافته در نظر گرفته مي 

  .مي شود

شرايط اندازه گيري و روش آزمون خودرو در حال (صداي حاصل از موتورسيكلت ساكن  2-2

  )استفاده 

  تراز فشار صداي موجود در مجاورت موتورسيكلت 2-2-1

در حال استفاده ، تراز فشار  براي تسهيل آزمونهاي مربوط به اندازه گيري صداي موتورسيكلتهاي

صدا نيز بايد نزديك به خروجي سيتم اگزوز ، مطابق با الزامات زير اندازه گيري شده و نتايج اندازه 

تهيه شده ، وارد مي  2-شده در پيوست الف كه براي صدور گواهي ارائه يگيري در گزارش آزمون

  .گردد



 

 

 1- 2-1-2تراز صداي دقيق مطابق آنچه در بند  از يك اندازه گيرابزار اندازه گيري بايد  2-2- 2

  .تشريح شده است ، استفاده شود 

  شرايط اندازه گيري 2-2-3

  شرايط موتورسيكلت  1- 2-2-3

اگر موتور سيكلت . قبل از آغاز اندازه گيري ، موتور موتورسيكلت بايد به دماي كار عادي آورده شود 

ر مجهز باشد ، اين سيستم نبايد در حين اندازه به پنكه هاي داراي مكانيزم فعال سازي خودكا

  .گيريهاي صدا فعال شود

اگر خالص كردن سيستم . طي اندازه گيريها ، جعبه دنده بايد در موقعيت خالص قرار داده شود 

چرخيدن آزاد را داشته باشد  ةانتقال قدرت امكان پذير نباشد ، چرخ محرك موتورسيكلت بايد اجاز

  .ا قرار دادن خودرو بر روي جك وسط آن، به عنوان مثال ب

  ) 2شكل (محل آزمون 2- 2-2-3

هر ناحيه اي كه در آنجا اغتشاشات قابل توجه صوتي وجود نداشته باشد ، مي تواند  به عنوان محل 

سخت ديگري با درجه  ةسطوح صاف كه با بتون ، آسفالت يا هر ماد. آزمون مورد استفاده قرار گيرد

  .استه شده باشد ، مناسب انعكاس باال پوشيد

محل آزمون بايد . سطوحي كه از زمين كوبيده شده تشكيل شده اند ، نبايد مورد استفاده قرار گيرند

دسته هاي (بيروني موتور سيكلت  ةمتري لب 3به شكل مستطيل باشد كه كناره هاي آن حداقل در

موانع قابل توجهي وجود داشته  در آنجا نبايد. قرار گيرد) كنترل فرمان د رنظر گرفته نمي شوند

  .مستطيل قرار گيرنداين باشد به عنوان مثال هيچ فردي به غير از راننده و ناظر نبايد در 

موتورسيكلت بايد به نحوي در داخل مستطيل فوق الذكر قرار گيرد كه ميكروفون مورد استفاده در 

  .داندازه گيري ، حداقل يك متر از جدول كناري فاصله داشته باش

  )صداي زمينه( سر و صداي محيطي 3- 3- 2-2

دسي  10ارقام خوانده شده از ابزار اندازه گيري كه از صداي زمينه و باد ناشي شده اند ، بايد حداقل 

مي توان بادگير مناسبي روي . كمتر از تراز صدايي كه بايد اندازه گيري شود ، باشد) A(بل 

  .وي حساسيت ميكروفون احتساب شودميكروفون قرار داد به شرطيكه اثرات آن ر

    روش اندازه گيري  2-2-4

  چگونگي و تعداد اندازه گيريها 1- 2-2-4



 

 

-2عملكردي عنوان شده در بند  ةبايد طي دور  )A))A(dBحداكثر تراز صداي وزني در دسيبل 

  .اندازه گيري بايد انجام شود 3اندازه گيري ،حداقل  ةدر هر نقط. اندازه گيري شود 4-3- 2

  )  2 ةشكل شمار(موقعيت ميكروفون  2- 2-2-4

كه باالتر است كدام متر باالتر از سطح مسير آزمون ، هر  2/0ميكروفون بايد همتراز با محل دود يا 

 .متري از آن باشد 5/0 ةديافراگم ميكروفون بايد در مقابل خروجي اگزوز و در فاصل. ، قرار گيرد

درجه نسبت به  45± 10 ةازي سطح مسير و در زاويمحور حداكثر حساسيت ميكروفون بايد مو

  .صفحه عمودي كه توسط جهت خروجيهاي اگزوز ايجاد مي شود ، قرار گيرد

ممكن بين  ةطرفي قرار گيرد كه بيشترين فاصل دربايد  ميكروفندر رابطه با اين صفحه عمودي ، 

دسته هاي كنترلي فرمان در نظر (اشته باشد ميكروفون و قسمت بيروني موتورسيكلت وجود د

  ).دنگرفته نمي  شو

متر از يكديگر فاصله  3/0اگر سيستم اگزوز بيش از يك خروجي داشته باشد كه مراكز آنها كمتر از 

دسته هاي كنترلي ( داشته باشند ، ميكروفنها بايد رو به نزديكترين خروجي به موتور سيكلت 

يا رو به خروجي كه بيشترين ارتفاع را از سطح مسير ازمون دارد ) ند  فرمان در نظر گرفته نمي شو

متر از يكديگر فاصله داشته باشند، اندازه گيريهاي  3/0اگر مراكز خروجيها بيش از . ، قرار گيرد

مجزا براي هر كدام از آنها بايد انجام شده و بزرگترين رقم ثبت شده  به عنوان مقدار ازمون در نظر 

  . شود  گرفته مي

  شرايط عملكرد  3- 2-2-4

  : دور موتور بايد در يك از مقادير زير ثابت نگه داشته شود 

- 
2

S  اگر ،S  دور بر دقيقه باشد   5000بيشتر از .  

- 
4

3S  اگر ،S  دور بر دقيقه نباشد  5000بيشتر از .  

  . است  1- پيوست الف   7-1-2-3سرعت ذكر شده در بند  Sكه 

. هنگامي كه دور موتور به مقدار ثابتي ، رسيد ، دريچه گاز بايد سريعاً به موقعيت دور آرام برگردد

تراز صدا بايد در طي يك دورة عملكردي شامل يك دوره ثابت كوتاه مدت و در حين دوره كاهش 

گير خوانده مي شود  به عنوان نتيجه  حداكثر تراز صدايي كه از اندازه. شتاب ، اندازه گرفته شود

  . آزمون در نظر گرفته مي شود 



 

 

  )گزارش آزمون( نتايج  2-5- 2

بايد كليه داده  2-گزارش آزمون تهيه شده براي صدور گواهي ارائه شده در پيوست الف 2-5-1- 2

شود ،  هاي مربوطه و بويژه آنهايي كه در اندازه گيري تراز صداي متور سيكلت ساكن استفاده مي

  . نشان دهد 

  . ارقام خوانده  شده بايد به نزديكترين دسيبل گرد شوند 2-5-2- 2

باشد ، به باال  9و  5باشد به پايين گرد شده و اگر بين  4اگر عدد اعشاري بدست آمده بين صفر و 

  . گرد مي شوند 

دسيبل  2گر بيش از تنها آن اندازه گيير هاي كه طي سه اندازه گيري متوالي بدست آمده و با يكدي

)A (تفاوت ندارند ، در نظر گرفته مي شوند .  

  . باالترين اين اندازه گيري ها ، نتيجه آزمون را تشكيل مي دهد  2-5-3- 2

  
  آزمون خودرو در حال حركت -1شكل شماره 



 

 

  
  آزمون خودرو در حال حركت -2شكل شماره 

  )صدا خفه كن(سيستم اگزوز اصلي  3- 3

  دا خفه كنهاي داراي مواد فيبري جاذب الزامات ص 3-1- 2

مواد فيبري جاذب بايد بدون آز بست بوده و تنها هنگامي كه در طول عمر كاري صدا  3-1-1- 2

د در ساختمان صدا خفه كن استفاده شوند و بايد ند ، مي تواننخفه كن در مكاني محكم شده باش

  .دنعايت نمايرا ر 4-1- 3-2و  3- 1-3-2،  2-1-3-2كليه الزامات بندهاي 

  .مطابقت نمايد 1-1- 2پس از برداشتن ،  مواد فيبري ،تراز صدا بايد با الزامات بند  3-1-2- 2

مواد فيبري جاذب نبايد در قسمتهايي از صدا خفه كن قرار گيرند كه گازهاي اگزوز از  3-1-3- 2

  .داخل آن بگذرد و بايد با الزامات زير مطابقت نمايند

درجه سانتيگراد در داخل يك  650±  5ساعت در دماي  4 مدتايد به اين ماده ب 3-1-3-1- 2

  .كوره حرارت داده شود ، بدون اينكه طول متوسط ، قطر يا چگالي وزني فيبر كاهش پيدا كند 

نتيگراد در درجه سا 650±  5پس از حرارت ديدن به مدت يك ساعت و به ميزان  3-1-3-2- 2

باقي            250در صد ماده بايد در داخل يك غربال با اندازه مش   98داخل يك كوره ، حداقل 

  آزمون   ISO  2599زماني كه بر اساس استاندارد ISO  3310/1بماند ، در تطابق با

  .مي شوند 

درجه سانتيگراد ، در يك  90±5ساعت در دماي  24پس از خيس شدن به مدت  3-1-3-3- 2

  :درصد باشد  5/10تركيب غليظ با تركيبات زير ، نبايد كاهش وزن ماده بيش از 

  ميلي ليتر  HBr : (10(اسيد هيدرو برميك  يك نرمال  -



 

 

  ميلي ليتر  4H2 so: (10(اسيد سولفوريك يك نرمال -

  ميلي ليتر  1000تا : آب مقطر جهت توليد محلول  -

 105شسته شود و قبل از وزن كشي براي يك ساعت در دماي  مقطراده بايد در آب م: ياد آوري

  .سانتيگراد ،خشك شود  ةدرج

آزمون شود ، بايد با استفاده از يكي از روشهاي  1-2قبل از اينكه سيستم بر اساس بند  3-1-4- 2

  :ذيل در وضعيت كاري عادي قرار گيرد

  كرد جاده اي پيوسته شرايط دهي با استفاده از عمل 3-1-4-1- 2

جدول زير حداقل مسافتي را كه طي شرايط دهي براي هر گروه موتور سيكلت بايد  3-1-4-1-1- 2

  :پيموده شود ، نشان مي دهد 

  

  

  

  )km(مسافت   )³cm(گروه خودرو بر اساس ظرفيت سيلندر 

1 -80 ≤  4000  

  6000 < 80و  ≥2-175

3-> 175   8000  

  

آن عملكرد  ةدرصد اين شرايط دهي بايد شامل پيمايش شهري و باقيماند 10±50 3-1-4-1-2- 2

مسير آزمون  ةدوره جاده اي پيوسته مي تواند با برنام. با سرعت زياد در يك مسير طوالني است 

  .مربوطه تعويض شود 

  .بار با يكديگر جايگزين شوند  6حداقل بايد  اين دو نوع سرعت 3-1-4-1-3- 2

ساعته براي خنك كاري و تغليظ  3توقف  10كامل آزمون بايد شامل حداقل  ةبرنام 3-1-4-1-4- 2

  .باشد 

  شرايط دهي توسط ضربان  2- 4- 1- 2-3



 

 

سيستم اگزوز يا قطعات وابسته به آن بايد روي موتور سيكلت يا موتور آن نصب  3-1-4-2-1- 2

در مورد دوم موتور  .مورد اول موتور سيكلت بايد روي يك دينامومتر غلتكي سوار شود  در.شود 

  .بايد روي يك بستر آزمون نصب شود 

  .بايد در خروجي سيستم اگزوز نصب شود ، آمده  3 ةوسايل آزمون كه جزئيات آن در شكل شمار

  .ديگري كه نتايج معادل بدهد ،قابل قبول است  ةهر وسيل

وسايل آزمون بايد طوري تنظيم شوند كه جريان گازهاي اگزوز بطور متناوب با  3-1-4-2-2- 2

  .بار قطع و وصل شود 2500استفاده از يك سوپاپ با عملكرد سريع ، براي 

ميليمتري  100شار برگشتي گاز اگزوز كه در حداقل فمي كه ادريچه بايد هنگ 3-1-4-2-3- 2

بار برسد ، باز  40/0تا  35/0ي مي شود به مقداري بين جريان پايين دست فلنج ورودي اندازه گير

در صورتيكه به دليل مشخصات موتور رسيدن به اين حالت امكانپذير نباشد ، سوپاپ بايد بايد . شود

درصد حداكثر فشاري كه قبل از اينكه موتور  90در زماني كه فشار برگشتي گاز به سطحي معادل 

اين سوپاپ بايد هنگامي كه  تغييرات فشار نسبت .رد ، باز شودگيري ك اندازهمتوقف شود مي توان 

درصد تفاوت ندارد ،  10به حالتي كه مقدار آن در وضعيت سوپاپ باز ثابت شده است ، بيش از 

  .بسته شود

گازهاي خروجي كه بر اساس الزامات بند  نگهداريخير زماني بايد براي أسوئيچ ت 3-1-4-2-4- 2

  .شود ، تنظيم شود محاسبه مي 3-1-4-2-3- 2

باشد كه در آن دور ، موتور حداكثر توان ) S(درصد سرعت  75سرعت موتور بايد  3-1-4-2-5- 2

  .خود را دارد

گاز  ةدرصد توان موتور با دريچ 50توان نشان داده شده توسط دينامومتر بايد  3-1-4-2-6- 2

  .باشد) s(درصد دور موتور  75باز در  كامالً

  .سوراخهاي تخليه بايد در حين آزمون بسته شودتمام  3-1-4-2-7- 2

خنك كاري  ةدر صورت لزوم يك دور. ساعت تكميل شود 48كل آزمون بايد ظرف  3-1-4-2-8- 2

  .پس از هر ساعت ، در نظر گرفته مي شود

  آزمون) ميز (شرايط دهي روي يك بستر  3-1-4-3- 2

روي موتورسيكلت نصب مي شود و  سيستم اگزوز بايد به موتوري از نوعي كه بر 3-1-4-3-1- 2

  .سيستم اگزوز براي آن طراحي شده است ، متصل شده و بر روي ميز آزمون نصب شود



 

 

شرايط دهي شامل تعداد دوره هاي اختصاص يافته براي گروه موتورسيكلتي كه  3-1-4-3-2- 2

جدول زير تعداد دوره هاي الزم براي هر گروه . سيستم اگزوز براي آن طراحي شده است ، مي باشد

  :موتورسيكلت  ، نشان مي دهد 

  

  تعداد دوره ها  )cm³(گروه موتور سيكلت بر اساس ظرفيت سيلندر 

1 - 80≤  6  

  9    <80 و  ≥ 2-175

3- 175> 12  

  

  

ساعته ، به منظور باز توليد اثرات  6ميز آزمون بايد با يك توقف حداقل  ةهر دور 3-1-4-3-3- 2

  .خنك كاري و تغليظ ، همراه شود

يط موتور و دوام آن براي هر مرحله  شرا. مرحله است  6ميز آزمون شامل  دورةهر  3-1-4-3-4- 2

  :به شرح ذيل است 

  

  )دقيقه(دوام مرحله   شرايط  مرحله

موتور با ظرفيت كمتر از 

³cm175 

موتور با ظرفيت برابر يا بيشتر 

  cm³175 از 

  6  6  دور آرام  1

  s 40  50درصد  75درصد بار در  25  2

  s 40  50درصد  75درصد بار در  50  3

  s 30  10درصد  75در  درصد بار 100  4

  s 12  12درصد  100درصد بار در  50  5

  s 22  22درصد  100درصد بار در  25  6

  150  150  :كل زمان   



 

 

  در طي اين رويه شرايط دهي با تقاضاي سازنده ، موتور و صدا خفه كن  3-1-4-3-5- 2

ز خروجي گاز اگزوز ميليمتر ا 100مي تواند خنك شود ، تا دماي ثبت شده در نقطه اي كه بيش از 

 75كيلومتر بر ساعت يا  110فاصله ندارد ، از مقداري كه در زمان راندن موتور سيكلت با سرعت 

يا موتور / سرعتهاي موتور و. اندازه گرفته شده است فراتر نرود   در باالترين دنده ،) s(درصد دور 

  .درصد تعيين شود  ±3سيكلت بايد با صحت 

  :  راهنما

  يا گيره براي اتصال به عقب سيستم آزمون اگزوز فلنج ورودي - 1

 شير تنظيم دستي - 2

 .ليتر و زمان پر شدني كه كمتر از يك ثانيه نيست 40مخزن جبران كننده با حداكثر ظرفيت  - 3

 بار  5/2تا  05/0كاري  ةسوئيچ فشاري با محدود - 4

 سوئيچ تأخير زماني - 5

 ضربه ةشمارند - 6

ميلي متر با راه انداز سيلندر پنوماتيكي با  60ا قطر شير پاسخ سريع  ، مانند شير ترمز تخليه ب - 7

بار ، زمان پاسخ براي باز شدن و بسته شدن نبايد بيش  4نيوتني در فشار  120نيروي خروجي 

 .ثانيه باشد  5/0از 

 تخليه گاز اگزوز - 8

 ريانعطاف پذ ةلول - 9

  فشار سنج -10



 

 

  
  آزمون براي شرايط دهي توسط ضربان ةوسيل -3 ةشكل شمار

  

  نمودار و عالمتگذاري ها 2- 2-3

اگزوز ) هاي(ابعاد سيستم  ةبرش عرضي خورده كه نشان دهند ةيك نمودار و يك نقش 3-2-1- 2

  . ، ضميمه شود  1- باشد ، بايد به مدارك ارائه شده در پيوست الف

كه به ) يا عالمت استاندارد( » e« ي بايد داراي عالمت لكليه صدا خفه كن هاي اص 3-2-2- 2

اين عالمت بايد خوانا . ل مشخصه كشوري كه تأييد نوع قطعه را صادر كرده است مي آيد ، باشددنبا

  . يت نصب شده باشدؤو غير قابل محو بوده و در جايي قابل ر

  اصلي جايگزين سيستمهاي صدا خفه كن بايد بطور خوانا با كلمات ةهر مجموع 3-2-3- 2

و نشانگري » e« ده و نوع آن قطعه به همراه عالمت سازن عالمتگداري شده باشد و» قطعه اصلي«  

  . آن اشاره دارد، كامالً در كنار يكديگر نشان داده شوند ةكه به كشور سازند

  صدا خفه كن ورودي 3- 2-3

يا صدا خفه كن ورودي مجهز شود تا با تراز / اگر الزم باشد كه ورودي موتور به يك فيلتر هوا و 

يا صدا خفه كن بايد به عنوان قسمتي از صدا خفه كن در / ين فيلتر و صداي مجاز مطابقت نمايد، ا

  . بايد در رابطه با آنها نيز اعمال شود 3-2نظر گرفته شده و الزامات بند 

آن ، به عنوان واحدهاي فني ،  ةتأييد نوع قطعه يك سيستم اگزوز غير اصلي يا قطعات مربوط  - 3

  براي موتور سيكلتها



 

 

ييد نوع قطعه ، به عنوان واحدهاي فني مجزاي سيستم هاي اگزوز يا قطعات اين قسمت براي تأ

مربوطه آن كه به منظور نصب بر روي يك يا تعداد بيشتري از انواع موتور سيكلت ها ، به عنوان 

  . قسمتهاي جايگزين غير اصلي ، اعمال مي شود 

  تعاريف و اصطالحات 1- 3

  قطعات مربوطه سيستم اگزوز جايگزين غير اصلي يا 1-1- 3

كه جهت نصب بر روي يك موتور  2-1سيستم اگزوز بر اساس تعريف بند  قطعهعبارت است از هر 

براي  2- سيكلت جهت جايگزيني آن نوعي كه در زمان صدور گواهي ارائه شده در پيوست الف

  . موتور سيكلت بر روي آن نصب بوده، در نظر گرفته مي شود

  عهتقاضا براي تأييد نوع قط 2- 3

تقاضا براي تأييد نوع قطعه به منظور جايگزيني سيستم هاي اگزوز يا قطعات مربوط به  2-1- 3

  .عنوان واحدهاي فني مجزا ، بايد توسط سازنده آن سيستم يا توسط نماينده مجاز وي ارائه شود

،  براي هر نوع سيستم اگزوز يا قطعات مربوطه جايگزيني كه در خواست تأييديه شده باشد 2-2- 3

  : تقاضاي تأييد نوع قطعه بايد به همراه مدارك زير در سه نسخه و با جزئيات زير ، ارائه شود 

موتور ) انواع( ، در خصوص نوع  1-1تشريح در رابطه با ويژگي هاي ارائه شده در بند  2-2-1- 3

  . ، براي آنها در نظر گرفته شده اند ) قطعات( يا قطعه ) ها( سيكلت كه اين سيستم 

  . يا نمادهاي مختص به  نوع موتور و موتور سيكلت بايد ارائه شود / اعداد و  -

تشريح سيستم اگزوز جايگزين كه بيان كننده موقعيت نسبي هر يك از قطعات آن به  2-2-2- 3

  . همراه دستورالعمل هاي نصب، باشد

آنها ، بايد  نقشه هايي از هر قطعه جهت تسهيل قرارگيري و شناسايي و بيان مواد 2-2-3- 3

اين نقشه ها همچنين بايد موقعيت در نظر گرفته شده براي ثبت شماره تأييد نوع . استفاده شود

  . قطعه اجباري را نشان دهد

  : در صورت درخواست مرجع فني ، متقاضي بايد موارد زير را ارائه كند  2-3- 3

  . رخواست شده است دو نمونه از سيستم هايي كه تأييد نوع قطعه براي آنها د 2-3-1- 3

يك سيستم اگزوز در تطابق با مورد اصلي كه در زمان صدور گواهي ارائه شده در پيوست  2-3-2- 3

  . ، بر روي موتور سيكلت نصب بوده است 2- الف



 

 

يك نمونه موتور سيكلت از نوعي كه سيستم اگزوز جايگزين بايد بر روي آن نصب شود ،  2-3-3- 3

خفه كن از همان نوعي كه بصورت اصلي نصب شده مجهز شده باشد، به نحوي كه اگر به يك صدا 

  : از دو بند زير را رعايت نمايد  يالزاماتي يك

از نوعي باشد كه مطابق الزامات اين فصل  3- 3-2- 3اگر موتور سيكلت مورد نظر بند  2-3-3-1- 3

  : تأييد نوع دريافت كرده باشد 

-1- 2از مقدار حدي عنوان شده در بند ) A(سيبل د 1در حين آزمون در حال حركت ، بيش از  -

  . تجاوز ننمايد 1

از مقدار ثبت شده در گواهي تأييد نوع ) A(دسيبل  3در حين آزمون در حال سكون ، بيش از  -

  . موتور سيكلت كه در پالك داده هاي سازنده ذكر شده است ، فراتر نرود

از نوعي باشد كه بر اساس الزامات اين  3-3-2- 3اگر موتور سيكلت مورد نظر بند  2-3-3-2- 3

از مقدار حدي قابل كاربرد براي ) A(استاندارد تأييد نوع دريافت نكرده است ، بيش از يك دسيبل 

  . آن نوع موتور سيكلت در زمانيكه براي اولين بار مورد استفاده قرار مي گيرد، فراتر نرود

تور سيكلت ذكر شده در باال نصب شده است، يك موتور جداگانه مشابه آنكه بر روي مو 2-3-4- 3

  . در صورتيكه مرجع ذيصالح وجود آن را ضروري تشخيص دهد

  عالمت گذاريها 3- 3

) 6(سيستم هاي اگزوز غير اصلي و قطعات مربوطه آن بايد بر اساس الزامات فصل  3-1- 3

  . عالمتگذاري شوند

  تأييد نوع قطعه 4- 3

شده در اين فصل ، مرجع ذيصالح بايد يك گواهي بر اساس پس از تكميل آزمونهاي بيان  4-1- 3

سيستم اگزوزي كه تأييد نوع قطعه را دريافت كرده . صادر كند  2-ارائه شده در پيوست ب ةنمون

  . در نظر گرفته مي شود ...... است ، مطابق با الزامات فصل 

  ويژگيها 5- 3

  ويژگيهاي ملي 5-1- 3

  : بايد به نحوي باشد كه ا هطراحي ، ساخت و نصب صدا خفه كن 

ت تحت شرايط عادي استفاده و بويژه بدون در نظر گرفتن ارتعاشاتي كه لموتور سيك 5-1-1- 3

  . ممكن است در معرض آن قرار گيرد ، با الزامات اين فصل مطابقت نمايد



 

 

كه خوردگي پديده در شرايط عادي استفاده از موتور سيكلت ، مقاومت منطقي در برابر  5-1-2- 3

  . مي گيرند داشته باشندآن قرار در معرض 

موجود بين قسمت پايين صدا خفه كني كه بصورت اصلي نصب شده است از  ةفاصل 5-1-3- 3

  . و زاويه اي كه موتور گازي مي تواند به اندازه آن كج شود ، نبايد كاهش پيدا كند  زمين ، 

  .سطح وسيله بدون دليل داغ نشود 5-1-4- 3

  . تيزي نداشته باشد ةبيروني آن هيچ برجستگي يا لبقسمت  5-1-5- 3

  . سيستم تعليق و كمك فنر لقي مناسب داشته باشد  5-1-6- 3

  . لقي ايمني مناسب براي لوله ها موجود باشد 5-1-7- 3

كه به صورت واضح تعريف شده است  به نحوي كه با الزامات مربوط به نصب و نگهداري 5-1-8- 3

  . ر ضربه مقاوم باشد سازگار باشد ، در براب

  ويژگي هاي مربوط به تراز صدا 5- 3

م هاي اگزوز جايگزين يا قطعات مربوطه آنها بايد با استفاده از تبازدهي آكوستيكي سيس 5-2-1- 3

  . ، آزمون شود  5-1-2و  4-1- 2،  3- 1-2،  2-1-2روشهاي تشريح شده در بندهاي 

عه مربوطه كه بر روي موتور سيكلت مورد نظر بند با استفاده از يك سيستم اگزوز جايگزيني يا قط

  : نصب شده است ، مقادير بدست آمده تراز صدا بايد شرايط زير را رعايت كنند  2-3-3- 3

و با استفاده از همان موتور  3- 3-2-3آنها نبايد از مقادير اندازه گيري شده مطابق بند  5-2-1-1- 3

ي مي باشد و در هر دو آزمون در حال حركت و در سيكلت كه مجهز به تجهيزات صدا خفه كن اصل

  . آمده اند ، فراتر روند بدست حال سكون

  كلتآزمون عملكرد موتور سي 5-3- 3

صدا خفه كن جايگزيني بايد به نحوي باشد كه اطمينان حاصل شود كه عملكرد موتور  5-3-1- 3

  . ست آمده ، قابل مقايسه است سيكلت با آنچه با استفاده از صدا خفه كن اصلي يا قطعه مربوطه بد

صدا خفه كن جايگزيني بايد با يك صدا خفه كن نصب شده اصلي ، بصورتي كه هر كدام  5-3-2- 3

  . نصب گردند، مقايسه شود 3-3- 2-3موضوع بند به نوبت بر روي موتور سيكلت 

ن خالص و حداكثر توا. اين آزمون با اندازه گيري منحني توان موتور انجام مي شود  5-3-3- 3

درصد با  + 5باالترين سرعت اندازه گيري شده با استفاده از صدا خفه كن جايگزين نبايد بيش از 



 

 

حداكثر توان خالص و باالترين سرعت اندازه گيري شده تحت همان شرايط و با استفاده از تجهيزات 

  . صدا خفه كن اصلي ، متفاوت باشد 

ه كن ها به عنوان واحدهاي فني مجزاي داراي مواد الزامات اضافي در رابطه با صدا خف 5-4- 3

  فيبري

صدا خفه كن هايي استفاده شود ، مگر الزامات ارائه شده در  چنينمواد فيبري نبايد در ساختمان 

  . اين استاندارد رعايت شوند 1- 3-2بند 

  

  

  1-پيوست الف

  )اطالعاتي(

  تراز صداي مجاز و سيستم اگزوز يك نوع موتور سيكلت

  )الصاق به تقاضاي تأييد نوع قطعه كه جداي از تقاضاي تأييد نوع خودرو ارائه مي شودجهت ( 

  ) : ..............امضاء شده توسط متقاضي ( درخواست  ةشمار

  درخواست تأييد نوع قطعه در رابطه با تراز صدا مجاز و سيستم اگزوز اصلي يك نوع 

  : به شرح ذيل باشد  7558دارد ملي ايران استان» ب« موتور سكلت بايد شامل جزئيات پيوست 

  

  1- 1-1بند          - 1

 2-1- 1بند           - 2

 5-1- 1بند           - 3

 6-1- 1بند           - 4

 1- 3-1بند            - 5

 4- 1بند           - 6

 1- 4-1بند            - 7

 2- 4-1بند            - 8

 1-2-4- 1بند             - 9



 

 

  7- 1-3- 4-1بند  -10

 5-1بند     -11

 1- 5-1بند  -12

 2- 5-1بند  -13

 3-5-1بند -14

 4- 5-1بند  -15

 1-4- 5-1بند            -16

 2-4- 5-1بند  -17

 5- 5-1بند  -18

 6- 5-1بند  -19

  2- 6-1بند  -20

  



 

 

  2-پيوست الف

  )اطالعاتي(

اگزوز اصلي يك نوع ) هاي( گواهي تأييد نوع قطعه در رابطه با تراز صداي مجاز و سيستم 

  موتور سيكلت

  نام سازمان

: ........................ تاريخ ............................. توسط خدمات فني ................. : ..........................گزارش  ةشمار

  ..................................شماره تمديد : ...................................... شماره تأييد نوع قطعه 

  نام تجاري يا مدل خودرو - 1

 نوع خودرو - 2

 :اربرددر صورت ك) ها(روهگ - 3

 :در صورت كاربرد) ها(روهزير گ - 4

 : نام و نشاني سازنده  - 5

 ) : در صورت وجود( نام و نشاني نماينده مجاز سازنده  - 6

 :  سيستم اگزوز اصلي ) انواع( نوع  - 7

 :  )در صورتيكه ضروري باشد كه حد تراز صدا را رعايت كند( سيستم ورودي ) انواع(  - 8

 دور بردقيقه............ در B(A) d........... : .....تراز صداي خودرو در حالت ساكن  - 9

  :تاريخ تحويل خودرو جهت آزمون  -10

  1ابطال شد / تأييد نوع قطعه اعطا شده  -11

  : مكان انجام آزمون  -12

  : تاريخ انجام آزمون  -13

  :نام و امضاي آزمون كننده  -14

  

  

  

                                           
  . در صورت عدم نياز حذف شود  -1



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1-پيوست ب

  )اطالعاتي(

مجزا ، فني ) هاي(آن ، به عنوان واحد  ةمربوط) قطعات( قطعه يا لي سيستم اگزوز غير اص

  : )امضاء شده توسط متقاضي( در خواست  ةبراي يك نوع موتور سيكلت شمار

تقاضاي تأييد نوع قطعه براي يك سيستم اگزوز غير اصلي در رابطه با موتور سيكلتها ، بايد شامل 

  : جزئيات زير باشد 

  : نام تجاري سازنده  - 1

 : نوع  - 2

 : نام و نشاني سازنده  - 3

 ) : در صورت وجود( و نشاني نماينده مجاز سازنده نام  - 4



 

 

 ) : به انضمام نقشه ها( ليست قطعه واحد فني  - 5

 : موتور سيكلتهايي كه صدا خفه كن بري آنها طراحي شده ) انواع( تجاري و نوع ) هاي(نام  - 6

 : هر نوع محدوديت در استفاده و دستورالعمل هاي نصب  - 7

  : به شرح ذيل باشد  7558استاندارد ملي ايران » ب« بعالوه درخواست بايد شامل جزئيات پيوست 

  1- 1-1بند          - 1

 2-1- 1بند           - 2

 5-1- 1بند           - 3

 6-1- 1بند           - 4

 1- 3-1بند            - 5

 4- 1بند           - 6

 1- 4-1بند            - 7

 2- 4-1بند            - 8

 1-2-4- 1بند             - 9

  7- 1-3- 4-1بند  -10

 5-1بند     -11

 1- 5-1بند  -12

 2- 5-1بند  -13

 3-5-1بند -14

 4- 5-1بند  -15

 1-4- 5-1بند            -16

 2-4- 5-1بند  -17

 5- 5-1بند  -18

 6- 5-1بند  -19

  2- 6-1بند  -20



 

 

  2-پيوست ب

  )اطالعاتي(

  گواهي تأييد نوع قطعه در رابطه با يك سيستم  اگزوز غير اصلي براي يك نوع موتور سيكلت

  نام سازمان

: ........................ تاريخ .............................  :  توسط خدمات فني: ........................................... گزارش شماره 

  ..................................: شماره تمديد : ...................................... شماره تأييد نوع قطعه 

  : زوزنام تجاري اگ - 1

 : نوع اگزوز - 2

 : نام و نشاني سازنده  - 3

 ) : در صورت وجود( نام و نشاني نماينده مجاز سازنده  - 4

طراحي شده ) ها(هر يا خودروهايي كه سيستم اگزوز براي آن ) انواع( تجاري و نوع ) هاي( نام  - 5

 : است 

 : تاريخ تحويل سيستم جهت آزمون  - 6

1ابطال شد / تأييد نوع قطعه اعطا شد  - 7
 

 : انجام آزمون  امكان - 8

 : تاريخ انجام آزمون  - 9

  نام و امضاي آزمون كننده  -10

                                           
1
  در صورت عدم نياز حذف شود  



 

 

  فصل چهارم

  الزامات موتور گازيها و موتور سيكلتهاي سه چرخ

  : تعاريف و اصطالحات  1

  : تعاريف و اصطالحات با واژه هاي زير بيان مي گردد  ) فصل( در اين استاندارد 

  رخ با توجه به تراز صدا و سيستم اگزوز آن نوع موتور گازي يا موتور سيكلت سه چ 1- 1

  : يعني موتور گازيها و موتور سيكلتهاي سه چرخي كه در موارد اساسي زير با يكديگر تفاوتي ندارند 

  )بويژه محفظه موتور و عايق بندي آن از لحاظ صدا( شكل بدنه يا مواد  1-1- 1

 طول و عرض خودرو ٢- ١-١

ي ، دو يا چهار زمانه، موتور پيستوني متناوب يا احتراق جرقه اي يا احتراق تراكم( نوع موتور  ٣- ١-١

  موتور پيستوني چرخشي، تعداد و ظرفيت سيلندرها، تعداد و نوع كاربراتورها يا 

  ) . سيستم هاي انژكتوري ، چيدمان سوپاپها ، حداكثر توان خالص و سرعت مربوطه

  فته مكعب ظرفيت موتورهاي پيستوني چرخشي ، دو برابر حجم محفظه در نظر گر

 . مي شود 

 انتقال قدرت ، بويژه تعداد و نسبت دنده هاسيستم  1-4- 1

 تعداد ، نوع و چيدمان سيستم هاي اگزوز 5- 1- 1

  سيستم اگزوز يا صدا خفه كن 2- 1

يعني گروه كاملي از اجزاي الزم جهت محدود كردن صداي توليد شده بوسيله موتور و اگزوز يك موتور 

  گازي يا موتور سيكلت سه چرخ 

  ا صدا خفه كن اصليسيستم اگزوز ي 2-1- 1

عبارت است از يك سيستم از نوع نصب شده بر روي خودرو در زماني كه تأييد نوع را دريافت كرده يا 

م ميتواند همان باشد كه از ابتدا نصب شده يا جايگزيني تدر زمان تمديد اعتبار آن  تأييديه اين سيس

  . شده باشد 

  سيستم اگزوز يا صدا خفه كن غير اصلي 2-2- 1

ت از يك سيستم ازنوعي غير از آنچه در زمان تأييد نوع خودرو يا در زمان تمديد اعتبار آن عبارت اس

اين سيستم تنها مي تواند به عنوان سيستم اگزوز يا صدا خفه . تأييديه بر روي خودرو نصب شده است 

  . كن جايگزين ، مورد استفاده واقع شود 



 

 

 انواع مختلف سيستم هاي اگزوز 3- 1

  : كه اصوالً در يكي از موارد زير متفاوتند  يعني سيستم هايي

  . سيستم هايي كه اجزاي مختلفي از لحاظ كارخانه و نام تجاري دارند  3-1- 1

سيستم هايي كه داراي قطعات ساخته شده از موادي با خصوصيات متفاوت يا داراي قطعاتي با  3-2- 1

 . شكل و اندازه متفاوت هستند 

 . عه آنها متفاوت است سيستم هايي كه اصول عملكردي حداقل يك قط 3-3- 1

 . سيستم هايي كه داراي قطعاتي با تركيب متفاوت هستند 3-4- 1

  قطعه يك سيستم اگزوز 4- 1

مانند لوله خروجي اگزوز ، ( هر يك از قطعات جداگانه كه با يكديگر سيستم اگزوز را بوجود مي آورند 

  در صورت وجود) فيلتر هوا( و سيستم ورودي ) صدا خفه كن

تجهيز شود تا ) يا جاذب صداي ورودي/ فيلتر هوا و ( وتور به يك سيستم ورودي اگر الزم باشد كه م

يا جاذب صدانيز بايد به عنوان قطعاتي كه به / بتواند با حداكثر تراز صداي مجاز تطبيق نمايد ، فيلتر و 

  . اندازه سيستم اگزوز اهميت دارند ، محسوب شوند

سيستم اگزوز اصلي ، به عنوان يك واحد فني  تأييد نوع قطعه در رابطه با تراز صدا و - 2

  موتور سيكلت سه چرخ موتور گازي يا مجزاي يك نوع 

شرايط اندازه گيري و روش آزمون خودرو در ( صداي موتور گازي يا موتور سيكلت سه چرخ  2-1

  )حين تأييد نوع خودرو

مونتاژ شوند كه خودرو ، تحت خودرو، موتور و سيستم اگزوز آن بايد به نحو طراحي ، ساخته و  1-1- 2

شرايط عادي استفاده و عليرغم ارتعاشاتي كه ممكن است در معرض آن قرار گيرد ، با الزامات اين 

  . استاندارد مطابقت نمايد

سيستم اگزوز بايد به نحوي طراحي ، ساخته و نصب شود كه در برابر عامل خوردگي كه در  1-2- 2

  . مايدگيرد ، مقاومت نمي معرض آن قرار 

  ويژگي هاي تراز هاي صدا 2-2

  . به فصل اول مراجعه كنيد:  حدود 2-2-1

  ادوات اندازه گيري 2-2-2



 

 

دستگاهي كه براي اندازه گيري تراز صدا مورد استفاده قرار مي گيرد بايد يك اندازه گير تر از  2-2-1- 2

) IEC( للي الكتروتكنيكال كميسيون بين الم 179صداي دقيق از نوع تشريح شده در انتشارات شماره 

« اندازه گيري ها بايد با استفاده از . باشد » اندازه گيري هاي دقيق تر از صدا« ، چاپ دوم تحت عنوان 

  .كه در همان نشريه تشريح شده ، انجام گيرد» A«و وزن دهي » پاسخ سريع

) دستورات( مطابق راهنماي  در آغاز و پايان هر دسته از اندازه گيري ها ، اندازه گير تراز صدا بايد

  . ، كاليبره شود) مانند پيستوفون( سازنده و با استفاده از يك منبع صوتي مناسب 

  اندازه گيري هاي سرعت 2- 2-2-2

  . درصد تعيين شود   + 3موتور و سرعت خودرو بر روي مسير آزمون بايد در محدوده ) دور( سرعت 

  شرايط اندازه گيري 2-2-3

  خودروشرايط  1- 2-2-3

شامل خنك كننده ها ، روغن ها، ( در حين اندازه گيري ها ، خودرو بايد در وضعيت حركت باشد 

قبل از انجام اندازه گيري ها ، خودرو بايد به دماي كاري عادي ) سوخت ، ابزار ، چرخ يدك و راكب

  . برسد

  . ر يا نيمه تريلر ، انجام شوداندازه گيريها بايد با خودرو بارگذاري نشده و بدون وجود تريل 2-3-1-1- 2

  محل آزمون 2- 2-2-3

صاف احاطه  آزمون واقعاً ةمحل آزمون بايد داراي يك بخش شتابگيري مركزي باشد كه توسط يك ناحي

سطح آن بايد خشك و به گونه اي باشد كه صداي ناشي . بخش شتابگيري بايد صاف باشد . شده باشد 

  . از سطح در حد پاييني باقي بماند

در مكان آزمون ، تغييرات حدود صداي آزاد ما بين منبع صوتي واقع در بخش مركزي شتابگيري و 

متري ازمركز بخش  50در صورتيكه در محدوده . تجاوز نمايد Aدسيبل  +1ميكروفن نبايد از 

جود ، صخره ها ، پلها يا ساختمانها و  فنسها: شتابگيري هيچ مانع بزرگي كه صدا را منعكس كند مانند 

سطح جاده پوشش دهنده مسير آزمون بايد . نداشته باشد ، اين شرايط رعايت شده محسوب مي شوند 

  . با الزامات فصل هفتم مطابقت نمايد

تحت هيچ شرايطي كه ممكن است بر حدود صوتي تأثير بگذارد نبايد جلو ميكروفن مانع ايجاد كرد و 

مشاهده كننده اي كه اندازه گيري ها را انجام مي . تدهيچ فردي نبايد بين ميكروفن و منبع صوتي بايس



 

 

دهد بايد موقعيت خود را به نحوي قرار دهد كه هيچ تأثيري بر روي مقادير خوانده شده از دستگاه 

  . اندازه گيري نداشته باشد 

  سر و صداي محيطي 3- 2-2-3

ن حاصل شود كه نتايج آزمون بايد اطمينا. اندازه گيري ها نبايد در شرايط نامساعد جوي انجام گيرد 

  . تحت تأثير وزش شديد باد نيست

منابع صوتي به غير از خودرو و باد ، بايد حداقل ) A(براي اندازه گيري ها ، تراز صداي وزن دهي شده 

مي توان يك بادگير مناسب در . كمتر از تراز صداي توليد شده توسط خودرو باشد ) A(دسيبل  10

آنكه تأثير آن بر روي ويژگيهاي حساسيتي و جهتي ميكروفن محاسبه  به شرطجلو ميكروفن نصب كرد 

  . شود 

باشد، براي ) A(دسيبل  16و  10در صورتيكه اختالف بين صداي محيط و صداي اندازه گيري شده 

محاسبه نتايج آزمايش ، مقدار تصحيح مناسب بايد از مقادير خوانده شده از اندازه گير سطح صدا ، بر 

  . نمودار ذيل كم شود اساس 

 تصحيح

  .تفاوت بين صداي محيط و صدايي كه بايد اندازه گرفته شود

  روش اندازه گيري  2-2-4

  چگونگي و تعداد اندازه گيري ها 1- 2-2-4



 

 

بايد در زماني كه موتور سيكلت از  (A) (dB (A))  حداكثر تراز صداي بيان شده بر حسب دسيبل

AAبين خطوط  BBو  ′ در صورتيكه يك اختالف  . )1شكل شماره ( عبور مي كند اندازه گيري شود ′

  . غير عادي بين مقدار پيك و سطح صداي عمومي ثبت شود ، اندازه گيري اشتباه خواهد بود

  . در هر طرف خودرو حداقل بايد دو اندازه گيري انجام شود 

  موقعيت ميكروفن 2- 2-2-4

CCمتري از خط مرجع  5/7 + 2بايد در ن يكروفم متري از  2/1 ± 1/0 مسير و در ) 1شكل شماره ( ′

  . باالي سطح زمين قرار گيرد 

  شرايط كاركرد 3- 2-2-4

AAبه خط  4-4-2- 2خودرو بايد با سرعت ثابت اوليه تشريح شده در بند  لوي هنگامي كه ج. برسد′

AAخودرو به خط  مي رسد ، دريچه گاز بايد تا حد ممكن به سرعت و بصورت كامل باز شود و تا ′

BBزماني كه عقب خودرو به خط  مي رسد در اين وضعيت نگهداشته شود ، آنگاه دريچه گاز بايد تا ′

  . شود حد ممكن با سرعت به موقعيت عادي برگردانده 

در كليه اندازه گيري ها خودرو بايد در يك خط مستقيم، در بخش شتابگيري در در حالي كه صفحه 

CCطولي مياني خودرو را تا حد ممكن نزديك به خط    . نگه مي دارد ، حركت كند ′

بوده و به عنون   در رابطه با خودروهاي مفصلي شده اي كه شامل دو جزء جدايي ناپذير 2-4-3-1- 2

BBيك خودرو واحد در نظر گرفته مي شوند ، عبور نيمه تريلر از خط  احتساب ) براي آزمون ( نبايد ′

  . شود

  . ل شود صتعيين سرعت ثابتي كه بايد حا 4- 2-2-4

  خودرو فاقد جعبه دنده  1- 4- 2-2-4

AAر كه از بقيه پايينتر و كمتر باشد به خط خودرو بايد با سرعت ثابتي معادل يكي از موارد زي ′   .برسد 

موتور ، معادل سه چهارم سرعتي كه موتور در آن دور حداكثر توان خود را دارد  دورانيسرعت  -

  ، يا 

 حداكثر سرعت دوراني كه گاورنر اجازه رسيدن به آن را به موتور مي دهد ، يا 4/3 -

 كيلو متر بر ساعت  50 -

  خودرو با جعبه دنده دستي 2- 4- 2-2-4

  . دنده باشد ، دنده دوم بايد استفاده شود نسبت خود داراي دو ، سه ، يا چهار  و خودرو اگر جعبه دنده



 

 

اگر موتور به سرعت . اگر جعبه دنده داراي بيش از چهار نسبت دنده باشد ، دنده سوم بايد استفاده شود 

كثر توان برسد ، بجاي دنده دوم يا سوم بايد دنده باالتر بعدي استفاده دوراني فراتر از دور مربوط به حدا

BBشود تا دور موتور در زمان رسيدن به خط  از  اوردرايو نبايد . ، از اين دور مشخص فراتر نرود′

انتخابي بايد  در صورتيكه خودرو داراي يك نسبت دنده نهايي دو گانه باشد ، نسبت دنده. استفاده كرد 

خودرو بايد با سرعت ثابتي بر اساس سرعتهاي ارائه شده در بند . مربوط به باالترين سرعت خودرو باشد 

AA،به خط ) هر كدام كه پايينتر باشد(  2-4-4-1- 2 ′   . برسد 

  

  خودرو با جعبه دنده اتوماتيك 3- 4- 2-2-4

به ) هر كدام كه كمتر باشد( حداكثر سرعت آن  4/3بر ساعت يا  كيلومتر 50خودرو بايد با سرعت ثابت 

AAخط  در صورتي كه موقعيتهاي دنده روبه جلو مختلفي در دسترس باشند، آن موقعيتي كه . برسد′

AAباالترين شتاب متوسط خودرو ما بين خطوط  ′ BBو   موقعيت . بايد انتخاب شود. مي كند اد را ايج′

مشابه استفاده مي شود ،  ةانتخابي كه تنها جهت ترمزگيري ، مانور دادن يا ساير جابجايي هاي آهست

  . نبايد در اين رابطه مورد استفاده واقع شود

  )گزارش آزمون( نتايج  2-2-5

مهيا مي گردد، بايد  2- وست الفگزارش آزموني كه به منظور صدور مدارك ارائه شده در پي 2-5-1- 2

  . هر گونه محدوديت يا شرايطي كه نتايج اندازه گيريها را تحت تأثير قرار مي دهد ، ذكر كند

  . شوندگرد مقادير اندازه گرفته شده بايد به نزديكترين دسيبل  2-5-2- 2

باشند به باال  9و  5باشند ، به پايين گرد شده و اگر بين  4اگر اعداد اعشاري بدست آمده بين صفر و 

  . گرد مي شوند

تنها اندازه گيري هايي كه تغييرات آنها در دو آزمون متوالي در يك طرف موتور سيكلت، كمتر يا 

مورد استفاده  2-باشد ، ميتواند جهت ثبت در مدرك ارائه شده در پيوست الف) A( دسيبل  2مساوي 

  . قرار گيرد

هر اندازه گيري بدست آمده مطابق  ةزه گيري ها ، نتيججهت احتساب عدم صحت در اندا 2-5-3- 2

  . از آن ، ثبت شود) A(بايد با كسر يك دسيبل  2-5- 2-2بند 



 

 

نتيجه اندازه گيري ها از حداكثر تراز صداي مجاز براي گروهي كه  4در صورتي كه ميانگين  2-5-4- 2

، مطابقت يافته و در  1- 2-2ر بند خودرو آزمون شده به آن تعلق دارد فراتر نرود ، حدود عنوان شده د

  . مقدارميانگين به عنوان نتيجه آزمون در نظر گرفته مي شود . نظر گرفته مي شود 

  ) جهت آزمون خودرو در حال استفاده( اندازه گيري صداي خودرو ساكن  2-3

  تراز فشار صداي موجود در مجاورت خودرو 1- 2-3

ري صداي خودروهاي در حال استفاده ، تراز فشار صدا آزمونهاي مربوط به اندازه گيبراي تسهيل 

مطابق با الزامات زير اندازه گيري شده ) صداخفه كن( م اگزوز تهمچنين بايد در مجاورت خروجي سيس

تهيه شده ،  2-و نتايج اندازه گيري در گزارش آزموني كه براي صدور گواهي ارائه شده در پيوست الف

  . وارد مي گردد



 

 

  اندازه گيري ابزار 2- 2-3

  . تشريح شده است ، استفاده شود 1-2-2-2بايد از اندازه گير دقيق تراز صدا مطابق آنچه در بند 

  شرايط اندازه گيري 3- 2-3

  شرايط خودرو 3-1- 2-3

اگر خودرو مجهز به پنكه . قبل از انجام اندازه گيري ها ، موتور خودرو بايد به دماي كار عادي برسد 

زم فعال سازي خودرو باشد ، اين سيستم نبايد در حين اندازه گيري هاي صدا فعال هايي داراي مكاني

  . شود 

م تاگر خالص كردن سيس. طي اندازه گيري ها ، جعبه دنده بايد در موقعيت خالص قرار داده شود 

وان انتقال قدرت امكانپذير نباشد ، چرخ محرك خودرو بايد اجازه چرخيدن آزاد را داشته باشد ، به عن

  . مثال با قرار دادن خودرو بر روي جك وسط آن يا بر روي غلطكها

  ) 2شكل ( محل آزمون  3-2- 2-3

هر ناحيه اي كه در آنجا اغتشاشات قابل توجه صوتي وجود نداشته باشد، مي تواند به عنوان محل 

ي با درجه سطوح صاف كه با بتن ، آسفالت يا هر ماده سخت ديگر. آزمون مورد استفاده قرار گيرد

سطوحي كه از زمين كوبيده شده تشكيل شده اند، نبايد . انعكاس باال پوشيده شده باشد ، مناسب است 

متري  3محل آزمون بايد به شكل مستطيل باشد كه كناره هاي آن حداقل در . مورد استفاده قرار گيرند

در آنجا نبايد موانع . قرار گيرد ،) دسته هاي كنترل فرمان در نظر گرفته نمي شوند( لبه بيروني خودرو 

قابل توجهي وجود داشته باشد به عنوان مثال هيچ فردي به غير از راننده و ناظر نبايد در اين مستطيل 

  . قرار گيرند

  خودرو بايد به نحوي در داخل مستطيل فوق الذكر قرار گيرد كه ميكروفن مورد استفاده در 

  . كناري فاصله داشته باشداندازه گيري ، حداقل يك متر از جدول 

  )صداي زمينه( سر و صداي محيطي  3-3- 2-3

دسي بل  10ارقام خوانده شده از ابزار اندازه گيري كه از صداي زمينه و باد ناشي شده اند ، بايد حداقل 

 )A ( ميتوان باد گير مناسبي روي ميكروفن قرار . صدايي كه بايد اندازه گيري شود، باشدتراز كمتر از

  . د به شرطيكه اثرات آن روي حساسيت ميكروفن احتساب شوددا

  روش اندازه گيري  4- 2-3

  چگونگي و تعداد اندازه گيري ها 1- 4- 2-3



 

 

  عنوان شده در بند يبايد طي دوره عملكرد) dB (A)(وزني در دسيبل  حداكثر تراز صداي

  . زه گيري بايد انجام شود اندا 3در هر نقطه اندازه گيري ، حداقل . اندازه گيري شود  4-3- 2-2 

  )2شكل شماره ( موقعيت ميكروفن  3-4-2- 2

متر باالتر از سطح مسير آزمون ، هر كدام باالتر باشد، قرار  2/0ميكروفن بايد همتراز با خروجي اگزوز يا 

  . گيرد 

ر محور حداكث. متري از آن باشد 5/0ديافراگم ميكروفن بايد در مقابل خروجي اگزوز و در فاصله 

درجه نسبت به صفحه عمودي كه  45 + 10حساسيت ميكروفن بايد موازي سطح مسير و در زاويه 

  . توسط جهت گازهاي خروجي اگزوز ايجاد مي شود ، قرار گيرد

در رابطه با اين صفحه عمودي ، ميكروفن بايد در طرفي قرار گيرد كه بيشترين فاصله ممكن بين 

  دسته هاي كنترلي فرمان در نظر گرفته ( داشته باشد  ميكروفن و قسمت بيروني خودرو وجود

  ) د ننمي شو

متر از يكديگر فاصله  3/0اگر سيستم اگزوز بيش از يك خروجي داشته باشد كه مراكز آنها كمتر از 

دسته هاي كنترلي فرمان در ( داشته باشند ، ميكروفن بايد رو به نزديكترين خروجي نسبت به خودرو

اگر . يا رو به خروجي كه بيشترين ارتفاع از سطح مسير آزمون را دارد ، قرار گيرد) ندنظر گرفته نمي شو

متر از يكديگر فاصله داشته باشند ، اندازه گيري هاي مجزا براي هر كدام از  3/0مراكز خروجيها بيش از 

  . شود آنها بايد انجام شده و بزرگترين رقم ثبت شده به عنوان مقدار آزمون در نظر گرفته مي 

  شرايط عملكرد 3- 4- 2-3

  : دور موتور بايد در يكي از مقادير زير ثابت نگهداشته شود 

- 
2

S  اگرS  دور بر دقيقه باشد  5000بيشتر از .  

- 
4

3S اگر ،S  دور بر دقيقه نباشد 5000بيشتر از. 

  .است 1- فپيوست ال 7-1-2-3سرعت ذكر شده در بند  Sكه 

تراز . هنگامي كه دور موتور به مقدار ثابتي رسيد ، دريچه گاز بايد سريعاً به موقعيت دور آرام برگردد

شامل يك دوره ثابت كوتاه مدت و در حين دروه كاهش شتاب،  يعملكرد ةصدا بايد در طي يك دور

به عنوان نتيجه آزمون در نظر  حداكثر تراز صدايي كه از اندازه گير خوانده مي شود. اندازه گرفته شود 

  . گرفته مي شود 



 

 

  ) گزارش آزمون( نتايج  5- 2-3

  بايد كليه  2-گزارش آزمون تهيه شده براي صدور گواهي ارائه شده در پيوست الف 3-5-1- 2

و بويژه آنهايي كه در اندازه گيري هاي تراز صداي خودرو ساكن استفاده مي شود،  هداده هاي مربوط

  . نشان دهد

  . خوانده شده از وسيله اندازه گيري ، بايد به نزديكترين دسيبل گرد شوند ارقام 3-5-2- 2

باشد ، به باال گرد  9و  5باشد به پايين گرد شده و اگر بين  4بين صفر و  آمدهاگر عدد اعشاري بدست 

  . مي شوند

دسيبل  2ديگر بيش از تنها آن اندازه گيري هايي كه طي سه اندازه گيري متوالي بدست آمده و با يك

)A (تفاوت ندارند ، در نظر گرفته مي شوند .  

 . باالترين مقدار اين سه اندازه گيري ، نتيجه آزمون را تشكيل مي دهد 3-5-3- 2

 

 

 

 



 

 

  

 آزمون خودرو در حال حركت 1شكل شماره 

 

 

 

  

  آزمون خودرو در حال ساكن 2شكل شماره 

 

 

 

 

 

  )صدا خفه كن(سيستم اگزوز اصلي  2-4

  الزامات صدا خفه كنهاي داراي مواد فيبري جاذب 2-4-1

مواد فيبري جاذب بايد بدون آزبست بوده و تنها هنگامي كه در طول عمر كاري صدا خفه  4-1-1- 2

كن در مكاني محكم شده باشند ، ميتوانند در ساختمان صدا خفه كن استفاده شوند و بايد كليه الزامات 

  . را رعايت نمايند 4-1-4- 2و  3-1-4- 2و  2-1- 4-2بندهاي 

  .مطابقت نمايد 1-2-2پس از برداشتن مواد فيبري ، تراز صدا بايد با الزامات بند  4-1-2- 2

مواد فيبري جاذب نبايد در قسمتهايي از صدا خفه كن قرار گيرند كه گازهاي اگزوز از داخل   4-1-3- 2

  . آنها بگذرد و بايد با الزامات زير مطابقت نمايند



 

 

درجه سانتيگراد در داخل يك كوره  650 +5ساعت در دماي  4اين ماده بايد به مدت  4-1-3-1- 2

  .حرارت داده شود ، بدون اينكه طول متوسط ، قطر يا چگالي وزني فيبر كاهش پيدا كند

گراد در داخل ي درجه سيانت 650 +5پس از حرارت ديدن به مدت يك ساعت و به ميزان  4-1-3-2- 2

باقي بماند ، در تطابق  250درصد ماده بايد در داخل يك غربال با اندازه مش  98اقل يك كوره ، حد

  . آزمون مي شوند   ISO 2599زماني كه بر اساس استاندارد   ISO  3310/1با

درجه سانتيگراد در يك تركيب  90 +5پس از خيس شدن به مدت يك ساعت در دماي  4-1-3-3- 2

  : درصد باشد  5/10اهش وزن ماده بيش از زير ، نبايد ك غليظ با تركيبات

  ميلي ليتر HBr : (10(اسيد هيدروبروميك يك نرمال  -

  ميلي ليتر 42SOH : (10(اسيد سولفوريك يك نرمال  -

  ميلي ليتر 1000تا : آب مقطر جهت توليد محلول  -

  . درجه سانتي گراد ، خشك شود 105براي يك ساعت در دماي ماده بايد قبل از وزن كشي در آب مقطر شسته شود و : يادآوري 

آزمون شود ، بايد استفاده از يكي از روشهاي ذيل در  2قبل از اينكه سيستم بر اساس بند  4-1-4- 2

  : وضعيت كاري عادي قرار گيرد 

  شرايط  دهي با استفاده از عملكرد جاده اي پيوسته 4-1-4-1- 2

مسافتي را كه طي شرايط دهي براي هر گروه خودرو بايد پيموده جدول زير حداقل  4-1-4-1-1- 2

  . شود ، نشان مي دهد

  

  

  )km(مسافت   cm)(3خودرو بر اساس ظرفيت سيلندر 

1 - 250  ≤  4000  

2- 500 ≤ 250 f  6000  

3 - 500f  8000  

درصد اين شرايط دهي بايد شامل پيمايش شهري و باقيمانده آن  50 +10 4-1-4-1-2- 2

دوره جاده اي پيوسته مي . عملكرد با سرعت زياد در يك مسير طوالني است 

  . تواند با برنامه مسير آزمون مربوطه تعويض شود

 . بار با يكديگر جايگزين شوند 6اين دو نوع سرعت حداقل بايد  4-1-4-1-3- 2



 

 

ساعته براي خنك كاري و  3توقف  10برنامه كامل آزمون بايد شامل حداقل  4-1-4-1-4- 2

 . تغليظ باشد 

 شرايط دهي توسط مشتريان          2- 2-4-1-4

در مورد . خودرو يا موتور آن نصب شودروي يا قطعات وابسته به آن بايد  سيستم اگزوز  4-1-4-2-1- 2

( در مورد دوم موتور بايد روي يك بستر آزمون . ار شودبايد روي يك دينامومتر غلطكي سو خودرواول 

  . نصب شود ) ميز آزمون

  . آمده ، بايد در خروجي سيستم اگزوز نصب شود 3وسايل آزمون كه جزئيات آن در شكل شماره 

  . هر وسيله ديگري كه نتايج معادل بدهد ، قابل قبول است

جريان گازهاي اگزوز بطور متناوب با استفاده  وسايل آزمون بايد طوري تنظيم شوند كه 4-1-4-2-2- 2

  . بار قطع و وصل شود  2500از يك سوپاپ با عملكرد سريع ، براي 

ميليمتري جريان  100دريچه بايد هنگامي كه فشار برگشتي گاز اگزوز كه در حداقل  4-1-4-2-3- 2

در . بار برسد ، باز شود  40/0تا  35/0پايين دست فلنج ورودي اندازه گيري مي شود به مقداري بين 

صورتيكه به دليل مشخصات موتور رسيدن به اين حالت امكانپذير نباشد ، سوپاپ بايد در زماني كه 

درصد حداكثر فشاري كه قبل از اينكه موتور متوقف شود مي  90معادل  سطحيفشار برگشتي گاز به 

تغييرات فشار نسبت به حالتي كه مقدار اين سوپاپ بايد هنگامي كه . توان اندازه گيري كرد ، باز شود 

  . درصد تفاوت ندارد بسته شود 10آن در وضعيت سوپاپ باز ثابت شده است ، بيش از 

  سوئيچ تأخير زماني بايد براي نگهداري گازهاي خروجي كه بر اساس الزامات بند 4-1-2-4- 2

  . محاسبه مي شود ، تنظيم شود  3- 1-4-2- 2-4 

باشد كه در آن دور ، موتور حداكثر توان خود ) s(سرعت درصد  75ر بايد سرعت موتو 4-1-4-2-5- 2

  . را دارد

درصد توان موتور با دريچه گاز كامالً باز  50توان نشان داده شده توسط دينامومتر بايد  4-1-4-2-6- 2

  . باشد ) S(درصد دور موتور  75در 

  .ه شودتمام سوراخهاي تخليه بايد در حين آزمون بست 4-1-4-2-7- 2

در صورت لزوم يك دوره خنك كاري . ساعت تكميل شود  48كل آزمون بايد ظرف  4-1-4-2-8- 2

  . پس از هر ساعت در نظر گرفته مي شود 

  آزمون) ميز( شرايط دهي روي يك بستر  3- 2-4-1-4



 

 

 سيستم اگزوز بايد به موتوري از نوعي كه بر روي خودرو نصب مي شود و سيستم اگزوز 4-1-4-3-1- 2

  . براي آن طراحي شده است ، متصل شده و  بر روي ميز آزمون نصب شود 

تعداد دوره هاي اختصاص يافته براي هر گروه خودروي كه سيستم شرايط دهي شامل  4-1-4-3-2- 2

  جدول زير تعداد دوره هاي الزم براي هر گروه . اگزوز براي آن طراحي شده است ، مي باشد

  : خودرو را نشان مي دهد 

  

  

گروه موتور سيكلت بر اساس ظرفيت سيلندر 

3
cm  

  تعداد دوره ها

1 - 250  ≤  6  

2- 500 ≤ 250 f  9  

3 - 500f  12  

  

شرايط موتور و دوام آن براي هر مرحله به .  مرحله است 6هر دوره ميز آزمون شامل  4-1-4-3-3- 2

  : شرح ذيل است 

  

  شرايط  مرحله

  )دقيقه( دوام مرحله 

موتور با ظرفيت كمتر از 

3
cm250  

موتور با ظرفيت برابر يا 

3 بيشتر از
cm250  

  6  6  دور آرام  1

  s 40  50درصد  75درصد بار در  25  2

  s 40  50درصد  75درصد بار در  50  3

  s 30  10درصد  75درصد بار در  100  4

  s 12  12درصد  100درصد بار در  50  5

  s 22  22درصد  100درصد بار در  25  6

  150  150  :  كل زمان

  



 

 

شرايط دهي با تقاضاي سازنده ، موتور و صدا خفه كن ميتواند خنك  رويةدر طي اين   4-1-4-3-5- 2

ميلي متر از خروجي گاز اگزوز فاصله ندارد، از  100ماي ثبت شده در نقطه اي كه بيش از شود ، تا د

در باالترين ) s(درصد دور  75كيلومتر بر ساعت يا  110خودرو با سرعت  راندنمقداري كه در زمان 

رصد تعيين د + 3يا خودرو بايد با صحت / سرعتهاي موتور و . دنده ، اندازه گرفته شده است ، فراتر نرود

  . شود 

  : راهنما 

  فلنج ورودي يا گيره براي اتصال به عقب سيستم اگزوز آزمون  - 1

 شير تنظيم دستي - 2

 .ليتر و زمان پر شدن كه كمتر از يك ثانيه نيست 40مخزن جبران كننده با حداكثر ظرفيت  - 3

 بار  5/2تا  05/0سوئيچ فشاري با محدوده كاري  - 4

 سوئيچ تأخير زماني - 5

 شمارنده ضربه - 6

ميلي متر با راه انداز سيلندر پنوماتيكي با  60ر پاسخ سريع  ، مانند شير ترمز تخليه با قطر شي - 7

زمان پاسخ براي باز شدن و بسته شدن نبايد بيش  . بار  4نيوتني در فشار  120نيروي خروجي 

 .ثانيه باشد  5/0از 

 تخليه گاز اگزوز - 8

 ريانعطاف پذ ةلول - 9

  فشار سنج -10



 

 

  
  له آزمون براي شرايط دهي توسط ضربانوسي -3شكل شماره 

  نمودار و عالمتگذاريها 2-4-2

اگزوز ) هاي(عرضي خورده كه نشان دهنده ابعاد سيستم  برشيك نمودار و يك نقشه  4-2-1- 2

  . ، ضميمه شود  1- باشد ، بايد به مدارك ارائه شده در پيوست الف

كه به دنبال ) يا عالمت استاندارد( » e«كليه صدا خفه كنهاي اصلي بايد داراي عالمت  4-2-2- 2

اين عالمت بايد خوانا و . مشخصه كشوري كه تأييد نوع قطعه را صادر كرده است مي آيد ، باشد 

  . غير قابل محو بوده و در جايي قابل رويت نصب شده باشد 

طعه ق« هر مجموعه اصلي جايگزين سيستم هاي صدا خفه كن بايد بطور خوانا با كلمات  4-2-3- 3

و نشانگري كه به » e« عالمتگداري شده باشد و سازنده و نوع آن قطعه به همراه عالمت » اصلي

  .كشور سازنده آن اشاره دارد، كامالً در كنار يكديگر نشان داده شوند

  

  صدا خفه كن ورودي 2-4-3

تا با تراز يا صدا خفه كن ورودي مجهز شود / اگر الزم باشد كه ورودي موتور به يك فيلتر هوا و 

يا صدا خفه كن بايد به عنوان قسمتي از صدا خفه كن در / صداي مجاز مطابقت نمايد، اين فيلتر و 

  . بايد در رابطه با آنها نيز اعمال شود 4-2نظر گرفته شده و الزامات بند 

تأييد نوع قطعه يك سيستم اگزوز غير اصلي يا قطعات مربوطه آن ، به عنوان  - 3

  موتور سيكلتهاي سه چرخموتور گازيها و ، براي  زا مج واحدهاي فني



 

 

اين قسمت براي تأييد نوع قطعه ، به عنوان واحدهاي فني مجزاي سيستم هاي اگزوز يا قطعات 

و موتور مربوطه آن كه به منظور نصب بر روي يك يا تعداد بيشتري از انواع موتور سيكلت ها، 

  . ين غير اصلي ، اعمال مي شود به عنوان قسمتهاي جايگزگازيهاي سه چرخ ،  

  تعاريف و اصطالحات 1- 3

  سيستم اگزوز جايگزين غير اصلي يا قطعات مربوطه 1-1- 3

كه جهت نصب بر روي يك موتور  2-1سيستم اگزوز بر اساس تعريف بند  قطعهعبارت است از هر 

رائه شده در جهت جايگزيني آن نوعي كه در زمان صدور گواهي ايا موتور گازي سه چرخ سيكلت 

بر روي آن نصب بوده، در نظر گرفته مي سه چرخ موتور سيكلت موتور گازي يا براي  2-پيوست الف

  . شود

  تقاضا براي تأييد نوع قطعه 2- 3

به  هتقاضا براي تأييد نوع قطعه به منظور جايگزيني سيستم هاي اگزوز يا قطعات مربوط 2-1- 3

  .زنده آن سيستم يا توسط نماينده مجاز وي ارائه شودعنوان واحدهاي فني مجزا ، بايد توسط سا

براي هر نوع سيستم اگزوز يا قطعات مربوطه جايگزيني كه در خواست تأييديه شده باشد ،  2-2- 3

  : تقاضاي تأييد نوع قطعه بايد به همراه مدارك زير در سه نسخه و با جزئيات زير ، ارائه شود 

 خودرو) انواع( ، در خصوص نوع  1-1اي ارائه شده در بند تشريح در رابطه با ويژگي ه 2-2-1- 3

  . ، براي آنها در نظر گرفته شده اند ) قطعات( يا قطعه ) ها( كه اين سيستم 

  . بايد ارائه شود خودرو يا نمادهاي مختص به  نوع موتور و / اعداد و  -

يك از قطعات آن به تشريح سيستم اگزوز جايگزين كه بيان كننده موقعيت نسبي هر  2-2-2- 3

  . همراه دستورالعمل هاي نصب، باشد

نقشه هايي از هر قطعه جهت تسهيل قرارگيري و شناسايي و بيان مواد آنها ، بايد  2-2-3- 3

اين نقشه ها همچنين بايد موقعيت در نظر گرفته شده براي ثبت شماره تأييد نوع . استفاده شود

  . قطعه اجباري را نشان دهد

  : فني ، متقاضي بايد موارد زير را ارائه كند خدمات رت درخواست در صو 2-3- 3

  . دو نمونه از سيستم هايي كه تأييد نوع قطعه براي آنها درخواست شده است  2-3-1- 3

يك سيستم اگزوز در تطابق با مورد اصلي كه در زمان صدور گواهي ارائه شده در پيوست  2-3-2- 3

  . ستنصب بوده ا خودرو، بر روي  2- الف



 

 

يك نمونه خودرو از نوعي كه سيستم اگزوز جايگزين بايد بر روي آن نصب شود ، به  2-3-3- 3

نحوي كه اگر به يك صدا خفه كن از همان نوعي كه بصورت اصلي نصب شده مجهز شده باشد، 

  : الزامات يك از دو بند زير را رعايت نمايد 

ي باشد كه مطابق الزامات اين فصل تأييد از نوع 3-3- 2-3اگر خودرو مورد نظر بند  2-3-3-1- 3

  : نوع دريافت كرده باشد 

-2- 2از مقدار حدي عنوان شده در بند ) A(دسيبل  1در حين آزمون در حال حركت ، بيش از  -

  . تجاوز نمايد 3- 1

  از مقدار ثبت شده در پالك ) A(دسيبل  3در حين آزمون در حال سكون ، بيش از  -

  . اتر نرودفر، داده هاي سازنده 

 فصل از نوعي باشد كه بر اساس الزامات اين  3- 3-2- 3اگر خودرو مورد نظر بند  2-3-3-2- 3

از مقدار حدي قابل كاربرد براي آن نوع ) A(تأييد نوع دريافت نكرده است ، بيش از يك دسيبل 

  . در زمانيكه براي اولين بار مورد استفاده قرار مي گيرد، فراتر نرود خودرو

يك موتور جداگانه مشابه آنكه بر روي خودرو ذكر شده در باال نصب شده است، در  2-3-4- 3

  . صورتيكه مرجع ذيصالح وجود آن را ضروري تشخيص دهد

  عالمت گذاريها 3- 3

 ،  6سيستم هاي اگزوز غير اصلي و قطعات مربوطه آن بايد بر اساس الزامات فصل  3-1- 3

  . عالمتگذاري شوند

  عهتأييد نوع قط 4- 3

پس از تكميل آزمونهاي بيان شده در اين فصل ، مرجع ذيصالح بايد يك گواهي بر اساس  4-1- 3

  . صادر كند  2-نمونه ارائه شده در پيوست ب

  ويژگيها 5- 3

  ويژگيهاي كلي 5-1- 3

  : طراحي ، ساخت و نصب صدا خفه كن بايد به نحوي باشد كه 

بدون در نظر گرفتن ارتعاشاتي كه ممكن  خودور تحت شرايط عادي استفاده و بويژه 5-1-1- 3

  . است در معرض آن قرار گيرد ، با الزامات اين فصل مطابقت نمايد



 

 

خوردگي كه در پديده در شرايط عادي استفاده از خودرو ، مقاومت منطقي در برابر  5-1-2- 3

  . د ، داشته باشندنگيرمي معرض آن قرار 

خفه كني كه بصورت اصلي نصب شده است از  فاصله موجود بين قسمت پايين صدا 5-1-3- 3

  . مي تواند به اندازه آن كج شود ، نبايد كاهش پيدا كند  خودروزمين ،  و زاويه اي كه 

  .سطح وسيله بدون دليل داغ نشود 5-1-4- 3

  . تيزي نداشته باشد ةقسمت بيروني آن هيچ برجستگي يا لب 5-1-5- 3

  . سب داشته باشد سيستم تعليق و كمك فنر لقي منا 5-1-6- 3

  . لقي ايمني مناسب براي لوله ها موجود باشد 5-1-7- 3

به نحوي كه با الزامات مربوط به نصب و نگهداري كه به صورت واضح تعريف شده است  5-1-8- 3

  .سازگار باشد ، در برابر ضربه مقاوم باشد 

  ويژگي هاي مربوط به تراز صدا  5-2- 3

هاي اگزوز جايگزين يا قطعات مربوطه آنها بايد با استفاده از م تبازدهي آكوستيكي سيس 5-2-1- 3

  . ، آزمون شود  6-2و  5-2،  4-2، 3-2روشهاي تشريح شده در بندهاي 

  مورد نظر بند خودروبا استفاده از يك سيستم اگزوز جايگزين يا قطعه مربوطه كه بر روي 

  : شرايط زير را رعايت كنند نصب شده است ، مقادير بدست آمده تراز صدا بايد  3-3- 3-2 

و با استفاده از همان  3-3-2- 3آنها نبايد از مقادير اندازه گيري شده مطابق بند  5-2-1-1- 3

كه مجهز به تجهيزات صدا خفه كن اصلي مي باشد و در هر دو آزمون در حال حركت و در  خودرو

  . آمده اند ، فراتر روندبه دست  حال سكون

  روودخآزمون عملكرد  5-3- 3

با  خودورصدا خفه كن جايگزين بايد به نحوي باشد كه اطمينان حاصل شود كه عملكرد  5-3-1- 3

  . آنچه با استفاده از صدا خفه كن اصلي يا قطعه مربوطه بدست آمده ، قابل مقايسه است 

صدا خفه كن جايگزيني بايد با يك صدا خفه كن نصب شده اصلي ، بصورتي كه هر كدام  5-3-2- 3

  . نصب گردند، مقايسه شود 3-3- 2-3موضوع بند  خودرونوبت بر روي به 

حداكثر توان خالص و . اين آزمون با اندازه گيري منحني توان موتور انجام مي شود  5-3-3- 3

درصد با  + 5باالترين سرعت اندازه گيري شده با استفاده از صدا خفه كن جايگزين نبايد بيش از 



 

 

رين سرعت اندازه گيري شده تحت همان شرايط و با استفاده از تجهيزات حداكثر توان خالص و باالت

  . صدا خفه كن اصلي ، متفاوت باشد 

الزامات اضافي در رابطه با صدا خفه كن ها به عنوان واحدهاي فني مجزاي داراي مواد  5-4- 3

  فيبري

الزامات ارائه شده كه اينمواد فيبري نبايد در ساختمان چين صدا خفه كن هايي استفاده شود ، مگر 

  . اين استاندارد رعايت شوند 1- 4-2در بند 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1-پيوست الف

  )اطالعاتي(

  موتور سيكلت سه چرخموتور گازي يا يك نوع اصلي  تراز صداي مجاز و سيستم اگزوز

  )جهت الصاق به تقاضاي تأييد نوع قطعه كه جداي از تقاضاي تأييد نوع خودرو ارائه مي شود( 



 

 

  ) : ..............امضاء شده توسط متقاضي ( شماره درخواست 

موتور گازي مجاز و سيستم اگزوز اصلي يك نوع  يدرخواست تأييد نوع قطعه در رابطه با تراز صدا

به شرح  7558استاندارد ملي ايران » ب« بايد شامل جزئيات پيوست سه چرخ موتور سيكلت يا 

  : ذيل باشد 

  

  1- 1-1بند          - 1

 2-1- 1بند           - 2

 5-1- 1بند           - 3

 6-1- 1بند           - 4

 1- 3-1بند            - 5

 4- 1بند           - 6

 1- 4-1بند            - 7

 2- 4-1بند            - 8

 1-2-4- 1بند             - 9

  7- 1-3- 4-1بند  -10

 3-3-8- 3-4 -1بند  -11

 1- 3-3-8- 3-4 -1بند  -12

 2-3-3- 8-3- 4 -1بند -13

  9-3- 4-1بند  -14

 1- 9-3- 4-1بند  -15

 5- 1بند             -16

 1- 5-1بند  -17

 2- 5-1بند  -18

 3-5-1بند -19

 4- 5-1بند  -20

 1-4- 5-1بند  -21



 

 

 2-4- 5-1بند  -22

 5- 5-1بند  -23

 6- 5-1بند  -24

  2- 6-1بند  -25

  



 

 

  2-پيوست الف

  )اطالعاتي(

اگزوز اصلي يك نوع ) هاي( گواهي تأييد نوع قطعه در رابطه با تراز صداي مجاز و سيستم 

  موتور گازي يا موتور سيكلت سه چرخ

  زماننام سا

: ........................ تاريخ ............................. : توسط خدمات فني : ........................................... شماره گزارش 

  .................................. :  شماره تمديد: ...................................... شماره تأييد نوع قطعه 

  : ام تجاري يا مدل خودرون - 1

 نوع خودرو - 2

 :در صورت كاربرد) ها(گروه - 3

 :در صورت كاربرد) ها(زير گروه - 4

 : نام و نشاني سازنده  - 5

 ) : در صورت وجود( نام و نشاني نماينده مجاز سازنده  - 6

 :  سيستم اگزوز اصلي ) انواع( نوع  - 7

 : )دا را رعايت كنددر صورتيكه ضروري باشد كه حد تراز ص( سيستم ورودي ) انواع( نوع  - 8

 دور بردقيقه............ در  B(A) d: ................ تراز صداي خودرو در حالت ساكن  - 9

  :تاريخ تحويل خودرو جهت آزمون  -10

  1ابطال شد / تأييد نوع قطعه اعطا شد  -11

  : مكان انجام آزمون  -12

  تاريخ انجام آزمون  -13

  :م و امضاي آزمون كننده ان -14

  

  

  

                                           
  . در صورت عدم نياز حذف شود  -1



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1-پيوست ب

  )اطالعاتي(

فني مجزا ، ) هاي(مربوطه آن ، به عنوان واحد ) قطعات( سيستم اگزوز غير اصلي قطعه 

  براي يك نوع موتور گازي يا موتور سيكلت سه چرخ 

  ) :امضاء شده توسط متقاضي( شماره در خواست  

در رابطه با موتور گازيها يا موتور تقاضاي تأييد نوع قطعه براي يك سيستم اگزوز غير اصلي 

  : سه چرخ ، بايد شامل جزئيات زير باشد  ي سيكلتها

  : نام تجاري  - 1



 

 

 : نوع  - 2

 : نام و نشاني سازنده  - 3

 ) : در صورت وجود( نام و نشاني نماينده مجاز سازنده  - 4

 ) : به انضمام نقشه ها( مجزا ليست قطعه واحد فني  - 5

 : است آنها طراحي شده  برايكه صدا خفه كن ) هايي(درو خو) انواع( تجاري و نوع ) هاي(نام  - 6

 : هر نوع محدوديت در استفاده و دستورالعمل هاي نصب  - 7

  : به شرح ذيل باشد  7558استاندارد ملي ايران » ب« بعالوه درخواست بايد شامل جزئيات پيوست 

  1- 1-1بند          - 1

 2-1- 1بند           - 2

 5-1- 1بند           - 3

 6-1- 1د بن          - 4

 1- 3-1بند            - 5

 4- 1بند           - 6

 1- 4-1بند            - 7

 2- 4-1بند            - 8

 1-2-4- 1بند             - 9

  7- 1-3- 4-1بند  -10

 5-1بند     -11

 1- 5-1بند  -12

 2- 5-1بند  -13

 3-5-1بند -14

 4- 5-1بند  -15

 1-4- 5-1بند            -16

 2-4- 5-1بند  -17

 5- 5-1بند  -18

 6- 5-1بند  -19



 

 

  2- 6-1بند  -20



 

 

  2-پيوست ب

  )اطالعاتي(

گواهي تأييد نوع قطعه در رابطه با يك سيستم  اگزوز غير اصلي براي يك نوع موتور گازي يا 

  موتور سيكلت سه چرخ

  نام سازمان

: ........................ تاريخ ............................. :  توسط خدمات فني: ........................................... شماره گزارش 

  .................................. : شماره تمديد: ...................................... اره تأييد نوع قطعه شم

  :  نام تجاري اگزوز - 1

 نوع اگزوز - 2

 : نام و نشاني سازنده  - 3

 ) : در صورت وجود( نام و نشاني نماينده مجاز سازنده  - 4

طراحي ) ها(خودروهايي كه سيستم اگزوز براي آن . ...يا ... هر ) انواع( تجاري و نوع ) هاي( نام  - 5

 : شده است 

 : تاريخ تحويل سيستم جهت آزمون  - 6

1ابطال شد / تأييد نوع قطعه اعطا شد  - 7
 

 : امكان انجام آزمون  - 8

 : تاريخ انجام آزمون  - 9

  نام و امضاي آزمون كننده  -10

                                           
  در صورت عدم نياز حذف شود  -1



 

 

  فصل پنجم

  الزامات تطابق توليد

  تطابق خودرو -1

بايد با يك نوع از خودروهايي كه بر اساس اين استاندارد تأييد شده است مطابقت هر خودرو توليد شده 

 2و الزامات بند است نموده و به يك صدا خفه كن مجهز شده باشد كه خودرو با آن تأييد نوع شده 

  . را برآورده مي نمايد خودروفصلهاي اين استاندارد در رابطه با نوع 

آنچه در باال خواسته شده است ، يك خودرو نمونه بايد از خط توليدي به منظور آزمون تطابق بر اساس 

  اگر تراز صداي. كه بر اساس اين استاندارد تأييد نوع گرفته است ، انتخاب شود 

( دسيبل  3فصول اين استاندارد ، بيش از  1-2اندازه گيري شده بر اساس روش تشريح شده در بند  

A ( زمان تأييد نوع، و بيش از يك دسيبل از مقدار اندازه گيري شده در)A ( از حدود عنوان شده در

  . اين استاندارد فراتر نرود، توليد مطابق با الزامات اين استاندارد محسوب خواهد شد 

  تطابق يك سيستم اگزوز جايگزين غير اصلي 2

وع گرفته و هر سيستم اگزوز توليد شده بايد با يك نوع سيستم كه بر اساس اين استاندارد تأييد ن

فصول اين استاندارد در رابطه با نوع خودروي كه سيستم براي آن در نظر گرفته شده ،  3بند الزامات 

  . رعايت مي كند ، مطابقت نمايد

به منظور آزمون تطابق بر اساس آنچه در باال خواسته شده است ، يك اگزوز نمونه بايد از خط توليدي 

  . نوع گرفته است ، انتخاب شود كه بر اساس اين استاندارد تأييد 

هر فصل برآورده شد و تراز صدايي كه با استفاده از  3-5-3و  2-5- 3در صورتي كه الزامات بندهاي 

از مقدار اندازه گيري ) A(دسيبل  3هر فصل اندازه گرفته شده ، بيش از  1-2روش تشريح شده در بند 

حدود عنوان شده در اين استاندارد فراتر نرود ،  از) A(شده در زمان تأييد نوع و بيش از يك دسيبل 

  .  ق با الزامات اين استاندارد محسوب خواهد شد بتوليد مطا



 

 

  فصل ششم

  الزامات عالمتگذاري

سيستم اگزوز غير اصلي يا قطعات مربوطه به غير از قطعات و لوله هاي نصب كننده ، بايد موارد  - 1

  : زير را نشان دهند 

  سازنده سيستم اگزوز و قطعات آن نام تجاري يا عالمت  1- 1

 . عالمت تجاري كه سازنده به آن داده است  2- 1

 عالمت تأييد نوع قطعه 3- 1

بايد غير قابل محو بوده و  2- 1و نام مورد نظر بند  3-1و  1- 1عالمتهاي مورد نظر بندهاي  - 2

  . حتي در زماني كه سيستم اگزوز بر روي خودرو نصب شد، بصورت واضح قابل ديدن باشد 

  قطعه مي تواند داراي شماره هاي تأييد نوع مختلفي باشد ، اگر به عنوان قطعه يك  - 3

 . سيستم هاي اگزوز جايگزين مختلفي تأييد نوع گرفته باشد 

سيستم اگزوز جايگزين بايد داراي بسته بندي يا بر چسب هايي باشد كه نشان دهنده موارد  - 4

 : زير باشند 

  خفه كن جايگزين و قطعات آن نام تجاري يا عالمت سازنده صدا  1- 4

  نشاني سازنده يا نماينده مجاز سازنده 2- 4

ليست مدل هاي موتور سيكلتي كه صدا خفه كن جايگزين جهت نصب بر روي آنها در نظر  3- 4

  . گرفته شده است 

  : سازنده بايد موارد زير را ارائه نمايد  - 5

  حيح نصب بر روي موتور سيكلت باشند دستورالعملهايي كه تشريح كننده جزئيات روشهاي ص  1- 5

  .دستورالعمل هايي كه بيان كننده چگونگي تعمير و نگهداري صدا خفه كن باشند 2- 5

  يك ليست از اجزاء و قطعات به همراه شماره مربوطه قطعات ، به استثناء قطعات  3- 5

  . نصب كننده 

  

  



 

 

  فصل هفتم

  ويژگي هاي مسير آزمون

ارتباط با مشخصات فيزيكي آسفالت مورد استفاده و طرح ريزي آسفالت اين فصل ويژگيهايي را در 

  . مسير آزمون مطرح مي نمايد 

  مشخصات مورد نياز سطح -1

يك سطح مطابق با اين استاندارد در نظر گرفته مي شود ، به شرط اينكه بافت  و محتواي فضاي خالي 

 1- 1يازمنديهاي ارائه شده در بند يا ضرايب جذب صوتي اندازه گيري شده و مشخص شود كه تمامي ن

  . برآورده شده باشد ) 2-2بند ( را برآورده نمايد به شرط آنكه الزامات طراحي  4-1تا 

  مقدار حفره هاي باقيمانده 1- 1

 در رابطه با. درصد تجازو نمايد 8مخلوط آسفالت مسير آزمون نبايد از  VCمقدار حفره هاي باقيمانده 

  . مراجعه كنيد 1-3اندازه گيري به بند  روية

  ضريب جذب صدا 2- 1

اگر سطح در رابطه با تطابق با الزامات مقدار حفره هاي باقيمانده مردود شود ، تنها در صورتيكه ضريب 

در رابطه با روش اندازه . باشد ، قابل پذيرش خواهد بود 1/0كمتر يا مساوي )  α(جذب صداي سطح 

  . ه كنيد مراجع 2- 3گيري به بند 

تنها در صورتي برآورده مي شود كه ضريب جذب صوتي اندازه گيري  2- 1و  1-1همچنين الزامات بند 

  ) α≥ 1/0(باشد  1/0شده ، كوچكتر يا مساوي 

  عمق بافت 3- 1

بايد بصورت ) مراجعه كنيد  3-3به بند ( اندازه گيري شده مطابق با روش حجمي ) TD(عمق بافت 

  : ر باشد زي

 TD ≤ 4/0ميليمتر 

  همگني سطح 4- 1

هر عملي براي اطمينان از اينكه سطح در ناحيه آزمون تا حد امكان بصورت همگن ساخته شده است ، 

ي فضاي خالي مي شود ، اما همچنين بايد مالحظه نمود كه ااين شامل بافت و محتو. بايد انجام شود 



 

 

منجر به غلطك كاري موثر تر در برخي از مكانها نسبت به مكانهاي ديگر شود ،  اگر پروسه غلطك كاري

  . ممكن است بافت در قسمتهاي مختلف ، متفاوت باشد و ناهمواري منجر به ايجاد برآمدگيها شود 

  دوره تناوبي آزمون  5- 1

صوت كه در  ي فضاي خالي يا جذبابه منظور بازرسي اينكه آيا سطح همچنان با الزامات بافت و محتو

اين استاندارد مقرر گرديده است ، مطابقت دارد ، آزمون تناوبي سطح در فواصل زماني زير بايد انجام 

  . گيرد 

  : براي محتواي حفره هاي باقيمانده يا جذب صوتي ) الف 

  هنگاميكه سطح نو است  -

مورد نياز  ييشتراگر سطح ، هنگاميكه نو است الزامات را برآورده نمايد ، هيچ آزمون تناوبي ب -

مايد ، ممكن است بعدها آن را برآورده نمايد ناگر زمانيكه نو است الزامات را برآورده ن. نيست 

 . زيرا سطوح با مرور زمان فشرده خواهند شد 

  ) TD( براي عمق بافت ) ب

  .نو استهنگاميكه سطح  -

  )ته بعد از آسفالت ريزينه قبل از چهار هف: يادآوري ( هنگاميكه آزمون صدا آغاز مي شود  -

  ماه  12پس از هر  -

  

  طراحي سطح آزمون  - 2

  ناحيه  2-1

در زمان طراحي مسير آزمون اهميت دارد كه به عنوان حداقل الزام ، مسير طي شده توسط خودروهايي 

كه در نوار آزمون حركت مي كنند توسط ماده آزمون تشريح شده با حاشيه هاي مناسب براي يك دوره 

متر و طول  3الزمه اين امر اين است كه پهناي مسير حداقل . ، پوشانده شود يايمن و عملكرد آزمون

AAمسير ما بين خطوط  BBو  ′ ، يك نقشه از يك محل آزمون  1 ةشكل شمار. متر باشد 10حداقل ′

شين كارگذاشته و فشرده مي شود را نشان مناسب و حداقل فضايي كه با ماده مخصوص سطح توسط ما

  . مي دهد 

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  ) قسمت سايه زده شده ، ناحيه آزمون ناميده مي شود ( حداقل الزامات ناحيه سطح آزمون  -1كل شماره ش

  الزامات طراحي سطح 2-2

  : الزام طراحي را برآورده نمايد  4سطح آزمون بايد 

  . باشد ) چگال (بايد از نوع بتن آسفالتي فشرده  - الف

  )ميليمتر است 10تا  3/6رواداري مجاز از ( ميلي متر باشد  8حداكثر اندازه دانه هاي آسفالت  -ب



 

 

  . ميليمتر باشد  30ضخامت مسير در معرض سايش حداقل بايد  -پ

  . ير بايد از نوع قير معدني با درجه نفوذ سيستم بدون هيچ بهسازي باشد ق -ت

ي سازنده سطح آزمون ، يك منحني درجه بندي خرده سنگ كه مشخصات به عنوان يك راهنما برا

   1به عالوه جدول شماره . نشان داده شده است  2مطلوب را مي دهد در شكل شماره 

منحني درجه . راهنمايي هايي را براي فراهم نمودن بافت مطلوب و داراي استقامت ارائه كرده است 

  : بندي بر فرمول زير استوار است 

2/1

max )/( dd 100  ) = درصد عبوري (P 

  : كه 

d   :اندازه غربال شبكه مربعي بر حسب ميلمتر  

  ميليمتر براي منحني متوسط d  :8) حداكثر (

  ميليمتر براي منحني رواداري پايين d  :10) حداكثر(

  ميليمتر براي منحني رواداري بااليي d  :3/6) حداكثر(

  : توصيه هاي زير ارائه شده اند عالوه بر مطالب فوق ، 

شامل كمتر يا مساوي ) ميليمتر p 63 /0اندازه غربال شبكه مربعي) ميليمتر 2( خرده سنگ  -

  . درصد شن خرده شده باشد  45درصد شن طبيعي و حداقل  55

ه ساخت جاده ، و زير سازي بايد استقامت و يكنواختي مناسبي را مطابق با بهترين نحو روية -

 .تأمين نمايد

و از ماده اي با مقاومت باال نسبت به خرد ) درصد خرده شده 100( دانه ها بايد خرده شده  -

 . شدن باشند

 . دانه هاي مورد استفاده در مخلوط بايد شسته شوند -

 . هيچ دانه اضافي نبايد به سطح اضافه گردد -

 40بسته به شرايط آب و هوايي كشور  بيان مي شود بايد PENسختي مالط كه بصورت مقدار  -

قاعده بر اين است كه مالط با سختي هر چه . باشد  100تا  80يا حتي  80تا  60،  60تا 

 .بيشتر مورد استفاده قرار گيرد به شرطي كه با عملكرد معمول سازگار باشد

وي دماي مخلوط قبل از غلطك كاري بايد چنان انتخاب شود كه با غلطك كاري بعدي محت -

تا  1-1براي افزايش احتمال ارضاي ويژگي هاي بندهاي . فضاي خالي مورد نياز به دست آيد 



 

 

، فشردگي نه تنها با انتخاب مناسب دماي مخلوط ، بلكه با مقدار عبور غلطك از آسفالت و  4- 1

 . انتخاب خودرو فشرده كننده بايد مطالعه شوند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  در مخلوط آسفالتي  ، با رواداريها  منحني درجه بندي خرده سنگ - 2شكل 

  

  راهنماهاي طراحي - 1جدول شماره 

  

  رواداريها  مقادير هدف

توسط جرم كل 

  مخلوط

توسط جرم خرده 

  سنگ

  جرم سنگها، غربال شبكه مربعي

  ) SM( f 2) ميليمتر(  

  ± 5  درصد 5/50  6/47

p 2 )يمترميل( جرم ماسه  SM p 63 %  0/38  2/40 5  درصد±  

  ±2  درصد p SM 8/8  3/9% 63 جرم پر كن 

  ±5/0  كاربرد ندارد  8/5  )ر طبيعيقي( جرم مالط 

  10-3/6  ميليمتر 8  ثر دانه بنديحداك

  به پايين مراجعه كنيد  سختي مالط

    PSV (  50 f(  مقدار سنگ پوليش خورده

    درصد 98  فشردگي ، در رابطه با فشردگي كل

    



 

 

  روشهاي آزمون 3

  اندازه گيري حفره هاي باقيمانده 1- 3

اقل در چهار مكان متفاوت از مسير ، به نحوي كه با فاصله براي انجام اندازه گيري ، نمونه ها بايد حد

AAهاي مساوي از يكديگر در سطح آزمون بين خطوط  BBو ′  1به شكل شماره ( پخش شده باشند  ′

  . ، نمونه برداري شوند) مراجعه كنيد

رخها ، نمونه ها نبايد در مسير چرخها قرار داشته براي اجتناب از ناهمگني و نا هماهنگي در مسير چ

حداقل دو نمونه بايد نزديك به ميسر چرخها و حداقل يك نمونه . باشند اما بايد نزديك به آنها باشند

  . بايد تقريبا در ميانه مسير ما بين مسير چرخها و مكان ميكروفن ، برداشته شوند

مراجعه  4- 1به بند ( رط ممكن بودن وجود داشته باشد اگر ترديدي در رابطه با عدم برآورده شدن ش

  . ، نمونه ها بايد از مكانهاي بيشتري در ناحيه آزمون برداشته شوند) كنيد

حفره هاي باقيمانده براي هر نمونه بايد تعيين شده و سپس مقدار متوسطي از كليه نمونه ها محاسبه 

درصد  10دار حفره هاي هيچ نمونه اي نبايد بيش از بعالوه مق. مقايسه شود 1-1شده و با الزامات بند 

  . باشد 

اگر در زمان حرارت دادن سطح آزمون بوسيله لوله ها يا سيم هاي الكتريكي مشكلي پيش آيد، سازنده 

نصب چنين وسايلي با توجه . سطح آزمون بايد مطلع شده و نمونه ها بايد از همين ناحيه برداشته شوند

توصيه مي شود كه مكانهايي با اندازه تقريبي . اري بعدي ، به دقت طراحي شوندبه موقعيتهاي سوراخك

ميلي متر به گونه اي باقي گذارده شود كه هيچ سيم يا لوله اي در آنجا وجود نداشته و يا  200× 300

 اين موارد در عمق كافي از سطح  قرارداده شوند و تا دراثر برداشتن نمونه از اليه سطحي ، آسيبي به

  . آنها وارد نشود 

  ضريب جذب صدا 2- 3

  تبيين شده در  رويةبا استفاده از  امپدانستوسط روش لوله ) برخورد عمودي( ضريب جذب صدا 

ISO/IDS 10534   تعيين ضريب جذب صوت و امپرانس توسط يك  –آكوستيك « تحت عنوان

، همان الزامات مربوط به حفره هاي در رابطه با نمونه هاي آزمون . بايد اندازه گيري شود » روش لوله

  )مراجعه كنيد 1-3به بند . ( باقيمانده اعمال مي گردد

حداقل در فركانسهاي ( هرتز  1600تا  800هرتز و در محدوده  800تا  400جذب صوت در محدوده 

اي اندازه گرفته شده و حداكثر مقادير بايد براي هر دو اين محدوده ه) مركزي سومين اكتا و باندها



 

 

سپس از اين مقادير براي كليه نمونه هاي آزمون ميانگين گرفته مي شود تا . فركانسي ، تعريف شوند 

  . نتيجه نهايي بدست آيد 

  اندازه گيري حجمي بافت درشت 3- 3

  موقعيت كه با  10حداقل بايد در  براي مقاصد اين استاندارد ، اندازه گيري هاي عمق بافت

در طول مسير چرخهاي نوار آزمون قرار گرفته اند ، انجام شود و مقدار  فاصله هاي يكسان ازيكديگر

   Fبه پيوست . متوسط جهت مقايسه باحداقل عمق بافت تعيين شده  ، بايدمحاسبه شود 

  . مراجعه كنيد رويةبراي تشريح اين ISO/DIS 10844پيش نويس استاندارد 

 نگهداري  و پايداري در زمان  4

  جاده / بسياري از سطوح ديگر ، انتظار مي رود ترازهاي صوتي الستيك  تأثير عمر مانند 1- 4

ماه پس از ساختن مسير ، تا اندازه اي  12تا  6اندازه گيري شده روي سطح آزمون ، در حين اولين 

  . افزايش پيدا كند 

  .سطح ويژگي هاي مورد نياز خود را پس از گذشت چهار هفته از تكميل ساخت بدست خواهد آورد

توسط پوليش كردن و فشرده كردن سطح بوسيله خودرهايي كه بر روي آن  پايداري در زمان اساساً

 5-1اين پايداري بايد به صورت دوره اي بر اساس آنچه در بند . حركت مي كنند ، تعيين مي گردد

  . عنوان شده ، بازرسي شود 

  نگهداري سطح 4-2

مق موثر بافت را كاهش دهد بايد از روي سطح برداشته نخاله يا غبار كه ميتواند بطور قابل توجهي ع

  در كشور هاي با آب و هواي زمستاني ، گاهي نمك براي آب كردن يخ استفاده .شود 

نمك ممكن است موقتاً يا حتي بصورت دائمي سطح را به نحوي تغيير دهد  كه اغتشاشات .  مي شود 

  .  صوتي افزايش يابد ، لذا اين مسئله توصيه نمي شود

  مجدد ناحيه آزمون تسطيح  4-3

با ( بيشتر از نوار آزمون ) پهناي( اگر تسطيح مجدد مسير آزمون ضرروي باشد ، معموال ً تسطيح مجدد 

كه خودروها در آن حركت مي كنند ، غير ضروري است مشروط بر ) 1متر در شكل شماره  3پهناي 

وط به حفره هاي توخالي باقيمانده يا جذب صدا را در اينكه ناحيه آزمون خارج از نوار آزمون الزامات مرب

  . هنگاميكه اندازه گيري مي شوند ، برآورده نمايد 

  مستند سازي سطح و آزمونهاي انجام گرفته بر روي آن   - 5



 

 

  مستند سازي سطح آزمون 1- 5

  . اطالعات زير بايد در مستند تشريح كننده سطح آزمون ارائه گردد

  مسير آزمون) رارگيريمحل ق( موقعيت  1-1- 5

، ضخامت  ) DR( نوع مالط، سختي مالط، نوع خرده سنگ، حداكثر چگالي تئوريك بتن 1-2- 5

  پوشش خط مسير و منحني درجه بندي كه بر اساس نمونه هاي گرفته شده از مسير آزمون تعيين 

  . مي گردد

  ) غلطك نوع غلطك ، جرم غلطك ، تعداد عبورهاي( روش فشرده سازي مانند  1-3- 5

  دماي مخلوط ، دماي هواي محيط و سرعت باد در حين كارگذاشتن سطح 1-4- 5

  . و فشرده شده است ) كارگذاشته شده( تاريخ زماني كه سطح قرارداده  1-5- 5

  كليه يا حداقل آخرين نتيجه آزمون ، شامل 1-6- 5

  باقيمانده هر نمونه ) توخالي( حجم حفره هاي  1-6-1- 5

يي از مسير آزمون كه نمونه برداري جهت اندازه گيري حفره ها ، از آن قسمتها موقعيتها 1-6-2- 5

  . صورت گرفته است 

نتايج را براي هر نمونه و هر محدوده ) . اگراندازه گيري شود(ضريب جذب صوتي هر نمونه  1-6-3- 5

  . فركانسي بصورت ميانگين كلي مشخص كنيد

ه برداري براي اندازه گيري جذب از آنجا انجام گرفته است مكانهايي در ناحيه آزمون كه نمون 1-6-4- 5

 .  

  عمق بافت ، شامل تعداد آزمونها و انحراف استاندارد 1-6-5- 5

و نوع تجهيزات استفاده  3-6-1- 5و  1- 6-1-5موسسه مسئول در رابطه با آزمونهاي بندهاي  1-6-6- 5

  شده 

  از مسير آزموننها و تاريخ انجام نمونه برداري تاريخ آزمو 1-6-7- 5

  مستندسازي آزمونهاي صداي خودرو انجام شده بر روي سطح 2- 5

  خودرو بايد بيان شود كه آيا كليه الزامات برآورده  يصدا) هاي( در سند تشريح كننده آزمون 

 . بايد مرجع ارائه شود  1-5بر اساس بند . شده اند يا خير 

   



 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

ICS: 43.140 

108:  صفحه   
 

  


