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 خدا نام به

 یراناستاندارد ا یملبا سازمان  آشنایی

 صنعتی تحقیقات و اسااتاندارد مؤساسا    ومقررات قوانین اصاال   قانون 3 مادۀ بندیک موجب به ایران اساتاندارد  ملی سااممان 

 ار ایران( ی)رسم ملی استانداردهای نشر و تدوین تعیین، وظیف  که کشوراست رسمی مرجعتنها 1371ماه بهمن ایران،مصاوب 

 .دارد عهده به

نظران مراکز و مؤسسات صاوب ،مرکب ام کارشاناساان ساممان   یفن یهایسایون مختلف در کم یهااساتاندارد در وومه  ینتدو

 یدی،ولت یطو با توجه به شرا یهمگام با مصالح مل یشود و کوششیآگاه و مرتبط انجام م یو اقتصااد  یدیتول ی،پژوهشا  ی،علم

کنندگان، مصاار   یدکنندگان،صاااوبان وو و نفع، شااامل تول    اساات که ام مشااارکت آگاهانه و منصاافان    یو تجار یفناور

 یسنویششود. پیواصاال م یدولتیرو غ یدولت یهانهادها، سااممان  ی،و تخصاصا   یکنندگان، مراکز علمصاادرکنندگان و وارد 

 یافتشااود و پس ام دریمربوط ارسااام م یهایساایونکم ینفع و اعضااایه مراجع ذب ینظرخواه یبرا یرانا یمل یاساتانداردها 

اپ و چ یران( ای)رسم یبه عنوان استاندارد مل یب،مرتبط با آن رشته طر  و در صورت تصو یمل یت در کم یشانهادها نظرها و پ

 شود.یمنتشر م

 دکننیم یهشده ته یینضوابط تع یتبا رعا یزن صاال  ذیمند و عالقه یهاکه مؤساساات و سااممان    ییاساتانداردها  یسنویشپ

 ترتیب، بدین. شاااودیچاپ و منتشااار م یرانا یبه عنوان اساااتاندارد مل یب،و درصاااورت تصاااو یبررسااا ،طر  یمل یتهدرکم

ربوط استاندارد م یمل یت و در کم ینتدو 5 رۀشما یرانا یاستاندارد مل  مقرراتشود که بر اساس یم یتلق یمل اساتانداردهایی 

 باشد. یدهرس یببه تصو شودیم یلتشک ایراناستاندارد  ملی ساممان درکه 

و  2(IEC) یکالکتروتکن المللیینب یسیون،کمISO(1(استاندارد یالمللینساممان ب یاصل یام اعضا یرانا داستاندار یساممان مل

در کشور  CAC(5(ییکدکس غذا یسایون کم 4اسات و به عنوان تنها رابط  OIML3)(یقانون یشاناسا  اندامه المللیینسااممان ب 

 ینخاص کشااور، ام آخر هاییاممندیو ن یکل یطضاامن تاااااوجه به شاارا یرانا یمل اسااتانداردهای تدوین در. کندیم یتفعال

 .شودیم یریگبهره المللیینب یجهان و استانداردها یو صنعت یفن ی،علم هاییشرفتپ

 کنندگان، وفظ سالمتام مصر  یتوما یشده در قانون، برا بینییشپ ینموام یتبا رعا تواندیم یراناستاندارد ا یسااممان مل 

ام  یبعضاا یاجرا ی،و اقتصاااد محیطییسااتمحصااو ت و مالوظات م یفیتام ک ینانوصااوم اطم ی،و عموم یفرد یمنیو ا

 یاستاندارد، اجبار یعال یشورا یبصوبا ت ی،اقالم واردات یاداخل کشاور و   یدیمحصاو ت تول  یرا برا یرانا یمل یاساتانداردها 

و  یصاااادرات یاسااتاندارد کا ها  یمحصااو ت کشااور، اجرا   یبرا یالمللینب یتواند به منظور وفظ بامارهایکند. ساااممان م 

ها و مؤسسات فعام در کنندگان ام خدمات ساممانبه استفاده بخشایدن  یناناطم یبرا ینکند. همچن یآن را اجبار یبنددرجه

و  هایشگاهآمما محیطی،یستم یریتو مد یفیتک یریتمد هاییستمس یو صدورگواه یزیمم ی،مشااوره، آموم،، بامرسا   ین مم

ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام ساممان گونهیناستاندارد ا ملی ساممانسنجش،  یل( وساا یبراسایون )کال یمراکز واسانج 

ا هها اعطا و بر عملکرد آنبه آن یتصالو ییدتأ ینام  مم، گواه یطورام شراو در صورت ا کندیم یابیارم یرانا یتصاالو  ییدتأ

 یکاربرد قاتیفلزات گرانبها و انجام تحق یارع یینسنجش، تع یلوسا یواسنج یکاها، یالملل یندساتگاه ب  یجکند. تروینظارت م

 است. ساممان ینا یفوظا یگرام د یرانا یمل یسطح استانداردها یارتقا یبرا

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2- International Electrotechnical Commission 
3- International Organization for Legal Metrology (OrganisationInternationale de MetrologieLegals) 
4-Contact point 
5- Codex Alimentarius Commission  
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 استاندارد تدوین فنی کمیسیون

معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی و برچسب انرژی  -گردان های الکتریکی ماشین »

 «سرعت متغیر  ACموتورهای 

 :اشتغال محل یا/و سمت :رئیس

 صادق ماده، سید محمد 

 (قدرت -)دکترای مهندسی برق

وری ومیر و رئیس ساممان انرژی تجدیدپذیر و بهره معاون

 نیرو ومارت-انرژی برق 
  

  :دبیر
 امیر دودابی نژاد،

 (اقتصاد انرژیکارشناسی ارشد )

ساممان انرژی سامی مصر  انرژی معاون آموم، و بهینه

 نیرو ومارت - وری انرژی برقتجدیدپذیر و بهره

  

  (الفبا ورو  ترتیب به اسامی):اعضا
 ایرج مهریزی، ابوئی

 (قدرت-برق مهندسیکارشناسی )

 

معاون دفتر نظارت بر اجرای استاندارد معیارهای مصر  

 رانیا استاندارد یمل ساممان -انرژی و محیط میست 

 محمد سیار، اکبری

 (یصنعت تیریمدکارشناسی ارشد )

 

وری ساممان انرژی تجدیدپذیر و بهرهصنعت  دفتر ریمد

 نیرو ومارت- انرژی برق

   دیوم اکبری،

 (یانرژ یستمهایس یمهندسکارشناسی ارشد )

 

های بهره برداری مسئوم استاندارد و نظام کارشناس

 نیرو ومارت -یانرژ و برق امور معاونت

 دیسع امانی،

 (کیمکان یمهندس کارشناسی)

 

 وریساممان انرژی تجدیدپذیر و بهرهساختمان  دفتر ریمد

 نیرو ومارت - انرژی برق

  سهراب و شائی، امینی

 (قدرت-برق مهندسیکارشناسی ارشد )

 

 رفتهشیپ یکیالکتر یموتورها یفناور توسعه مرکز سیرئ

 نیرو ومارت - نیرو پژوهشگاه

  ووید ترکاشوند،

 (قدرت -برق مهندسیکارشناسی ارشد )

 

 برق یانرژ وریو بهره یرپذیدتجد یساممان انرژ کارشناس

 ومارت نیرو -

 مهران ای،ومزه

 (قدرت-برق مهندسیکارشناسی )

 
 
 
 

دفتر نظارت بر اجرای استاندارد معیارهای کارشناس 

 استاندارد یمل ساممان -مصر  انرژی و محیط میست 

 رانیا



 1396  :3772-30-1-2  مارۀایران ش ملیاستاندارد 

   

 ه

 

 (الفبا ورو  ترتیب به اسامی):اعضا

 

 سمت و/یا محل اشتغال:
 

  صادق شاملو،

 (قدرت -برق مهندسی دکتری)

 

 طوسی نصیرالدین خواجه دانشگاه - یعلم اتیه عضو

 

 

  عباس ،محمد صالحیان پیرمرد

 (مکانیک مهندسیکارشناسی ارشد )

 

 یانرژ وریو بهره یرپذ یدتجد یساممان انرژ -ومارت نیرو

 برق 

  محمد ،صمدیان

 (قدرت-برق مهندسی کارشناسی ارشد)

 

 نیرو ومارت -نیرو پژوهشگاه کارشناس

 

  دیمج مصلح، یعزت

 (قدرت-برق مهندسی یدکتر)

 

 نیرو ومارت -نیرو پژوهشگاه کارشناس

 

 وسن فراهانی، فشکی

 (قدرت-برق مهندسی دکتری)

 

 یاسالم آماد دانشگاه - یعلم اتیه عضو

   آر، قلمی،

 (کیمکانکارشناسی ارشد )

 

 برق یانرژ وریو بهره یرپذیدتجد یساممان انرژ کارشناس

 ومارت نیرو -

  اریکام مرادی،

 (قدرت-برق مهندسیکارشناسی )

 

دفتر نظارت بر اجرای استاندارد معیارهای کارشناس  

 رانیا استاندارد یمل ساممان -انرژی و محیط میست  مصر 

 

  ایرج ،میرماخانی

 (قدرت-برق مهندسیکارشناسی )

 پژوهشگاه استاندارد- آممایشگاه الکتروموتورکارشناس  

  

 محمد صالحیان، عباس

 )کارشناسی مهندسی مکانیک (
 

برداری برق و های بهرهاستانداردها و نظامرئیس گروه 

 ومارت نیرو -انرژی

  مهدی ،هرمزی

 (قدرت-برق مهندسیکارشناسی )

 
 

 برق یانرژ وریو بهره یرپذیدتجد یساممان انرژ کارشناس

 ومارت نیرو -

 ویراستار:
 

 ایرج مهریزی، ابوئی

 (قدرت-برق مهندسیکارشناسی )

 

معاون دفتر نظارت بر اجرای استاندارد معیارهای مصر  

 رانیا استاندارد یمل ساممان -انرژی و محیط میست 
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 مندرجات فهرست

 صفحه عنوان

 گفتارپیش
 مقدمه

 م

  

 1 کاربرد دامنه و هد     1

 5 الزامی مراجع    2

 6 اصطالوات، تعاریف و نمادها    3

 9 بندی بامدهرده    4

 21 مدارک مورد نیام    5

 26 برچسب انرژی    6

 27 نامهکتاب
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 گفتارپیش

معیارها و مشخصات فنی مصر  انرژی و برچسب انرژی موتورهای  -گردانهای الکتریکی ماشین» استاندارد 

AC مللی به الهای مربوط بر مبنای پذیر، استانداردهای بیننویس آن در کمیسیونکه پیش«  سرعت متغیر

تهیه و تدوین  5، استاندارد ملی ایران شمارۀ 7عنوان استاندارد ملی ایران به رو، اشاره شده در مورد پ، بند 

تاندارد به تصویب شد. اینک این اس ...............مورخ  انرژیاجالسیه کمیت  ملی استاندارد  .................شده، در 

و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن  استانداردقانون اصال  قوانین و مقررات مؤسسه  3استناد بند یک مادۀ 

 شود.، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می1371ماه 

 :ودشمیها با انتشار این استاندارد، استانداردهای ملی ایران به شر  میر باطل و این استاندارد جایگزین آن

معیارها و مشخصات فنی  -وتورهای الکتریکی القایی تکفامم، 1390: سام 7874استاندارد ملی ایران شمارۀ 

 ژی و دستورالعمل برچسب انرژیمصر  انر

عیارها و مشخصات فنی مصر  انرژی و برچسب انرژی م، 1390: سام 7966استاندارد ملی ایران شماره 

 فامموتورهای الکتریکی القایی سه 

ساختار و شیوۀ  -)استانداردهای ملی ایران 5استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شمارۀ 

های ملی و جهانی در ممینه تحو ت و پیشرفت باوفظ همگامی و هماهنگی  برایشوند. نگار،( تدوین می

د شد و هرپیشنهادی که نلزوم تجدیدنظر خواه صورتایران در  ملیصنایع، علوم و خدمات، استانداردهای 

 توجه وردم مربوطتدوین این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی  تکمیلبرای اصال  و 

 بنابراین، باید همواره ام آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد. رفت.گ قرار خواهد

و تدوین شده  تهیه« ترجم  تغییر یافته»المللی میر به رو، ای پذیر، استاندارد بیناین استاندارد ملی بر مبن

و شامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به مبان فارسی همراه با اعمام تغییرات با توجه به مقتضیات کشور 

 است:

IEC/TS 60034-30-2 :2016, rotating electrical machines - Part 30-2: Efficiency classes of 
variable speed AC motors (IE-code) 
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 مقدمه  

با توجه به افزایش چشمگیر هزینه انرژی در دنیا، محدودیت منابع فسیلی، رشد با ی مصر  سا نه انواع 

انرژی در ایران، هدفمندسامی یارانه انرژی و بخصوص عدم کارایی فنی و اقتصادی مصر  انرژی در اغلب 

ت. اسوری انرژی به یک ضرورت تبدیل شدهتجهیزات امرومه مدیریت مصر  انرژی و با  بردن بهرهصنایع و 

 های مناسب دارد.در همین راستا، پایش و مدیریت مصر  انرژی در هر صنعت نیام به معیارها و شاخص

منظور اعمام به، دولت موظف است «اصال  الگوی مصر  انرژی » قانون  11در این راستا بر طبو ماده 

کردن مصر  انرژی و وفاظت ام محیط میست، نسبت به تهیه و تدوین معیارها و مشخصات جویی، منطقیصرفه

رتیبی تکننده انرژی، اقدام نمایند، بههای مصر فنی مرتبط با مصر  انرژی در تجهیزات، فرایندها و سیستم

ه رعایت ها ملزم بیندها و سیستمآاین تجهیزات، فرکنندگان، تولیدکنندگان و واردکنندگان که کلیه مصر 

ای متشکل ام نمایندگان ومارت نفت، ومارت این مشخصات و معیارها باشند. معیارهای مذکور توسط کمیته

، ساممان ملی استاندارد ایران، ساممان وفاظت محیط میست و ومارتخانه ذیربط ساممان برنامه و بودجهنیرو، 

 شود.تدوین می

پس ام تصویب  1381 3 5ین براساس مصوبات یکصد و دومین شورای عالی استاندارد مورخ همچن

الذکر همانند نامه اجرایی قانون فوقاستانداردهای مربوطه در کمیته مزبور، این استاندارد بر طبو آیین

 استانداردهای اجباری توسط ساممان ملی استاندارد ایران اجرا خواهد شد.
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معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی و برچسب  -گردانهای الکتریکی ماشین

 سرعت متغیر ACانرژی موتورهای 

 هدف و دامنۀ کاربرد  1

ه سرعت متغیر است ک گردانهای الکتریکی های بامدهی برای ماشینهد  ام تدوین این استاندارد، تعیین رده

 .قرار ندارند IEC 1-30-60034 استاندارد رددامنه کارب در

 شود که:هایی میاین استاندارد فقط شامل ماشین

  دارای توان اسمی امkW 12 0  تاkW 1000؛ 

  دارای ولتاژ اسمی با ی V50  تا وداکثر kV1؛ 
 دارای سرعت اسمی ام rpm 600 تا  rpm 6000 های مغناطیسی؛بدون در نظر گرفتن تعداد قطب 

  کاری رو، خنکباIC4A1A0 (IC410) ،IC4A1A6 (IC416)  وIC4A1A8 (IC418)  مطابو استاندارد

 اند؛گذاری شدهنشانه 3772-6شماره ایران ملی 
 گذاری شده )گشتاور توان و سرعت( را با یک افزایش قابلیت عملکرد پیوسته در نقطه عملکردی نشانه

 را دارند؛ آنها کالس ورارتی گسترهدر  1دما 

نشانه           (پیوسته)کاردهی  1S 2گیرند برای کاردهیاکثر موتورهایی که در دامنه کاربرد این استاندارد قرار می -1یادآوری

اند و بام هم قابلیت عملکرد پیوسته در توان گذاری شدهها نشانهاند. با این وام برخی موتورهایی که با سایر کاردهیگذاری شده

گذاری یا بیشتر نشانه %80که با دوره ممانی  10Sتا  3Sباشند. موتورهای با کاردهی تحت پوشش این استاندارد میاسمی را دارند، 

 توانند تحت پوشش این استاندارد باشند.اند میشده

 برای دمای محیط  C◦20-  تاC◦60 نشانه گذاری شده باشند؛ 

-3        و 3772-2-1مطابو استاندارد ملی ایران شماره  C◦52در دمای محیط  بامدههای بندیاسمی و رده بامده -2یادآوری

 شود.انجام می 2-3772

اند به عنوان موتورهای دارای نشانه گذاری شده C◦60تا  -C◦20موتورهایی که برای دمای محیطی خارج ام بامه  -3یادآوری

 شود.ا نمیهنظر گرفته شده و این استاندارد شامل آن ساختار ویژه در

 باشند.نیز تحت پوشش این استاندارد می  C◦400موتورهای تخلیه دود با کالس ورارتی تا و شامل  -4یادآوری

 برای ارتفاع تا وداکثر m 4000 گذاری شده باشند.با تر ام سطح دریا نشانه 

 باشد.با تر ام سطح دریا می m 1000  در ارتفاع تا بامدهبندی بامدهی موتورها، بر اساس اسمی و رده بامده -5یادآوری

                                                 
1- Temperature rise  
2- Duty type 
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هایی است که برای عملکرد با جریان مولفه اصلی بندی ارائه شده در این استاندارد فقط شامل ماشینرده

رای مثام باشند، ب سینوسی طراوی شده و برای عملکرد به صورت اتصام مستقیم به برق )شبکه( طراوی نشده

های سنکرون رلوکتانسی ا و بدون گشتاور رلوکتانسی اضافی، ماشینهای سنکرون آهنربای دائم بماشین

شوند. این استاندارد همچنین شامل این استاندارد می DCهای سنکرون با سیم بندی میدان سینوسی و ماشین

 شود.باشند، نیز می های القایی که منحصراً برای عملکرد سرعت متغیر طراوی شدهشامل ماشین

 گیرند.ون سوئیچ رلوکتانس تحت پوشش این استاندارد قرار نمیهای سنکرماشین

 های تعیین تلفات( در هر نقطه کار )سرعت و بار( در استاندارد ملی ایران شمارهرو، آممون )رو،

 کاربرد دارند. ،کنندها در تمامی موتورهایی که با مبدم کار میارائه شده است. این رو، 3-2-3772

-نف       آوری موتور، منبع ولتاژ یا موتورهایی با عایو مضاعف وجود ندارد وتی اگر این هیچ تمایزی بین فن
-شود که فنی با تر را نداشته باشند. این امر باعث میبامدههای موتور همگی قابلیت رسیدن به رده آوری
 مقایسه باشند.وری انرژی خود قابل های مختلف موتور به طور کامل با توجه به پتانسیل بهرهآوری

محرکه توان )یعنی ترکیب تلفات موتور و منبع تغذیه( و تلفات بار متصل شده به موتور توسط  سیستم بامده

 مراجعه شود.  IEC 2-9-61800 به استاندارد .شوداین استاندارد پوشش داده نمی

 دهد:این استاندارد همچنین موارد میر را نیز پوشش می

 با ابعاد مکانیکی متفاوت ام موارد ارائه شده در استاندارد پایه و یا شفت، موتورهایی با فلنج 
60072-1 IEC. 

 های غیر استاندارد. با این وام آممون بامده فقط ها و شفتموتورهای متصل به جعبه دنده شامل فلنج

 شود.روی بخش موتوری )بدون در نظر گرفتن جعبه دنده( انجام می

  60079انفجار مطابو استاندارد  قابل  هایخاص برای عملکرد در محیطموتورهایی که به صورت IEC 

های بامدهی با تر را ندارند. )به دلیل الزامات اند. چنین موتورهایی قابلیت رسیدن به ردهساخته شده

های طراوی اوتمالی موتورهای ضد انفجار مانند افزایش فاصله هوایی، کاهش جریان ایمنی و محدودیت

 اندامی، بهبود آب بندی(راه

 شوند:مواردی که شامل این استاندارد نمی

 موتورهایی با کموتاتور مکانیکی؛ 

  و هافن ها،برخی ام پمپ مثام ی)برا بوده ینماش یکام  یجدانشدن یکه بطور کامل بخشموتورهایی 

ن آممو یت بار موقتو درپو، سم بلبرینگبا  یوت ینرا جدا ام ماش آن تواننمی عمال که( کمپرسورها

 : موتور بایداست که   یمعن ینبد ینکرد. ا

 دداشته باش ،که محرکه آن است یو مهره( با بخش یچمانند پ هاییدهنده اتصام جز)به مشترک  جز یک -الف

  ؛پوسته مشترک( یامثام محور  ی)برا
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ام  و مستقل ییو به تنها باشد نداشتهرا  ینجدا شدن ام ماش موتور قابلیتباشد که  شده یطراو یطور -ب

 ام آن جداسامی که قرار دارداستاندارد  ینا در دامنه کاربرد یموتور . به عبارت دیگرکند نتواند کار ینماش

 .نشودمنجر به عدم عملکرد آن  ماشین

ودی به طور خاص برای برخی ام موتورهای مورد استفاده در ومل و نقل افراد یا کا ها به صورت افقی، شیبدار و عم -6یادآوری

اند. این موتورها اغلب یک دستگاه یکپارچه هستند و به عنوان یک محصوم مستقل و جداگانه به بامار ارائه این هد  طراوی شده

 شوند.شوند. این موتورها شامل این استاندارد نمینمی

 ام شده و وذ  تواندنمی و بوده موتور یام ساختار داخل یکه ترمز بخش جدانشدن ترمزدار موتورهای 

 شود؛ تغذیه بامدهی آممون وین در ایجداگانه توان منبع

های موتور یکپارچه شده است تا ممانی که امکان آممون بندی ترمزی که با فلنجموتورهای ترمزدار با یک سیم

رمز ز، وذ  تبامده موتور بدون تلفات ترمز باشد تحت پوشش استاندارد هستند. )برای مثام با جدا کردن ترم

 دار کردن سیم پیچ ترمز ام یک منبع توان مجزا(.یا انرژی

 وری کامل در داخل مایع طراوی موتورهای شناور که به صورت خاص برای عملکرد در والت غوطه

 اند؛شده
  موتورهای تخلیه دود با کالس ورارتی با تر امC◦400؛ 
 شوند و سپس روی منبع سینوسیاندامی میراه موتورهایی که با یک مبدم فرکانسی فقط به صورت نرم 

 اند؛گذاری شدهنشانه IEC 1-30-60034اصلی کار کرده و مطابو با استاندارد 
  اند، یعنی عملکردهایی که به طور مکرر دچار طراوی شده 1خود تنظیمموتورهایی که برای عملکردهای

هد یا دطور مکرر تغییر سرعت یا گشتاور رخ می گردند یا در آنها بهاضافه بار یا منجر به تضعیف شار می

 ورارتی نرسد. پایداراین که موتور به عملکرد والت 

نین کنند و همچاین استاندارد موتورهای صنعتی را که عمدتاً به صورت پیوسته در بار نامی یا نزدیک به آن کار می -7یادآوری

دهد.  بعنوان مثام موتورهایی که برای محرکه کمپرسورها اید را پوشش مینمسرعت آنها به طور مکرر یا به طور سریع تغییر نمی

 شوند ام این دسته موتورها می باشند.ها به کار گرفته میو تسمه نقاله

م ک به منظور دستیابی به بامده با  در بار کامل، چگالی شار مغناطیسی در این موتورها به طور معموم نسبتاً

تاندارد های با بامدهی اسمنجر به وجم با تر و اینرسی روتور بیشتر، نسبت به ماشین باشد که این موضوع،می

 گردد.می

ها، ابزارهای ماشین، اندامی سرو، مانند محرکه رباتموتورهای مورد استفاده در عملکردهای راهدر  ام طرفی

اغلب به منظور و  کندتغییر میبه طور مکرر و سریع بار و سرعت  ،های مونتاژ مدارات الکترونیکیماشین

مدتاً ع کاربردهاباشند. انرژی در این دستیابی به عملکردهای دینامیکی مورد نیام، دارای اینرسی کم روتور می

                                                 
1  Servo 
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های پیوسته، دارای تلفات با تری دهیروتورهای کم اینرسی در کار اگرچه. شودمصر  می دهیشتاب برای

 هستند.

 های اسمی مختلفای در توانت و قابلیت شتاب زاویهمعیار حداکثر سرع -1جدول 

   توان خروجی اسمی بر حسب
kW 

min-  حداکثر سرعت بر حسب
1  

 نسبت حداکثر گشتاور به اینرسی بر حسب
21/S  

12 0 7212 11465 
18 0 7207 11040 
20 0 7205 10905 
25 0 7201 10584 
37 0 7192 9893 
40 0 7189 9736 
55 0 7177 9039 
75 0 7162 8297 
1 1 7134 7384 
5 1 7103 6742 
2 2 7048 6179 
3 6987 5934 
4 6912 5836 
5 5 6802 5805 
5 7 6661 5800 

11 6427 5800 
15 6179 5800 
5 18 5978 5800 

22 5790 5800 
30 5407 5800 
37 5118 5800 
45 4835 5800 
55 4538 5800 
75 4097 5800 
90 3864 5800 
110 3645 5800 
132 3487 5800 
160 3363 5800 
200 3273 5800 
250 3227 5800 
315 3207 5800 
355 3203 5800 
400 3201 5800 

450-500-1000 3200 5800 
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-مین   بندی پوشش داده گیرند توسط این ردهبنابراین موتورهایی که برای محرکه سرو مورد استفاده قرار می
 شوند.

شوند به طور معموم باید یکی ام معیارهای میر را موتورهایی که اغلب به عنوان سرو موتور در نظر گرفته می

 دارا باشند:

𝑛𝑚𝑎𝑥معیاروداکثر سرعت:  > 𝑎0. 𝑒−𝑎1.𝑃𝑁+𝑎2 + 𝑎3  به طوری که𝑎0 = 6000 1/𝑚𝑖𝑛                        ،

𝑎1 = 0.02 1/𝑘𝑤  ،𝑎2 = 𝑎3و  0.4− = 3200 1/𝑚𝑖𝑛 . 

𝑎𝑐𝑐𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓ای: معیار قابلیت شتاب ماویه =
𝑇𝑚𝑎𝑥

𝐽
> 𝑏0. 𝑒−𝑏1.𝑃𝑁+𝑏2 + 𝑏3  با𝑏0 = 18000 1/𝑠2  ،𝑏1 =

1.3 1/𝑘𝑤  ،𝑏2 = 𝑏3و  1− = 5800 1/𝑠2 . 

، به طور نمونه محاسبه  8تا  4دو معیار فوق برای سطو  توان اسمی مشخص شده در جداوم  1در جدوم 

 شده است.

این استاندارد قرار ندارند را شاید بتوان به عنوان یک سیستم محرکه توان کاربرد موتورهایی که در دامنه 

(PDSمطابو با استاندارد ) IEC 61800-9-2  ارمیابی کرد. در این صورت، سیستم محرکه توان که شامل موتور

 شوند.ارمیابی می IES2و  IES0 ،IES1( است به صورت CDMو مبدم فرکانسی )

 مراجع الزامی 2

 ها ارجاع داده شده است.صورت الزامی به آندر مراجع میر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به

 شوند. ترتیب، آن ضوابط جزئی ام این استاندارد محسوب میبدین

نظرهای بعدی آن برای ها و تجدیدکه به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالویهدرصورتی

ها ارجاع داده شده است، در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن .آور نیستاین استاندارد الزام

 آور است.های بعدی برای این استاندارد الزامهمواره آخرین تجدیدنظر و اصالویه

 استفاده ام مراجع میر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

2-1 IEC 60034-1, Rotating electrical machines- Part 1: Rating and performance 

: مقادیر اسمی و عملکرد، 1قسمت  -های الکتریکی دوار، ماشین1393: سام  3772-1اساتاندارد ملی ایران شاماره    -یادآوری

 تدوین شده است. IEC 60034-1 2010:با استفاده ام استاندارد 

2-2 IEC TS 60034-2-3, Rotating electrical machines- Part 2-3: Specifc test methods for 
determining losses and efficiency of converter-fed motors 

های آممون : رو،3-2قسمت  -های الکتریکی دوار، ماشاین 1394: ساام   3772-2-3اساتاندارد ملی ایران شاماره    -یادآوری

 تغااذیااه شااااده ام کنورتر، بااا اساااتفاااده ام اساااتاااناادارد  ACموتورهااای القااایی  مشاااخص برای تعیین تلفااات و بااامده

:2013 IEC 60034-2-3  .تدوین شده است 
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2-3 IEC 60034-30-1, Rotating electrical machines-Part 30-1: Efficiency classes of line 
operated AC motor (IE code) 

2-4 IEC 61800-9-2, Adjustable speed electrical power drive systems- Ecodesign for power 
drive systems, motor starters, power electronics and their driven applications- part 2: 
Energy efficiency indicators for power drive systems and motor starters 

 اصطالحات، تعاریف و نمادها 3

 اصطالحات و تعاریف    3-1

 .رودمی بکار یرم تعاریفو  اصطالوات یزو ن IEC 60034-1و تعاریف استاندارد  اصطالوات ،اندارددر این است

 موتور سرعت متغیر    3-1-1

variable speed motor 

 غذیهت متغیر فرکانس و ولتاژ با و شده گذارینشانه سرعت یا یک سرعت خاص گستره یک برای که موتوری

 .شودمی

 موتور ترمزدار    3-1-2

brake motor 

 موتور اعماممحور  یرو یماًمستق ،1بدون کوپلینگ ترمز که الکترومکانیکی ترمز یک به مجهز است موتوری

 .شودمی

 ایموتورجعبه دنده    3-1-3

geared motor 

موتور محور  یرو دندهچرخ یناول یعنی) است متصل دندهجعبه یک به مستقیماً کوپلینگ بدون که موتوری

 (.است سوار

 بازدهی نامی    3-1-4

nominal efficiency 

 .مقدار بامده مورد نیام برای بدست آوردن یک رده بامدهی معین

                                                 
1- Coupling 
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یابی که توسط تلفات هارمونیک بامده نامی ام مقادیر مرجع داده شده در جداوم بامدهی یا ام طریو فرموم درون -1یادآوری

 مراجعه شود(.  HLr  شود )به ضریباضافی کاهش یافته محاسبه می

 اسمیبازدهی     3-1-5

rated efficiency 

 مقدار بامدهی که توسط تولیدکننده در والی که توسط یک مبدم در سرعت و توان اسمی کار کند، به موتور

 شود.اختصاص داده می

 مقدار مرجع    3-1-6

reference value 

 ارائه شده است.  10-4و بند  8تا  4مقدار مرجع بامده که در جداوم 

 سرعت اسمی    3-1-7

rated speed 

ننده سرعت پایه( که توسط تولید ک گسترهسرعت با شار مغناطیسی ثابت ) گسترهثر سرعت عملکردی در وداک

 گردد.اعالم می

 حداکثر سرعت    3-1-8

maximum speed 

 .وداکثر سرعت عملکردی اعالم شده ام طر  تولید کننده

 توان اسمی    3-1-9

rated power 

 شود.تولیدکننده اعالم میوداکثر توان خروجی پیوسته در سرعت اسمی که ام طر  

 گشتاور اسمی    3-1-10

rated torque 

 شود.وداکثر گشتاور خروجی پیوسته در سرعت اسمی که توسط تولیدکننده اعالم می

 سرعت پایه( گسترهسرعت با شار مغناطیسی ثابت ) گستره    3-1-11

constant magnetic-flux speed-range (base speed-range) 
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که توانایی عملکرد با یک شار مغناطیسی مشابه سرعت بین توقف کامل و سرعت اسمی موتور به طوری گستره

سرعت، موتور قابلیت ارائه گشتاور خروجی  گسترهسرعت پایه( را داشته باشد. در این  گسترهمقدار اسمی )

 باشد.اسمی را دارا می

 سرعت تضعیف شار گستره    3-1-12

field-weakening speed-range 

سرعتی با تر ام سرعت اسمی تا یک سرعت وداکثری که در آن موتور با شار مغناطیسی کاهش یافته  گستره

 سرعت، موتور قابلیت ارائه توان گسترهتواند به کار خود ادامه دهد. در این سرعتی تضعیف میدان( می گستره)

 باشد.خروجی اسمی را دارا می

 تلفات هارمونیک اضافی    3-1-13

additional harmonic losses 

ود و شتلفات هارمونیک اضافی در موتور که توسط مبدم با شکل موج جریان و ولتاژ غیر سینوسی ایجاد می

 باشد.یم      این تلفات عالوه بر تلفات مولفه اصلی آهن، سیم پیچی روتور، سیم پیچی استاتور و تلفات بار اضافی

 تلفات مولفه اصلی    3-1-14

fundamental losses 

کند، بدون ( کار می  Hz   60 یا  Hz 50  فات یک موتور که با ولتاژ اسمی در فرکانس مولفه اصلی )معمو ًتل

 های جریان و ولتاژ در نظر گرفته شود.این که تلفات اضافی ناشی ام هارمونیک

 نمادها    3-2

coefacc :  ،21  بروسب نسبت وداکثر گشتاور به اینرسی روتور/s 

 f بروسب نقطه عملکردی،: فرکانس در هر  Hz 

Nf :  ،بروسب فرکانس اسمی Hz   

NI : ،بروسب جریان اسمی  A 

J ،2 بروسب : اینرسی روتورkgm  

n ،1 بروسب : سرعت در هر نقطه عملکردی-min  

maxn : ،1بروسب وداکثر سرعت-min 
 

Nn : ،1بروسب سرعت اسمی-min 
 

90n : 90 ،1بروسب درصد سرعت اسمی-min 
 

nη : ،بروسب بامده نامی % 
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Nη : ،بروسب بامده اسمی % 

90η :  بروسب درصد سرعت و بار کامل، 90بامده تعیین شده در % 

refη :  بروسب ،10-4و بخش  8تا  4بامده مرجع مطابو با جداوم % 

NP : ،بروسب توان خروجی اسمیkW   

90P :  بروسب درصد سرعت و گشتاور اسمی، 90توان خروجی درkW  

HLr : ،بروسب ضریب تلفات هارمونیک اضافی % 

NT : ،بروسب گشتاور اسمی  Nm 

maxT : ،بروسب گشتاور وداکثری  Nm 

100T : ،بروسب گشتاور بار کامل محاسبه شده ام سرعت و توان اسمی  Nm 

NU : ،بروسب ، ولتاژ اسمی  V 

 بندی بازدهرده 4

 تعیین 4-1

 کلیات 4-1-1

 پردامد.اند، میگذاری شدهکه منحصراً برای عملکرد ولتاژ و فرکانس متغیر نشانه ACاین بند به موتورهای 

باشند )موتورهای می IEC  2-30-60034و   IEC  1-30-60034موتورهایی که تحت پوشش هر دو استاندارد 

AC های دو وراند )موتگذاری شدهکه برای هر دو والت اتصام مستقیم به شبکه و عملکرد سرعت متغیر نشانه

 باید (اندامی شده با ولتاژ خطوالته( بعنوان مثام اکثر موتورهای القایی یا موتورهای آهنربای دائم راه

 ، در نظر گرفته شود. IEC  1-30-60034ها مطابو با استاندارد بندی بامده آنرده

 3772-2-3شماره ایران  باید برای آممون موتور ام یک مبدم فرکانس متغیر متناظر، مطابو استاندارد ملی

 استفاده نمود. 

 تجهیزات کمکی   4-1-2

شوند، ممکن است با تجهیزات کمکی برخی ام موتورهای الکتریکی که توسط این استاندارد پوشش داده می

های یک طر  بسته و تک جهته، سنسورهای های خارجی، ترمزهای مکانیکی، بلبرینگمانند درمگیر شفت، فن

 های متفاوت تجهیز شوند.تاکوژنراتورها در آرایش و سرعت

با این وام، تا ممانی که این تجهیزات کمکی به شکل یکپارچه ام طراوی موتور پایه نباشند، تعیین بامده در 

هایی برای بامده موتورهای استانداردی که به این شود آممونهای ممکن عملی نیست. توصیه میهمه آرایش
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روی موتورهای پایه با خنک کننده اصلی بدون این که تجهیزات کمکی نصب شوند،  ند برشوشکل توصیف می

 انجام شود.

هنگامی که فن خارجی با موتور یکپارچه باشد مصر  توان به صورت مجزا در روند تعیین بامده تاثیرگذار است. 

م قرار گیرد، که به طور معمو در صورتی که فن خارجی فقط به صورت اختیاری روی یک موتور تولید انبوه شده

د برای توانباشد، تلفات پایه موتور )با فن نصب شده بر روی شفت( مییک فن نصب شده بر روی شفت می

 تعیین بامده استفاده شود.

های با توانند به صورت افقی آممون شوند. در طوم آممون بامده، بلبرینگعمودی مینصب همه موتورهای 

توانند توسط ( برای موتورهای نصب شده به صورت عمودی، می2گردهای کف)بلبرینگ 1ایاتصام ماویه

 های استاندارد جایگزین شوند.بلبرینگ

 های استاندارد جایگزین کرد.های غلطکی را با بلبرینگتوان بلبرینگدر طوم آممون بامده می

سامی پوشش فن و سامی موتور )پیادهپیادهها ام بیرون، بدون برای همه موتورهایی که درمبندی اتصا ت آن

 ها برای آممون بامده وذ  شود.فن قابل قبوم است( قابل دسترس است، باید اتصام خارجی درمبندی

ترمزهای الکترومکانیکی باید در طوم آممون بامده موتور وذ  شوند. هنگامی که ساختار موتور مانع وذ  

نبع توان مجزا تغذیه شود و مصر  انرژی سیم پیچ ترمزی باید در ترمز شود، سیم پیچ ترمز باید ام یک م

 محاسبه بامده موتور نادیده گرفته شود.

 دهند، آممون بامده موتور ها، موتوری را با طراوی یکسان با و بدون ترمز ارائه میهنگامی که تولیدکننده 

تواند به عنوان رده بامدهی هر یین شده میتواند روی یک موتور بدون ترمز انجام شود. پس ام آن بامده تعمی

 دو موتور با و بدون ترمز استفاده شود.

های ثالث ممکن است موتور یا تجهیزات کمکی هنگام جداکردن تجهیزات کمکی برای آممون بامده توسط آممایشگاه -یادآوری

 آسیب دائمی ببینند.

 رده بازده 4-2

سرعت  90 % در 3772-2-3یک موتور باید ام تلفات بدست آمده مطابو استاندارد ملی ایران شماره  𝜂90بامده

 𝑃90نسبت به توان خروجی در نقطه عملکردی  𝑇100یا در گشتاور بار کامل  𝑇𝑁و در گشتاور اسمی  𝑛90اسمی 

 تعیین شود:

(1) 𝑃90 = 0.9. 𝑃𝑁 و 𝑛90 = 0.9. 𝑛𝑁 

                                                 
1-Angular-contact bearings 
2- Thrust bearings 
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باید ام سرعت  𝑇100توسط تولیدکننده ارائه نشده باشد، گشتاور بار کامل  𝑇𝑁در صورتی که گشتاور اسمی 

 اسمی و توان خروجی اسمی با اعمام فرموم میر تعیین شود:

(2) 𝑇100 =
𝑃𝑁

2𝜋. 𝑛𝑁
 

 باشد.بر وسب نیوتن متر می 100T و s/1بر وسب   Nn بر وسب وات،  NP که

 ها برقرار باشد.موتور باید در شروع آممونتعادم ورارتی 

 سرعت پایه است. گسترهسرعت اسمی معمو ً بیشترین سرعت در  -1یادآوری

شود که موتور در شار مغناطیسی کامل )ولتاژ کامل( بدون در نظر سرعت اسمی منجر می  90 %  الزامات آممون در -2یادآوری

داخلی مبدم فرکانسی عمل کند. این روند مطابو با الزامات آممون مبدم فرکانسی گرفتن افت ولتاژ در کلیدهای الکترونیکی 

(CDM ارائه شده در استاندارد )2-9-61800  IEC   باشد.می 

توان اسمی در مقایسه با بامده   90 %سرعت اسمی و   90 %معمو ً یک افت کم در بامده موتور هنگام تعیین در  -3یادآوری

مطابو با این استاندارد  IEبندی ت و توان اسمی وجود دارد. این امر توسط کاهش ودود بامده نامی برای ردهمحاسبه شده در سرع

 لحاظ می گردد.   IEC  1-30-60034در مقایسه با ودود بامده نامی ارائه شده در استاندارد 

 ( باشد.IEام رده بامده طراوی شده )کد  𝜂𝑛باید بزرگتر یا معادم با بامده نامی  𝜂90بامده تعیین شده

ارائه شده در جداوم  𝜂𝑟𝑒𝑓مطابو با این استاندارد باید ام مقدار مرجع نسبی  Eتا  A+های ام رده 𝜂𝑛بامده نامی 

محاسبه شود، سپس توسط یک مقدار مجام ناشی  10-4یابی ارائه شده در بند تعیین یا مطابو با درون 8تا  4

( با اعمام رابطه میر بدست  90 % در سرعت جزئی ) بامدهرمونیک اضافی کاهش یافته و محاسبه ام تلفات ها

 آید:

(3) 𝜂𝑛 =
1

1 + (1 + 𝑟𝐻𝐿). (
1

𝜂𝑟𝑒𝑓
− 1)

 

 به صورت میر است: 𝑟𝐻𝐿ضریب تلفات هارمونیکی اضافی 

 (15)% 0 15برابر  𝑟𝐻𝐿، مقدار  kW 90 برای موتورهای با توان خروجی اسمی تا و شامل

 (%25) 0 25برابر  𝑟𝐻𝐿، مقدار  kW 90 برای موتورهای با توان خروجی اسمی با ی

𝜂𝑛  و 𝜂𝑟𝑒𝑓   ارائه شوند. نتایج باید تا سه رقم اعشار یا یک رقم  1صفر تا  گسترهباید به صورت اعدادی در

 شود، گرد شوند.اعشار هنگامی که بامده به صورت درصدی بیان می

ای تعریف شده در استاندارد ملی بیانگر تغییر فرکانس کلیدمنی مبدم مقایسه  kW 90 در توان 𝑟𝐻𝐿تغییر مقدار  -4یادآوری

 باشد.می 3772-2-3ایران شماره 
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 ها رواداری    4-3

اختال  در جنس مواد، فرآیندهای تولید و آممون، منجر به تفاوت بامده موتورهای مختلف با طراوی یکسان 

گردد. بامده برای تعداد میادی ام موتورهای با یک نوع طراوی، یک مقدار واود نیست بلکه یک گستره ام می

هر  𝜂90های محاسبه شده ارمیابی شود. بامده ام جامعه آماری باید توسط بامده 𝜂90بامده است. بنابراین بامده 

باشد.  3772-1مطابو استاندارد ملی ایران شماره  و مقدار رواداری، 𝜂𝑛موتور نباید کمتر ام تفاضل بامده نامی 

 مقدار رواداری مجام برای بامده نامی ارائه شده است: 2در جدوم 

 3772-1مقدار رواداری مجاز برای بازده نامی مطابق با استاندارد ملی ایران شماره  -2جدول 

 رواداری کمیت

 kW 150( kVA)های تا و شامل ماشین

 kW 150( kVA)های بیش ام ماشین

(𝜂𝑛-1% )15- 

(𝜂𝑛-1% )10- 

 بندیرده    4-4

 آورده شده است. 3رده بندی بامدهی و معادم بین المللی آن در جدوم 

  یبندی بازدهرده -3جدول

معادل کد  رده بازده
IE 

 تعریف

A+ IE5 
تقلیل یافته  4موتورهایی با بامده معادم با یا فراتر ام مقادیر مرجع ارائه شده در جدوم 

 2-4مطابو با روند ارائه شده در بخش  𝑟𝐻𝐿توسط ضریب 

A IE4 
تقلیل یافته  5موتورهایی با بامده معادم با یا فراتر ام مقادیر مرجع ارائه شده در جدوم 

 2-4مطابو با روند ارائه شده در بخش  𝑟𝐻𝐿توسط ضریب 

B IE3 
تقلیل یافته  6موتورهایی با بامده معادم با یا فراتر ام مقادیر مرجع ارائه شده در جدوم 

 2-4مطابو با روند ارائه شده در بخش  𝑟𝐻𝐿توسط ضریب 

C IE2 
تقلیل یافته  7موتورهایی با بامده معادم با یا فراتر ام مقادیر مرجع ارائه شده در جدوم 

 2-4مطابو با روند ارائه شده در بخش  𝑟𝐻𝐿توسط ضریب 

D IE1 
تقلیل یافته  8موتورهایی با بامده معادم با یا فراتر ام مقادیر مرجع ارائه شده در جدوم 

 2-4د ارائه شده در بخش مطابو با رون 𝑟𝐻𝐿توسط ضریب 

E - 
تقلیل یافته  9موتورهایی با بامده معادم با یا فراتر ام مقادیر مرجع ارائه شده در جدوم 

 2-4مطابو با روند ارائه شده در بخش  𝑟𝐻𝐿توسط ضریب 

 برنامه ریزی نشده است. A+بندی بامده با ی رده -1یادآوری
 باشد.گذاری شده برای هر فرکانس پایه، قابل اجرا میبرای موتورهای نشانه 1جدوم -2یادآوری

ارائه  8تا  4که در جداوم   IEC  1-30-60034 گسترههای اسمی در برای محاسبه مقادیر بامده مرجع با توان

 .شوندتعیین می 10-4بند بر اساس یابی و ضرایب آن نشده باشد، ام رابطه درون
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   Eتا   A+های ردهبازدهی نامی گستره   4-5

 +Aنامی برای رده بازده  گستره   4-5-1

 مراجعه شود. 4برای این منظور به جدوم 

 A+ بازدهی رده تعیینمقادیر مرجع )%( برای  -4جدول 

توان اسمی خروجی 
در سرعت اسمی و 
گشتاور بار کامل بر 

 حسب کیلو وات

مرجع در  بازده
  سرعت اسمی بین

rpm 600 تا      
rpm 900 

مرجع در  بازده
 سرعت اسمی بین

rpm 901        تا
rpm 1200 

مرجع در  بازده
 سرعت اسمی بین

rpm 1201        تا
rpm 1800 

مرجع در  بازده
 سرعت اسمی بین

rpm 1801        تا
rpm 6000 

12 0 4 67 8 69 3 74 4 71 
18 0 9 71 6 74 7 78 2 75 
20 0 73 7 75 6 79 2 76 
25 0 2 75 1 78 5 81 3 78 
37 0 4 78 6 81 3 84 7 81 
40 0 9 78 2 82 8 84 3 82 
55 0 6 80 2 84 7 86 6 84 
75 0 82 7 85 2 88 3 86 
1 1 84 2 87 5 89 8 87 
5 1 5 85 4 88 4 90 9 88 
2 2 2 87 7 89 4 91 2 90 
3 4 88 6 90 1 92 1 91 
4 4 89 4 91 8 92 8 91 
5 5 4 90 2 92 4 93 6 92 
5 7 3 91 9 92 94 3 93 

11 2 92 7 93 6 94 94 
15 9 92 3 94 1 95 5 94 
5 18 3 93 6 94 3 95 9 94 

22 6 93 9 94 5 95 1 95 
30 1 94 3 95 9 95 5 95 
37 4 94 6 95 1 96 8 95 
45 7 94 8 95 3 96 96 
55 9 94 96 5 96 2 96 
75 3 95 3 96 7 96 5 96 
90 5 95 5 96 9 96 6 96 
110 7 95 6 96 97 8 96 
132 9 95 8 96 1 97 9 96 
160 1 96 9 96 2 97 97 

200-1000  3 96 97 4 97 2 97 
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 Aگستره نامی برای رده بازده    4-5-2

 مراجعه شود. 5برای این منظور به جدوم 

 Aمقادیر مرجع )%( برای تعیین بازدهی رده  -5جدول 

توان اسمی خروجی 
در سرعت اسمی و 
گشتاور بار کامل بر 

 حسب کیلو وات

بازده مرجع در 
  سرعت اسمی بین

rpm 600       تا
rpm 900 

بازده مرجع در 
 سرعت اسمی بین

rpm 901        تا
rpm 1200 

بازده مرجع در 
 سرعت اسمی بین

rpm 1201        تا
rpm 1800 

بازده مرجع در 
 سرعت اسمی بین

rpm 1801        تا
rpm 6000 

12 0 3 62 9 64 8 69 5 66 
18 0 2 67 1 70 7 74 8 70 
20 0 4 68 4 71 8 75 9 71 
25 0 8 70 1 74 9 77 3 74 
37 0 3 74 0 78 1 81 1 78 
40 0 9 74 7 78 7 81 9 78 
55 0 0 77 9 80 9 83 5 81 
75 0 4 78 7 82 7 85 5 83 
1 1 8 80 5 84 2 87 2 85 
5 1 6 82 9 85 2 88 5 86 
2 2 5 84 4 87 5 89 0 88 
3 9 85 6 88 4 90 1 89 
4 1 87 5 89 1 91 0 90 
5 5 3 88 5 90 9 91 9 90 
5 7 3 89 3 91 6 92 7 91 

11 4 90 3 92 3 93 6 92 
15 2 91 9 92 9 93 3 93 
5 18 7 91 4 93 2 94 7 93 

22 1 92 7 93 5 94 0 94 
30 7 92 2 94 9 94 5 94 
37 1 93 5 94 2 95 8 94 
45 4 93 8 94 4 95 0 95 
55 7 93 1 95 7 95 3 95 
75 2 94 4 95 0 96 6 95 
90 4 94 6 95 1 96 8 95 
110 7 94 8 95 3 96 0 96 
132 9 94 0 96 4 96 2 96 
160 1 95 2 96 6 96 3 96 

200-1000  4 95 3 96 7 96 5 96 

 باشند.یکسان می   IEC  1-30-60034در استاندارد A بامده شده برای ردهمقادیر مطر  شده با مقادیر نامی ارائه  -یادآوری
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  Bگستره نامی برای رده بازده    4-5-3

 مراجعه شود. 6برای این منظور به جدوم 

 Bمقادیر مرجع )%( برای تعیین بازدهی رده  -6جدول 

توان اسمی خروجی 
در سرعت اسمی و 
گشتاور بار کامل بر 

 حسب کیلو وات

بازده مرجع در 
  سرعت اسمی بین

rpm 600       تا
rpm 900 

بازده مرجع در 
 سرعت اسمی بین

rpm 901        تا
rpm 1200 

بازده مرجع در 
 سرعت اسمی بین

rpm 1201        تا
rpm 1800 

بازده مرجع در 
 سرعت اسمی بین

rpm 1801        تا
rpm 6000 

12 0 7 50 7 57 8 64 8 60 
18 0 7 58 9 63 9 69 9 65 
20 0 6 60 4 65 1 71 2 67 
25 0 1 64 6 68 5 73 7 69 
37 0 3 69 5 73 3 77 8 73 
40 0 1 70 4 74 0 78 6 74 
55 0 0 73 2 77 8 80 8 77 
75 0 0 75 9 78 5 82 7 80 
1 1 7 77 0 81 1 84 7 82 
5 1 7 79 5 82 3 85 2 84 
2 2 9 81 3 84 7 86 9 85 
3 5 83 6 85 7 87 1 87 
4 8 84 8 86 6 88 1 88 
5 5 2 86 0 88 6 89 2 89 
5 7 3 87 1 89 4 90 1 90 

11 6 88 3 90 4 91 2 91 
15 6 89 2 91 1 92 9 91 
5 18 1 90 7 91 6 92 4 92 

22 6 90 2 92 0 93 7 92 
30 3 91 9 92 6 93 3 93 
37 8 91 3 93 9 93 7 93 
45 2 92 7 93 2 94 0 94 
55 5 92 1 94 6 94 3 94 
75 1 93 6 94 0 95 7 94 
90 4 93 9 94 2 95 0 95 
110 7 93 1 95 4 95 2 95 
132 0 94 4 95 6 95 4 95 
160 3 94 6 95 8 95 6 95 

200-1000  6 94 8 95 0 96 8 95 

 باشند.یکسان می  IEC  1-30-60034در استاندارد  B بامده مقادیر مطر  شده با مقادیر نامی ارائه شده برای رده -یادآوری
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 Cگستره نامی برای رده بازده    4-5-4

 مراجعه شود. 7برای این منظور به جدوم 

 Cمقادیر مرجع )%( برای تعیین بازدهی رده  -7جدول 

توان اسمی خروجی 
در سرعت اسمی و 
گشتاور بار کامل بر 

 حسب کیلو وات

بازده مرجع در 
  بینسرعت اسمی 

rpm 600       تا
rpm 900 

بازده مرجع در 
 سرعت اسمی بین

rpm 901        تا
rpm 1200 

بازده مرجع در 
 سرعت اسمی بین

rpm 1201        تا
rpm 1800 

بازده مرجع در 
 سرعت اسمی بین

rpm 1801        تا
rpm 6000 

12 0 8 39 6 50 1 59 6 53 
18 0 9 45 6 56 7 64 4 60 
20 0 4 47 2 58 9 65 9 61 
25 0 6 50 6 61 5 68 8 64 
37 0 1 56 6 67 7 72 5 69 
40 0 2 57 8 68 5 73 4 70 
55 0 7 61 1 73 1 77 1 74 
75 0 2 66 9 75 6 79 4 77 
1 1 8 70 1 78 4 81 6 79 
5 1 1 74 8 79 8 82 3 81 
2 2 6 77 8 81 3 84 2 83 
3 0 80 3 83 5 85 6 84 
4 9 81 6 84 6 86 8 85 
5 5 8 83 0 86 7 87 0 87 
5 7 3 85 2 87 7 88 1 88 

11 9 86 7 88 8 89 4 89 
15 0 88 7 89 6 90 3 90 
5 18 6 88 4 90 2 91 9 90 

22 1 89 9 90 6 91 3 91 
30 8 89 7 91 3 92 0 92 
37 3 90 2 92 7 92 5 92 
45 7 90 7 92 1 93 9 92 
55 0 91 1 93 5 93 2 93 
75 6 91 7 93 0 94 8 93 
90 9 91 0 94 2 94 1 94 
110 3 92 3 94 5 94 3 94 
132 6 92 6 94 7 94 6 94 
160 0 93 8 94 9 94 8 94 

200-1000  5 93 0 95 1 95 0 95 

 باشند.یکسان می  IEC   1-30-60034در استاندارد  Cمقادیر مطر  شده با مقادیر نامی ارائه شده برای رده  -یادآوری
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 Dگستره نامی برای رده بازده    4-5-3

 مراجعه شود.  8برای این منظور به جدوم 

 Dمقادیر مرجع )%( برای تعیین بازدهی رده  -8جدول 

توان اسمی خروجی 
در سرعت اسمی و 
گشتاور بار کامل بر 

 حسب کیلو وات

بازده مرجع در 
  سرعت اسمی بین

rpm 600       تا
rpm 900 

در بازده مرجع 
 سرعت اسمی بین

rpm 901        تا
rpm 1200 

بازده مرجع در 
 سرعت اسمی بین

rpm 1201        تا
rpm 1800 

بازده مرجع در 
 سرعت اسمی بین

rpm 1801        تا
rpm 6000 

12 0 0 31 3 38 0 50 0 45 
18 0 0 38 5 45 0 57 8 52 
20 0 7 39 6 47 0 58 6 54 
25 0 4 43 1 52 5 61 2 58 
37 0 7 49 7 59 0 66 9 63 
40 0 9 50 1 61 8 66 9 64 
55 0 1 56 8 65 0 70 0 69 
75 0 2 61 0 70 1 72 1 72 
1 1 5 66 9 72 0 75 0 75 
5 1 2 70 2 75 2 77 2 77 
2 2 2 74 7 77 7 79 7 79 
3 0 77 7 79 5 81 5 81 
4 2 79 4 81 1 83 1 83 
5 5 4 81 1 83 7 84 7 84 
5 7 1 83 7 84 0 86 0 86 

11 0 85 4 86 6 87 6 87 
15 2 86 7 87 7 88 7 88 
5 18 9 86 6 88 3 89 3 89 

22 4 87 2 89 9 89 9 89 
30 3 88 2 90 7 90 7 90 
37 8 88 8 90 2 91 2 91 
45 2 89 4 91 7 91 7 91 
55 7 89 9 91 1 92 1 92 
75 3 90 6 92 7 92 7 92 
90 7 90 9 92 0 93 0 93 
110 1 91 3 93 3 93 3 93 
132 5 91 5 93 5 93 5 93 
160 9 91 8 93 8 93 8 93 

200 -1000 5 92 0 94 0 94 0 94 

 باشند.یکسان می  IEC  1-30-60034در استاندارد  Dمقادیر مطر  شده با مقادیر نامی ارائه شده برای رده  -یادآوری
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 Eگستره نامی برای رده بازده    4-5-3

 مراجعه شود. 9برای این منظور به جدوم 

 Eمقادیر مرجع )%( برای تعیین بازدهی رده  -9جدول 

توان اسمی خروجی 
در سرعت اسمی و 
گشتاور بار کامل بر 

 حسب کیلو وات

بازده مرجع در 
  سرعت اسمی بین

rpm 600       تا
rpm 900 

بازده مرجع در 
 سرعت اسمی بین

rpm 901        تا
rpm 1200 

بازده مرجع در 
 سرعت اسمی بین

rpm 1201        تا
rpm 1800 

بازده مرجع در 
 سرعت اسمی بین

rpm 1801        تا
rpm 6000 

12 0 8 18 4 27 2 41 3 35 
18 0 1 27 9 35 4 49 5 44 
20 0 1 29 4 38 2 51 6 46 
25 0 4 33 6 43 7 54 8 50 
37 0 8 40 6 52 60 5 57 
40 0 2 42 2 54 9 60 7 58 
55 0 4 48 8 59 7 64 5 63 
75 0 4 54 7 64 2 67 2 67 
1 1 6 60 1 68 6 70 6 70 
5 1 9 64 8 70 2 73 2 73 
2 2 6 69 8 73 1 76 1 76 
3 9 72 1 76 2 78 2 78 
4 5 75 1 78 1 80 1 80 
5 5 1 78 1 80 82 82 
5 7 1 80 82 5 83 5 83 

11 4 82 84 4 85 4 85 
15 8 38 5 85 7 86 7 86 
5 18 6 84 6 86 4 87 4 87 

22 2 85 3 87 1 88 1 88 
30 2 86 5 88 1 89 1 89 
37 8 86 2 89 6 89 6 89 
45 3 87 9 89 2 90 2 90 
55 9 87 5 90 7 90 7 90 
75 6 88 3 91 4 91 4 91 
90 1 89 6 91 8 91 8 91 
110 5 89 1 92 1 92 1 92 
132 90 4 92 4 92 4 92 
160 5 90 7 92 7 92 7 92 
200 2 91 9 92 9 92 9 92 

 92 9 92 9 92 9 91 2 1000تا  250

 باشند.یکسان می  IEC  1-30-60034در استاندارد  Eمقادیر مطر  شده با مقادیر نامی ارائه شده برای رده  -یادآوری
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  W  640 تا W  120 یابی شده برای توان اسمیضرایب درون-10جدول 

 ضرایب بازده رده

ضرایب در 

سرعت اسمی 

 rpm 600  بین

 rpm 900تا      

ضرایب در 
سرعت اسمی 

 بین
rpm 901        تا

rpm 1200 

ضرایب در 
سرعت اسمی 

 بین
rpm 1201        تا

rpm 1800 

ضرایب در 
سرعت اسمی 

 بین
rpm 1801        تا

rpm 6000 

+A 

3K 
2K 
1K 
0K 

5776 9- 
1627 30- 
5962 4- 
2564 81 

112 6- 
1331 23- 
6331 1 
099 86 

0118 11 
3635 8 
0368 16 
5323 90 

0239 7- 
9944 16- 
1621 8 
7915 87 

A 

3K 
2K 
1K 
0K 

9735 4- 
453 21- 

6653 2 
055 79 

0355 13- 
9497 36- 
3621 4- 
0009 82 

432 8 
6888 2 
6236 14 
6153 87 

8538 8- 
3352 20- 
9002 8 
0641 85 

B 

3K 
2K 
1K 
0K 

5896 0- 
526 25- 

2884 4 
831 75 

361 17- 
538 44- 
0554 3- 
1318 79 

6356 7 
8236 4 
0903 21 
0998 86 

8532 6 
2006 6 
1317 25 
0392 84 

C 

3K 
2K 
1K 
0K 

4855 6 
4748 9 
852 36 
762 70 

9218 15- 
258 30- 
6861 16 
1838 79 

2751 17 
978 23 
5822 35 
9935 84 

4864 22 
7603 27 
8091 37 
458 82 

D 

3K 
2K 
1K 
0K 

9466 5 

9458 7 

441 40 

146 66 

9652 45- 
1474 87- 
2383 8- 
7303 68 

7271 16 
7136 12 
947 25 
174 76 

924 11 
3699 6 
0509 30 
6136 76 

E 

3K 
2K 
1K 
0K 

03243 8 

3027 11 

7239 48 

8471 77 

304 53- 

93 100- 

6692 8- 

8581 80 

1682 19 

1654 14 

178 30 

3927 89 

357 11 

60139 2 

661 32 

2250 89 

 های اسمی جداولهای مابین توانیابی مقادیر بازده مرجع در تواندرون 4-5

ارائه  9تا  4های اسمی که در جداوم مرجع برای موتورهای سرعت متغیر با توان بامدهبرای تعیین مقادیر 

 باید ام رابطه میر استفاده شود: kW 200 تا W 120 توانی گسترهنشده است در 

𝜂𝑟𝑒𝑓 = 𝐾3. [𝑙𝑜𝑔10{𝑃𝑁}]3 + 𝐾2. [𝑙𝑜𝑔10{𝑃𝑁}]2 + 𝐾1. [𝑙𝑜𝑔10{𝑃𝑁}] + 𝐾0 
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بر وسب کیلووات  𝑃𝑁(. مراجعه شود 11و  10جداوم به ضرایب درون یابی شده هستند ) K 3تا   0Kکه در آن 

 داده شده است.

ین باشد. ابرای مقادیر مرجع مطلوب می یابی به صورت ریاضی به منظور ارائه بهترین منحنیرابطه و ضرایب درون -یادآوری

 مقادیر دارای مفهوم فیزیکی نیستند.

 x%/xxترین دهم گرد شود، یعنی به صورت نتیجه مقدار مرجع )بروسب درصد( باید به نزدیک

  kW 200 تا W 650 یابی شده برای توان اسمیضرایب درون -11جدول 

 ضرایب رده بازده

ضرایب در 

سرعت اسمی 

 rpm 600  بین

 rpm 900تا      

ضرایب در 
سرعت اسمی 

 بین
rpm 901        تا

rpm 1200 

ضرایب در 
سرعت اسمی 

 بین
rpm 1201        تا

rpm 1800 

ضرایب در 
سرعت اسمی 

 بین
rpm 1801        تا

rpm 6000 

+A 

3K 
2K 
1K 
0K 

6183 0 
2672 4- 
0866 12 
5379 83 

3394 0 
8578 2- 
2088 9 
8489 86 

2459 0 
136 2- 
1743 7 
1712 89 

3106 0 
6854 2- 
7516 8 
4633 87 

A 

3K 
2K 
1K 
0K 

6556 0 
7229 4- 
977 13 
247 80 

3598 0 
2107 3- 
7933 10 
107 84 

2412 0 
3608 2- 
446 8 
8321 86 

3400 0 
0479 3- 
293 10 
8208 84 

B 

3K 
2K 
1K 
0K 

7189 0 
1678 5- 
705 15 
074 77 

1252 0 
613 2- 
9963 11 
4769 80 

0773 0 
8951 1- 
2984 9 
7025 83 

3569 0 
3076 3- 
6108 11 
2503 82 

C 

3K 
2K 
1K 
0K 

1311 2 
029 12- 
719 26 
735 69 

0148 0 
4978 2- 
247 13 
5603 77 

0278 0 
9247 1- 
4395 10 
9761 80 

2972 0 
3454 3- 
0651 13 
077 79 

D 

3K 
2K 
1K 
0K 

4433 2 
8 13- 

656 30 
238 65 

0786 0 
5838 3- 
2918 17 
2383 72 

5234 0 
0499 5- 
418 17 
3171 74 

5234 0 
0499 5- 
418 17 
3171 74 

E 

3K 
2K 
1K 
0K 

87066 2 
22 16- 

0508 36 
5781 76 

10874 0 
2801 4- 
4142 20 
8782 84 

58212 0 
8353 8- 
4169 20 
2561 87 

58212 0 
8353 8- 
4169 20 
2561 87 
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 مدارک مورد نیاز 5

 مشخصاتاطالعات بر روی پالک  5-1

. درج "IE2"با دوام ثبت شود، برای مثام  ه صورتروی پالک مشخصات ببر رده بامده باید  IEکد معادم 
 نیست.  مم برچسب انرژیروی رده بامده بر  IEمعادم کد 

این برای  IEمعادم این کد بدیهی است درج  ،هستند IE1 کمتر ام IEمعادم کد برخی ام موتورها که دارای 
 نیست. ضوعیت ندارد و  ممموموتورها 

 واندامی مبدم مورد نیام است باید روی پالک مشخصات یا در مدارک وداقل پارامترهایی که برای نصب و راه
 ارائه شود.مستندات 

 و مستندات اطالعات الزم در مدارک 5-2

 اطالعات میر ضروری است:

ود، شبرای آممون تلفات و بامده استفاده میرو، نصب مبدم فرکانس متغیر )نوع مبدم، منبع ولتاژ و...( که 
 مراجعه شود(. 3772-2-3دهد )به استاندارد ملی ایران شماره ای را میاجامه یک آممون مجدد مقایسه

 .3772-2-3نقطه عملکردی استاندارد شده مطابو با استاندارد ملی ایران شماره هفت تلفات موتور در 

 اطالعات میر اختیاری است:

𝑐𝐿1هفت پارامتر  … 𝑐𝐿7 3772-2-3یابی ارائه شده در استاندارد ملی ایران شماره های درونبرای فرموم. 

-3            تلفات موتور در بیش ام هفت نقطه عملکردی استاندارد شده مطابو با استاندارد ملی ایران شماره
2-3772. 

 برچسب انرژی 6

 باشد.بوط به معیارها و مشخصات فنی مصر  انرژی در هر کا  میای واوی اطالعات مربرچسب انرژی، صفحه

 شود.همچنین در برچسب انرژی موتورها، بامده انرژی موتور با معیارهای مورد قبوم در این استاندارد مقایسه می

ه داشتاطالعات مندرج دربرچسب باید خوانا و واضح باشد. در مورد موتورها برچسب انرژی باید بر روی آن قرار 

 باید به راوتی قابل رؤیت باشد.انرژی یا الصاق شده باشد. برچسب 

در صاورتی که به واساطه نوع ساختار و ابعاد خارجی بدنه موتور، امکان نصب یا الصاق برچسب انرژی بر روی موتور    -یادآوری

 .  وجود نداشته باشد، می توان برچسب را با استفاده ام یک بند محکم به موتور متصل کرد

 موارد مندرج در برچسب 6-1

 بر وسب کاربرد، در برچسب انرژی موتورها درج شود: 1موارد میر باید مطابو شکل 
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عالمت انرژی اسااتاندارد )این عالمت فقط برای موتورهای تولید داخل کشااور کاربرد دارد و نباید بر روی  -1

 برچسب انرژی موتورهای وارداتی درج شود(؛

 ؛« سرعت متغیر ACموتورهای الکتریکی  انرژیبرچسب مصر  » عبارت  -2

 رده بامده انرژی؛ -3

 ؛(kWیا  Wبروسب ) توان خروجی اسمی -4

 ضریب توان اسمی؛ -5

 (؛R.P.Mسرعت اسمی )بر وسب  -6

 (؛R.P.M) بروسب  اسمیسرعت  گستره -7

 مقدار عددی بامده انرژی در توان خروجی اسمی؛ -8

 آن؛نام سامنده یا عالمت تجاری  -9

 نام مدم یا مشخصه نوع؛ -10

 «. 3772-30-1-2بو با استاندارد ملی ایران شماره مطا» عبارت  -11

بامده انرژی بر اساااس نتایج آممون بدساات آمده توسااط ساااممان ملی  ردهدر مورد موتورهای تولید داخل کشااور،  -1یادآوری 

 شود.استاندارد ایران تعیین، اعالم و تطبیو داده می

در مورد موتورهای تولید داخل کشور، برچسب انرژی پس ام اخذ مجوم استفاده ام پروانه کاربرد عالمت استاندارد،  -2 یادآوری

 شود.بر روی موتور نصب می

 2و برچسب انرژی موتورهای وارداتی مطابو شکل  1برچساب انرژی موتورهای تولید داخل کشاور، مطابو شکل    -3یادآوری 

 باشد.می

مشخصات مندرج در برچسب انرژی باید با مشخصات مندرج در پالک مشخصات و اسناد و مدارک موتور مطابقت  -4یادآوری 

 داشته باشد.

 تواند به مبان انگلیسی باشد.برچسب انرژی موتورهای وارداتی می -5یادآوری 

نایی و وضو  مندرجات آن، تغییر تواند متناساب با ابعاد خارجی موتور به شرط وفظ خوا ابعاد برچساب انرژی می  -6یادآوری 

 مقیاس داده شود.
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 قوانین حداقل بازدهی در نظر گرفته شده 6-2

مختلف در نظر  خروجی های توانقوانین برچسب انرژی برای موتورهای وارداتی و تولید داخل و برای گستره

های  مم برای سااامندگان داخلی گرفته شااده اساات. به منظور ومایت ام تولیدات داخل و تقویت میرساااخت

 های ممانی در نظر گرفته شده است.مختلف افو خروجی های توانگسترهموتورها قوانین وداقل بامدهی برای 

 قوانین حداقل بازدهی برای موتورهای وارداتی 6-3

آخرین قوانین برچساااب انرژی برای کلیه موتورهای وارداتی مطابو با قوانین روم وداقل بامدهی مجام انرژی 

 باشد. می مطابو پیوست الف اتحادیه اروپا مصوبه هیات محترم ومیران و

 قوانین حداقل بازدهی برای موتورهای تولید داخل کشور 6-4

 باشد. می 12قل بامدهی انرژی مطابو جدوم برای موتورهای تولید داخل قوانین مرتبط با ودا

 قوانین مرتبط با حداقل بازدهی برای موتورهای تولید داخل و زمان اجرای آن -12جدول 

خروجی توان گستره  حداقل سطح بازدهی و زمان اجرای آن 

 kWو کمتر ام  W 120بیشتر ام 

1000 

  Dرده بامدهی سام ام تاریخ اعالم اجرای اجباری این استاندارد  1بعد ام   -

ادیه اتح روم سام ام تاریخ اعالم اجرای اجباری این استاندارد مطابو با قوانین 2بعد ام  -

 .اروپا

 های مورد استفاده در برچسبرنگ 6-5

های مورد استفاده بر روی رنگشود. رده بامده انرژی موتورها در برچسب به صورت پیکان رنگی نشان داده می

 ( به شر  میر است:CMYKهای چاپ )رو، برچسب براساس رنگ

 ای فیرومه(Cyan) 

  مرشکی روشن(Magenta) 

 مرد (Yellow) 

  سیاه(Black) 

به  شود. ترکیب قرار گرفتن نیزهای فوق شکل کلی برچسب رنگی واصل میبا ترکیب درصدهایی ام رنگ 

 مرشکی روشن، 70 % ای ،بیانگر آن است که صفر درصد فیرومه 07X0است به طور مثام  CMYKصورت 

ها به صورت جدوم اند. براین اساس هر کدام ام ردهمرد و صفر درصد سیاه با یکدیگر ترکیب شده 100 %

 شوند.طراوی می 13
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نشان داده  2و  1ی هاسارعت متغیر در شاکل   ACهای برچساب انرژی برای موتورهای الکتریکی  نمونه

 شده است.

 های بازده انرژی موتورهارنگ رده -13جدول 

 ترکیب رنگ گروه بازده انرژی
+A X0X0 

A 70X0 
B 30X0 
C 00X0 
D 07X0 
E 0XX0 
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                )        W    kW (:

          )        R.P.M (:

                )        R.P.M (:

                              :

                           :

                    :

                                   2-1-30-3772

                         

                          
         AC           

 
 تولید داخل سرعت متغیر ACبرچسب انرژی موتورهای الکتریکی  -1شکل 
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                )        W    kW (:

          )        R.P.M (:

                )        R.P.M (:

                              :

                           :

                    :

                                   2-1-30-3772

                          
         AC           

 
 وارداتی سرعت متغیر ACبرچسب انرژی موتورهای الکتریکی  -2شکل 
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 پیوست الف

 سرعت متغیر  ACقوانین حداقل بازدهی اتحادیه اروپا برای موتورهای الکتریکی 

 سال اجرای استاندارد محدوده توانی )کیلووات( محدوده توانی )اسب بخار( حداقل بازدهی

IE2 10  2015 01 01 375تا  7 5 500تا 

IE2 1  2017 01 01 375تا  0 75 500تا 

 باشد. مم به ذکر است که آخرین قوانین مصوب اتحادیه اروپا مالک عمل می یادآوری:
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