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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

استاندارد مربوط  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 یببا تصو ی،اقالم واردات یاو/ داخل کشاور  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

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

ا هها اعطا و بر عملکرد آنبه آن یتصالو ییدتأ ینام  مم، گواه یطو در صورت اورام شرا 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

 برچسب دستورالعمل و انرژی مصرف فنی مشخصات و معیارها -گردان الکتریکی هایماشین »

 «خط از شونده تغذیه ACموتورهای الکتریکی انرژی

 :اشتغال محل یا/و سمت :رئیس

 محمد سید ، صادق ماده

 قدرت( -مهندسی برق دکترای)

وری های تجدیدپذیر و بهرهمعاون ومیر و رئیس ساممان انرژی

 ومارت نیرو - انرژی برق )ساتبا(

  

  :دبیر

 امیر ،دودابی نژاد

 (اقتصاد انرژیارشد کارشناسی )

ساممان انرژی سامی مصر  انرژی معاون آموم، و بهینه

 نیرو ومارت - برقوری انرژی تجدیدپذیر و بهره
  

  (الفبا ورو  ترتیب به اسامی):اعضا

 ایرج مهریزی، ابوئی

 (قدرت-برق مهندسیکارشناسی )

 

 معاون دفتر نظارت بر اجرای استاندارد معیارهای مصر  انرژی و

 رانیا استاندارد یمل ساممان -محیط میست 

  وایش ،یاسد

 (کنترم-برق مهندسیکارشناسی ارشد )

 

 نیرو ومارت -نیرو پژوهشگاه کارشناس

   محمد سیار، اکبری

 (یصنعت تیریمدکارشناسی ارشد )

 

وری انرژی ساممان انرژی تجدیدپذیر و بهره صنعت دفتر ریمد  

 نیرو ومارت- برق

   دیوم اکبری،

 (یانرژ یستمهایس یمهندسکارشناسی ارشد )

 

 امور معاونتهای بهره برداری مسئوم استاندارد و نظام کارشناس

 نیرو ومارت -یانرژ و برق

  دیسع امانی،

 (کیمکان یمهندسکارشناسی )

 

وری انرژی ساممان انرژی تجدیدپذیر و بهره ساختمان دفتر ریمد

 نیرو ومارت - برق

  سهراب و شائی، امینی

 (قدرت-برق مهندسیکارشناسی ارشد )

 

 شرفتهیپ یکیالکتر یموتورها یفناور توسعه مرکز سیرئ

 نیرو ومارت - نیرو پژوهشگاه

  مقداد ان،یانصار

 (قدرت- برق مهندسی یدکتر)

 

 

 امام ادگاری واود یاسالم آماد دانشگاه - یعلم اتیه عضو

 (ره) ینیخم
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 (الفبا ورو  ترتیب به اسامی):اعضا

 مهدی بابایی،

 (قدرت-برق مهندسیکارشناسی ارشد )

 سمت و/یا محل اشتغال:

 نیرو ومارت -نیرو پژوهشگاه کارشناس

 

  ریام ی،بابک

 (قدرت- برق مهندسی)

 

 

 نیرو ومارت -نیرو پژوهشگاه کارشناس

  نیوس آرا،بزم

 (مکانیک مهندسی دکتری)

 

 دمنده شرکت -عامل  ریمد مشاور

  ناصر بهاری،

 (قدرت -برق مهندسیکارشناسی )

 

 موتور نوید تولیدی شرکترئیس مهندسی 

  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 مصر  کارشناس 

 رانیا استاندارد یمل ساممان -محیط میست  انرژی و

  صادق شاملو،

 (قدرت-برق مهندسی دکتری)

 

 طوسی نصیرالدین خواجه دانشگاه - یعلم اتیه عضو

  مسعود دیس صاوباری،

 (مواد مهندسیکارشناسی ارشد )

 

 (خاص سهامی) الکتروژن تولیدی شرکت

  عباس ،محمد صالحیان پیرمرد

 (مکانیک مهندسیکارشناسی ارشد )

 

 برق  یانرژ وریو بهره یرپذ یدتجد یساممان انرژ -ومارت نیرو

  علیرضا طاهریان،

 (مکانیک مهندسیکارشناسی )

 

 (خاص سهامی) الکتروژن تولیدی شرکت

  غالمرضا رومانی، عبدی

 (برق مهندسیکارشناسی )

 

 (خاص سهامی) الکتروژن تولیدی شرکت

  دیمج مصلح، یعزت

 (قدرت-برق مهندسی یدکتر)

 

 نیرو ومارت -نیرو پژوهشگاه کارشناس
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   محمد فارسی،

 (معدن یمهندسکارشناسی )

 

 (خاص سهامی) الکتروژن تولیدی شرکت

 (الفبا ورو  ترتیب به اسامی):اعضا

 

 سمت و/یا محل اشتغال:
 

 وسن فراهانی، فشکی

 (قدرت-برق مهندسی دکتری)

 

 یاسالم آماد دانشگاه - یعلم اتیه عضو

   آر، قلمی،

 (کیمکانکارشناسی ارشد )

 

 -برق  یانرژ وریو بهره یرپذیدتجد یانرژساممان  کارشناس

 ومارت نیرو

 محمد صالحیان، عباس

 )کارشناسی مهندسی مکانیک (

 -برداری برق و انرژیهای بهرهرئیس گروه استانداردها و نظام
 ومارت نیرو

  

 رویا محمدی،

 (برق مهندسیکارشناسی )

 

 جمکو شرکت

  اریکام مرادی،

 (قدرت-برق مهندسیکارشناسی )

 

دفتر نظارت بر اجرای استاندارد معیارهای مصر  کارشناس  

 رانیا استاندارد یمل ساممان -انرژی و محیط میست 

  یمهد گل، میرما

 (قدرت - برق یمهندسکارشناسی ارشد )

 

 (خاص سهامی) الکتروژن تولیدی شرکت

  اومدی، امین نورومپور

 (قدرت- برق مهندسیکارشناسی ارشد )

 

 نیرو ومارت -نیرو پژوهشگاه کارشناس

  وانیک یدیس نیاکی،

 (کیمکان مهندسیکارشناسی ارشد )

 

 

 ایران صنعتی و علمی پژوهشهای ساممان - یعلم اتیه عضو

 ویراستار:
 

 ایرج مهریزی، ابوئی

 (قدرت-برق مهندسیکارشناسی )

 

معاون دفتر نظارت بر اجرای استاندارد معیارهای مصر  انرژی و 

 رانیا استاندارد یمل ساممان -محیط میست 
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 مندرجات فهرست

 صفحه عنوان

 گفتارپیش
 مقدمه

  

 ط

 1 کاربرد دامنه و هد    1

 3 الزامی مراجع    2

 4 تعاریف و اصطالوات    3

 6 کاربرد هایوومه     4

 8 بامدهی     5

 26 انرژی برچسب     6

 A 34+ یبامده رده یبرا ینام گستره -دهنده( یالف )آگاه پیوست

 35 نامهکتاب
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 گفتارپیش

 یو دستورالعمل برچسب انرژ یمصر  انرژ یو مشخصات فن یارهامع -گردان یکیالکتر هایینماش» استاندارد 

های مربوط بر مبنای پذیر، نویس آن در کمیسیونکه پیش«  شونده ام خط یهتغذ ACیکیالکتر یموتورها

، استاندارد ملی 7المللی به عنوان استاندارد ملی ایران به رو، اشاره شده در مورد پ، بند استانداردهای بین

تصویب    ................مورخ  انرژیتهیه و تدوین شده، در.................... اجالسیه کمیت  ملی استاندارد  5ایران شمارۀ 

و تحقیقات  استانداردقانون اصال  قوانین و مقررات مؤسسه  3شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک مادۀ 

 شود.، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می1371صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه 

 :ودشها میبه شر  میر باطل و این استاندارد جایگزین آنبا انتشار این استاندارد، استانداردهای ملی ایران 

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

 ژی و دستورالعمل بر چسب انرژیمصر  انر

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

 موتورهای الکتریکی القایی سه فام

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  ملیخدمات، استانداردهای صنایع، علوم و 

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

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

و تدوین شده  تهیه« ترجم  تغییر یافته»المللی میر به رو، این استاندارد ملی بر مبنای پذیر، استاندارد بین

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

 است:

IEC 60034-30-1:2014, Rotating electrical machines –Part 30-1: Efficiency classes of line 
operated 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 

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

ت. اسوری انرژی به یک ضرورت تبدیل شدهصنایع و تجهیزات امرومه مدیریت مصر  انرژی و با  بردن بهره

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

منظور اعمام ، دولت موظف است به« انرژی اصال  الگوی مصر » 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 سیستمآیدکنندگان و واردکنندگان این تجهیزات، فرکنندگان، تولکه کلیه مصر 

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

ت ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، ساممان ملی استاندارد ایران، ساممان وفاظنیرو، معاونت برنامه

 شود.محیط میست و ومارتخانه ذیربط تدوین می

پس ام تصویب  5/3/1381همچنین براساس مصوبات یکصد و دومین شورای عالی استاندارد مورخ 

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

 ی استاندارد ایران اجرا خواهد شد.استانداردهای اجباری توسط ساممان مل
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 دستورالعمل و انرژی مصرف فنی مشخصات و معیارها -گردان الکتریکی هایماشین

 خط از شونده تغذیه ACالکتریکی موتورهای انرژی برچسب

 کاربرد دامنۀ و هدف 1

ه ک است ساارعته تکگردان  الکتریکی موتورهای برای بامدهی هایرده تعیین اساتاندارد،  نای ینام تدو هد 

 و شده تعیین IEC 60079-0استاندارد و  3772-1 ملی ایران شاماره  آنها براسااس اساتاندارد   یاسام  یرمقاد

 یموتورهااسااتاندارد شااامل  این. دامنه کاربرد اندشااده گرفته نظر در سااینوساای ولتاژ منبع با کارکرد برای

 :میر می باشددارای مشخصات  الکتریکی

 یتوان اسم NP ینب Wk 12/0  تاWk 1000 ؛ 
 یولتاژ اسم NU ینب V 50  تاVk 1 ؛ 
 ؛ 8 یا 2، 6،4 هایقطب تعداد 
 یورارت مطابو طبقه شده تعیین دمای افزایش گستره در خود اسمی توان در پیوسته عملکرد به قادر 

 ؛آن بندیعایو

 .شوداستفاده می  «موتور» ام واژه  «موتور الکتریکی»  اختصار به جای واژهدر این استاندارد جهت  ام این پس -1یادآوری

 دارای که موتورهاام  یوام بعض ینباشند. با ایم 1S پیوسته یکارده یاستاندارد دارا ینا مشمومموتورهای اغلب  -2یادآوری

 ینا مشموم یزگونه موتورها ن ینخود هستند و ا یدر توان اسم یوستههمچنان قادر به عملکرد پ ،باشندمی دیگری کاردهی

 .باشندیاستاندارد م

 ینشده آنها ب یگذارنشانه یطمح دمای C◦20-  تاC◦60 +؛ 

 تعیین C◦ 25 یطمح دمایدر  یبامده هایردهو  یاسم یبامده 3772-2-1 ملی ایران شماره براساس استاندارد -3یادآوری

 .شوندمی

 ویژه ساختار باموتورهای  اند،شده گرفته نظر در C◦60تا   -C◦20کارکرد در خارج ام محدوده  یبرا که یموتورهای -4یادآوری

 .قرار ندارند استاندارد این در دامنه کاربرد  نتیجه در وشده  یتلق

 .دارندقرار  استاندارد این در دامنه کاربرد  C◦400تا و شامل  یورارت طبقهدود با  تخلیهموتورهای  -5یادآوری

 تا آنها شده گذارینشانه کاری ارتفاع m 4000 دریا سطح با ی. 

 .شوندمی تعیین دریا سطح با ی m 1000 تا در ارتفاع یاسم یربراساس مقاد یبامده ردهو  یاسم یبامده -6یادآوری

. کندمی فراهمموتور خروجی را براساس تعداد قطب و توان  یبامده ودود یرام مقاد ایمجموعه استاندارد این

شده یتتقو یبندیوعابا موتورهای  یا یهموتورها، ولتاژ تغذ هایفناوری بین تمایزی هیچگونه استاندارد این در

   به  یدنموتورها قادر به رسااا ینگونها فناوری یاگر تمام وتی گیردنمی نظر دررا  هامخصاااوص کاار با مبدم 
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موتور مختلف  هایفناوری که شودمیامر باعث  ینمراجعه شود(. ا 1)به جدوم  با تر نباشند یبامده هایرده

 .باشند یسهآنها قابل مقا یانرژ یبامده یتکامل براساس ظرف بطور

 شیناموتور تلفات در این استاندارد  بویژه. باشدیاستاندارد نم ینقدرت مشموم ا محرکه هایساامانه  بامدهی

 .ودشنمی داده پوشش فرکانسی هایمبدم و فیلترها ها،کابل در تلفات تغذیه، ولتاژ هارمونیکی هایمولفه ام

 IEC 60072-1متفاوت ام استاندارد  یکیبا ابعاد مکان یمحورها یاو/ پایه ،چفلن دارایموتورهای استاندارد  این

 .دهدیپوشش م یزرا ن

مشموم این استاندارد  و محور غیر استاندارد هستند، چکه دارای فلنی یموتورهاشامل  ایدندهجعبهموتورهای 

 .شوندمی

 .در دامنه کاربرد این استاندارد قرار دارندلکتروموتورهای ضد انفجار و ا الکتروموتورهای کولر آبی دو سرعته 

 :دنموارد میر در دامنه کاربرد این استاندارد قرار ندار

 الکتروموتورهای به استثنای)  سرعته چند موتورهایو  یشترب یا 10سرعته با تعداد قطب  تک موتورهای 

 (؛دوسرعته کولری
 مانند  مکانیکی کموتاسیون با موتورهای(موتورهای DC)؛ 
 و هافن ،هاپمپبرخی ام  مثام ی)برا بوده ینماش یکام  یجدانشدن یکه بطور کامل بخشی موتورهای 

آممون کرد.  یموقت سمت بار و درپو، یاطاقانبا  یوت ینجدا ام ماشرا آن تواننمی عمال که( کمپرسورها

 : بایدموتور است که   یمعن ینبد ینا

 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

ام  و مستقل ییو به تنها دباش داشتهنرا  ینام ماشجدا شدن  یتقابلموتور باشد که  شده یطراو یطور -ب

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

 .شودنمنجر به عدم عملکرد آن  ماشین

 مثام عنوان به(  IC418TEAO 1) شوندیآنها خنک م یام رو هوا عبور توسط که محصور الکام هایماشین

 اربرددر دامنه ک شودمی خنک ماشین ام خارج وسیله یک توسط تهویه با که بسته کامال قاب و محفظه باموتور 

 دمنده توسط سامینکخاست با وذ  فن و  ممکن یموتورهای ینچن ی. آممون بامدهقرار دارداستاندارد  ینا

 .شود انجام اصلی فن با مشابه هوای جریان نرخ با خارجی

                                                 
1  
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 موتورکه  ی( ممان1فشرده هایمحرکه) انددرآمده یکپارچه بصورت فرکانسی هایمبدم با که یموتورهای 

 براساس محصوم کامل یدبا فشرده هایمحرکه یانرژ یبامده ردهبصورت جدا ام مبدم آممون شود.  نتواند

 ؛شد خواهد بیان موضوع این ایجداگانه استاندارد در و شود تعیین ((2PDS) قدرت محرکه)سامانه 

 این موممش باشد، داشته آممون قابلیت مبدم ام مستقلموتور داشته باشند و  یکتفک یتمبدم قابل وموتور اگر  -7یادآوری

 .شد خواهد استاندارد

 ذ و تواندمی نه کهای به گونه بوده موتور یام ساختار داخل یبخش جدانشدن ،که ترمز ترمزدار موتورهای 

 ؛شود تغذیه بامدهی آممون وین در ایجداگانه تغذیه منبع ام نه و شود

 در صورتی که شده، داده جایموتور  چفلن در کهای به گونه بوده یترمز یچپ یمس یدارا که ترمزدارموتورهای  -8یادآوری

منبع توان  یکآن ام  یهتغذ یامثام جدا کردن ترمز  ی)برا باشدوجود داشته  ترمز تلفات بدون موتور یامکان آممون بامده

 .باشندیاستاندارد م ینجداگانه( مشموم ا

موتور  یآممون بامدهاست  مجام دهد،می هئارا ترمز بدون و با یکسان طراوی با یموتور ،سامنده که هنگامی

 دو هر اسمی مقدار عنوان به تواندمی شده تعیین بامدهی اینصورت در. شود انجام ترمز بدونموتور  یبررو

 .رود بکار( ترمز بدون و ترمز)با موتور

 ؛اندشده طراوی مایع در کامل وریغوطهشرایط  در عملکرد برای خاص بطور که شناور موتورهای 
  با تر ام  یورارت طبقهدود با  تخلیهموتورهایC◦400. 

 الزامی مراجع 2

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

 . شوندمی محسوب استاندارد این ام جزئی ضوابط آن ترتیب،ینبد

 رایب آن بعدی هایتجدیدنظرو  هاهاصالویانتشار ارجاع داده شده باشد،  یخبا ذکر تار یبه مرجع کهدرصورتی

ارجاع داده شده است، همواره  هاانتشار به آن یخکه بدون ذکر تار ی. در مورد مراجعنیست آورالزام استاندارد این

 .است آورالزام استاندارد این برای بعدی هایهاصالویو  یدنظرتجد ینآخر

 :است الزامی استاندارد این کاربرد برای میر مراجع ام استفاده

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

و  یمشخصات اسم -1قسمت  -دوار یکیالکتر یها ینماش ،1393 سام:  3772-1 شماره ایران ملی استاندارد -یادآوری

 .شده است ینتدو IEC 60034-1 2010:با استفاده ام استاندارد  ی،عملکرد

                                                 
1- Compact Drives 
2-Power Drive System 
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2-2 IEC 60034-2-1, Rotating electrical machines – Part 2-1: Standard methods for  
determininglosses and efficiency from tests (excluding machines for traction vehicles) 

تلفات و بامده )به جز  یینتع یآممون استاندارد برا یروشها ،1394 سام:  3772-2-1 شماره ایران ملی استاندارد -یادآوری

 شده است. ینتدو IEC 60034-2-1 2014:با استفاده ام استاندارد  ،مورد استفاده در ومل و نقل ( یها ینماش

2-3 IEC/TS 60034-2-3, Rotating electrical machines – Part 2-3: Specific test methods for 
determining losses and efficiency of converter-fed AC induction motors 

آممون  یروشها -3-2قسمت -دوار  یکیالکتر یهاینماش ،1394 سام:  3772-2-1 شماره ایران ملی استاندارد -یادآوری

     دارداانااااده ام استابا استف ،راورتاده ام کناش یهذااتغ AC ییااالق یاااورهاات و بامده موتافاتل ناییتع یص براامشخ
:2013 IEC 60034-2-3 شده است ینتدو. 

2-4 Rotating electrical machines – Part 6: Methods of cooling (IC Code) 

 ی،امسخنک یهارو، -قسمت ششم -دوار یکیالکتر یهاینماش ،1381 سام: 3772-6 شماره ایران ملی استاندارد -یادآوری

 .شده است ینتدو IEC 60034-6 1991:با استفاده ام استاندارد 

2-5 IEC/TS 60034-25, Rotating electrical machines – Part 25: Guidance for the design and 
performance of a.c. motors specifically designed for converter supply 

2-6 IEC 60038, IEC standard voltages 

 ینتدو IEC 60038 2009:، با استفاده ام استاندارد  استاندارد ولتاژهای ،1391 سام:  6 شماره ایران ملی استاندارد -یادآوری

 .شده است

2-7  IEC 60079-0, Explosive atmospheres – Part 0: Equipment – General requirements 

 نمادها و تعاریف ،اصطالحات 3

 تعاریف و اصطالحات   3-1

 .رودمی بکار یرم تعاریفو  اصطالوات یزن و IEC 60034-1تعاریف استاندارد و  اصطالوات ،در این استاندارد

 سرعته تک موتور   3-2

single- speed motor                                                                                                       
 .است شده گرفته نظر در Hz50  فرکانسکارکرد با  یکه برا موتوری

 .باشند داشته را فرکانسی هایمبدم با متغیر سرعت کارکرد قابلیت است ممکن سرعته تکموتورهای  -یادآوری

       سرعته چندموتور     3-3

multi-speed motor                                                                                                 
 اردد تغییری قابل پیچسیم یا پیچسیم چنددر نظر گرفته شده و  Hz50  فرکانسکارکرد با  یکه برا موتوری

 .کند فراهم متفاوت سنکرون هایسرعت با مختلف قطبچند  یا دو تواندمی که
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       متغیر سرعت موتور  3-4

variable speed motor 
 .شودمی تغذیه متغیر فرکانس و ولتاژ با و شده گرفته نظر در سرعت گستره یک برای که موتوری

 ترمزدارموتور   3-5

brake motor                                                                                   
 .شودمی اعمامموتور محور  یرو یماًمستق ،1تزویج بدون ترمز که الکترومکانیکی ترمز یک به مجهز است موتوری

       ایجعبه دنده موتور  3-6

gear motor                                                                           
 سوارموتور محور  یرو دندهچرخ یناول یعنی) است متصل دندهجعبه یک به مستقیماً تزویج بدون که موتوری

 (.است

   پمپموتور  3-7

pump motor                                                                              
 (.است وارسموتور الکتریکی محور  یپروانه رو یعنیپمپ متصل است ) یکبه  یماًمستق یجکه بدون تزو موتوری

   متوسط بازدهی   3-8

average efficiency                                                          
 است. یکسان یاسم یرو مقاد یبا طراو موتورهاام  ایمجموعه برای متوسط بامدهی مقدار

   نامی بازدهی 3-9

nominal efficiency                                                         
 استاندارد  مم است. ینا یام جداوم بامده یخاص یبامده ردهتطابو با  یکه برا یبامده مقدار

  اسمی بازدهی 3-10

rated efficiency                                                           
 .است نامی بامدهی مقدار ام بیشتر یا با برابر و شودیکه توسط سامنده اختصاص داده م یبامده مقدار

 نمادها 3-11

ηn   درصد؛بروسب  ینام یبامده 

ηN   درصد؛بروسب  یاسم یبامده 

Nf    بروسب  یفرکانس اسمHz؛ 

                                                 
1- Coupling 
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Nn   1بروسب  یسرعت اسم-min ؛ 

NP   بروسب  یاسم یتوان خروجkW؛ 

NT   بروسب  یاسم یگشتاور خروجNm؛ 

NU   بروسب  یولتاژ اسمV. 

 کاربرد هایحوزه 4

 .کندمی هارائ را موتورها متداوم مختلف هایفناوری یانرژ یبامده یترا در رابطه با ظرف یاطالعات 1 جدوم

 یجهنظر گرفته شده و در نتدر  موجود فناوریبه عنوان  اندمشاخص شده  "بله"با  1در جدوم  کهموتورهای 

 .شودمی گرفته نظر درآنها  یبرا یلحاظ کردن الزامات اجبار

 )به استانداردیرسرعت متغ محرکهبا  یاستاندارد ممکن است در کاربردها ینا کاربرد دامنه در موتورهای

IEC/TS 60034-25 آن اسمی بامدهی ام موتور یواقع یبامده یموارد ینمراجعه شود( استفاده شوند. در چن 

 .است کمتر منبع، ولتاژ هارمونیکی هایمولفه ام ناشی تلفات افزایش بدلیل

نجام ا ینوسیس تغذیهاساتاندارد تنها با توجه به تلفات در منبع   ینا موتورها در یبرا یانرژ یبامده یبندرده

 شده است.

 و با تر( را نداشته باشند: B)با تر بامدهی هایردهبه  یابیدست یتممکن است قابل میرموتورهای 

  ام  یرغ کاریخنک رو، باموتورهایIC0Ax، IC1Ax، IC2Ax، IC3Ax یا IC4Ax  (6  استاندارد به-

 ؛مراجعه شود( 3772
 استفاده ام شماره  یعنیبا ،  یبا توان خروج ی)طراو شوندمی ساخته محدود فضای برای که یموتورهای

 ؛(یمل یدر استانداردها متداومبا موارد  یسهقاب کوچکتر در مقا
  استاندارد  باقابل انفجار منطبو  هایمحیط در کار برای شدهساختهموتورهایIEC 60079-0 دلیل)به 

 بزرگتر، هوایی فاصله مانند انفجار ضدموتورهای  یممکن در طراو هایمحدودیت برخی و ایمنی الزامات

 ،(بیشتر بندیآبکمتر،  اندامیراه جریان
 هایداستاندار سری الزامات ام فراتر ،نظر مورد کاربرد در ویژه الزاماترعایت  برای که یموتورهای  
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  60034IEC  یاو/ 1گشتاور یژهو هایمشخصه سنگین، اندامیراه کاربرد)مثل  اندشده طراوی  

 (؛روتور کم بسیار لختی/توقف، شروع هایچرخه یادگشتاورشکست، تعداد م
 یاستاندارها یفراتر ام الزامات سر شبکه تغذیه منبع ویژه هایمشخصه برای که یموتورهای         IEC 

 یا/و ولتاژ بزرگ هایرواداری محدود، اندامیراه جریان باموتورهای  )مثل اندشده یطراو 60034

 فرکانس(؛
 نکخموتورهای نسبت به  یکسانشماره قاب  یکدر  ینکها بدلیل شوندمی خنک مایع با کهی موتورهای 

 ؛دارند بیشتری قدرت تراکم ،هوا با شونده
 با تر ام  یورارت طبقهدود با  تخلیه موتورهای الکتریکیCº300. 

 آنها انرژی بازدهی ظرفیت وموتور  هایفناوری -1جدول

 F E D C B A +A موتور نوع

 قفس القایی فام سهموتورهای 

 (ASM)سنجابی

   )تمام  کال  هایپیچسیم

 (توانی گستره تمام ها،محفظه
 خیر سختی به بله بله بله بله بله

شکل داده شده،  هایپیچسیم

IP2X( بامموتورهای) 
 خیر خیر سختی به بله بله بله بله

شکل داده شده،  هایپیچسیم

IP4X و با تر 
 خیر سختی به بله بله بله بله بله

 خیر سختی به بله بله بله بله بله پیچیسیم روتور فام سه القاییموتورهای 

 القاییموتورهای 

 فامتک

 خیر خیر خیر خیر سختی به بله بله اندامیراه خامن با

 خیر خیر خیر سختی به بله بله بله مدائ خامن با

 بله بله بله مدائ و اندامیراه خامن دارای
  به

 سختی
 خیر خیر خیر

 خیر خیر خیر خیر سختی به بله بله شکسته فام

 سنکرون موتورهای
 ام شونده تغذیه مئدا آهنربا

 (aLPSM)خط
 خیر سختی به بله بله بله بله بله

a-  هداشت خط ام تغذیه هنگام در عملکرد در را هاییمحدودیت خارجی، اینرسی و گشتاور به توجه با شوند،می یهکه ام خط تغذ مئدا آهنرباموتورهای 

 .نباشد مناسب کاربردها تمامی برای است ممکن و

ت )اگرچه ممکن اسباشدیم یابیقابل دست موجود یبا فناور یبامده ردهمعناست که  ینبه ا "بله"عبارت  ،یبامده سطو  گرفتن نظر در با-1یادآوری

به "و عبارت  یستن یابیقابل دستعموماً  موجود یبا فناور یبامده ردهمعناست که  ینبه ا "یرخ"موارد مقرون به صرفه نباشد( و عبارت  یدر بعض

ام  ارکینا یباشد و ممکن است برا یابیو نه همه آنها قابل دست یاسم یتوانها یبرخ یبرا موجود یبا فناور یبامده ردهمعناست که  ینا به "یسخت

 یامون نام خط بد یمبصورت مستق اندامیراه در موتور یتقابل یبه معنا "شونده ام خط یهتغذ"بزرگتر ام استاندارد آن استفاده شود. عبارت  یشماره قاب

 .است( سرعته تک قفسی فام سه القایی موتورهای یبرا 3772-12 ملی ایران شماره استاندارد N)طر  یبه مبدم فرکانس

 B رده بهموتور ( رساندن NBR 17094، EN 50347 استانداردهای )مانند یابعاد و توان محل یاست با در نظر گرفتن استانداردها ممکن-2یادآوری

 و با تر مشکل باشد.

                                                 
1- Special torque stiffness 
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 بازدهی 5

 بازدهی تعیین 5-1

 کلیات 5-1-1

 هایکه با مبدم یموتورهای. رودمی بکارشونده ام خط  یهسرعته تغذ تکموتورهای  مورد دراستاندارد  این

تلفات   نوسییس یهبا تغذ موتورهایولتاژ نسبت به  یکیهارمون مولفه بواسطه است ممکن کنند،می کار فرکانسی

 مراجعه شود(.  IEC 60034-25داشته باشند)به استاندارد  یشتریب

 رب هایآممون تمام باشد، مقایسه قابلموتور مختلف  هایفناوری بین بامدهی هایرده یاسم یرآنکه مقاد برای

 .شود انجام سینوسی ولتاژ با باید استاندارد این اساس

 یینآمده، تع 3772-2-1 استاندارد در کهموتور مخصوص هر نوع  هایرو، با مطابو باید تلفات و بامدهی

 شود.

 اسمی خروجی توان و اسمی هایفرکانس اسمی، ولتاژهای 5-1-2

 شود. یینتع  Nf یو فرکانس اسم NU یولتاژ اسم ،NP یاسم یدر توان خروج یدبا بامدهی

 شماره یرانا یاستاندارد مل منطبو با V 400±10 %مثام  یبزرگ ولتاژ )برا یروادار اساس بر که یموتورهای

 .دشو گرفته نادیده باید بزرگ رواداری یعنی باشند، داشته اسمی بامدهی یک باید شوند،می بندی( رتبه6

توان  و یسیشار مغناط یبکه در هر ترک دارند یولتاژ/فرکانس مختلف یاسم یرمقاد یبترک که یموتورهای

 فقط  باید ،(بلدو)ستاره/ستاره V460/V230 یا)ستاره/مثلث( V400/V230مثام  یبرا ،است یکسان یخروج

 .باشند داشته یکتا یاسم یبامده رده یکو  یکتا اسمی بامدهی یک

 ترکیب هر برای شودمی توصیه اسمی خروجی/فرکانس/توانولتاژ ترکیب یک ام بیش با موتورهای الکتریکیدر 

این         در .داشته باشدوجود  یاسم یبامدهیک رده و  یاسم یبامده یک ی،اسم خروجی /فرکانس/توانولتاژ

/فرکانس/توانهای ولتاژیبهمه ترک یمتناظر با آن )برا رده انرژیو  یمقدار بامده ینکمتر یدوداقل با صورت

 .موتور الکتریکی  و برچسب انرژی چاپ شونددر پالک مشخصات  یشه( همیاسم خروجی

، راهنمای )کاتالوگ محصوم مستندات در باید هامتناظر با آنرده های بامدهی انرژی و  یبامده یرمقاد همه

 ( ارائه شوند.استفاده دستورالعمل یا فنی
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 جانبیتجهیزات  5-1-3

 زاتتجهیای مختلف به هدر ترکیب، این استاندارد در دامنه کاربرد برخی ام موتورهای الکتریکیِممکن است 

-و یاطاقان 2ممانعت ام چرخش معکوسهای ضامنی خارجی، ترمزهای مکانیکی، ها، فن1نمدمانند کاسه جانبی
 و غیره مجهز باشند. 3وسگرهای سرعت، تاکوژنراتورها ،های تک جهتی

ین نباشند، تعیموتور الکتریکی قسمتی ام ساختار طراوی  جانبیکه این تجهیزات ، تا ممانیدر این صورت

 موتورهای الکتریکیهای بامدهی چنین غیرعملی است. آممون های محتمل امریبامدهی در همه ترکیب

 انبیجاصلی با خنک کننده اصلی و بدون نصب تجهیزات  موتورهای الکتریکیباید روی  ،شدهاستاندارد اصال 

 انجام شوند.

عیین تباشد، تلفات آن باید در می اصلی یکیالکتر موتورنشدنی ام ساختار هنگامی که فن خارجی قسمتی جدا

 در نظر گرفته شود.  بامدهی

هنگامی که فن خارجی کمکی که معمو ً برای کمک فن محوری اصلی استفاده و به عنوان یک گزینه اضافی 

 شود.شود، در این صورت تنها تلفات موتور اصلی در نظر گرفته میبه موتور نصب می

اند، باید در وین دی در نظر گرفته شدهکه برای نصب عمو یموتورهای( در 5محوری)4مخروطیهای اقانتیا

 مجام است که بصورت افقی آممون شوند. یموتورهایهای استاندارد عوض شوند. چنین آممون بامدهی با یاطاقان

 مد هستندنپمپ و غیره( غالباً مجهز به کاسهموتورهای ای و دندهجعبهموتورهای بعضی ام انواع موتورها )مانند 

های خارجی درمبندیباید ممانعت شود. در این موارد در آممون بامدهی، موتور تا ام نفوذ روغن یا آب به درون 

بدون بامکردن آن در دسترس  موتورهای خارجی آنهایی هستند که ام بیرون برداشته شوند. درمبندی

 .(است جامفن و پوشش آن مباشند)بامکردن 

اجامه جدا کردن ترمز موتور ترمز الکترومکانیکی جدا شود. در مواقعی که ساختار باید  در وین آممون بامدهی،

جدا تغذیه شده و مصر  انرژی ترمز در محاسبات بامدهی در نظر سیم پیچ ترمز باید ام یک منبع دهد، را نمی

 گرفته نشود.

 مقدار اسمی 5-2

شده اسمی( باید بزرگتر یا برابر بامدهی نامی تعیینشده توسط سامنده در پالک مشخصات )بامدهی بامدهی اعالم

 در این استاندارد )با توجه به رده بامدهی برچسب انرژی ( باشد.

                                                 
1- Shaft seals 
2- Back-stops 
3- Tacho-generators 
4 -Angular bearing 
5 -Thrust bearing 
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 ردههر موتور، هنگام آممون در ولتاژ و فرکانس اسمی، نباید کمتر ام مقدار بامدهی اسمی/ بارکاملدر بامدهی 

 باشد. 3772-1 ملی ایران شماره استانداردشده در ارائه بندی شده منهای رواداری تلفات کل 

استاندارد   برایذکر شوند. البته  بار کاملو در  75، % 50شود در مستندات محصوم، بامدهی در % توصیه می

 .رودبکار می بار کاملبامدهی در 

یکسان  تغییرات در مواد، فرآیندهای ساخت و رو، آممون، منجر به تغییرات بامدهی موتورها در یک طراوی

با طراوی یکسان، مقدار موتورهای )خروجی اسمی( برای مجموعه بزرگی ام  لذا بامدهی بار کامل شود،می

د، شده در این استاندار بامدهی انرژی ارائه گسترهای ام بامدهی است. بنابراین، واودی نبوده و بیشتر گستره

 مقادیری نامی هستند.

 گذاریبندی و نشانهرده 5-3

 بندی بازدهی رده  5-3-1

 آمده است. 3و   2وم ارده بندی بامدهی برای موتورهای معمولی و ضد انفجار به ترتیب در جد

 برای موتورهای معمولی ندی بازدهی برده - 2جدول 

رده 

 انرژی
معادل کد 

IE 
 موتورهای معمولی

+A IE5   پیوست الف مراجعه شود.برای ویرایش آینده این استاندارد ملی در نظر گرفته شده است. به 

A IE4 
اده د گسترهموتورهای الکتریکی که در بارکامل )خروجی اسمی( بامدهی اسمی برابر با یا بیشتر ام 

 .دارند 4شده در جدوم 

B IE3 
اده دگستره موتورهای الکتریکی که در بارکامل )خروجی اسمی( بامدهی اسمی برابر با یا بیشتر ام 

 .دارند 5شده در جدوم 

C IE2 
اده دگستره موتورهای الکتریکی که در بارکامل )خروجی اسمی( بامدهی اسمی برابر با یا بیشتر ام 

 دارند 6شده در جدوم 

D IE1 
اده دگستره موتورهای الکتریکی که در بارکامل )خروجی اسمی( بامدهی اسمی برابر با یا بیشتر ام 

 .دارند 7شده در جدوم 

E - 
اده دگستره موتورهای الکتریکی که در بارکامل )خروجی اسمی( بامدهی اسمی برابر با یا بیشتر ام 

 .دارند 8شده در جدوم 
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 ی ضد انفجاربرای موتورهاندی بازدهی برده - 3جدول 

رده 

 انرژی
معادل کد 

IE 
 موتورهای ضد انفجار

+A IE4 
اده دگستره موتورهای الکتریکی که در بارکامل )خروجی اسمی( بامدهی اسمی برابر با یا بیشتر ام 

 .دارند 4شده در جدوم 

A IE3 
اده دگستره موتورهای الکتریکی که در بارکامل )خروجی اسمی( بامدهی اسمی برابر با یا بیشتر ام 

 .دارند 9شده در جدوم 

B IE2 
اده دگستره موتورهای الکتریکی که در بارکامل )خروجی اسمی( بامدهی اسمی برابر با یا بیشتر ام 

 .دارند 10شده در جدوم 

C IE1 
اده دگستره موتورهای الکتریکی که در بارکامل )خروجی اسمی( بامدهی اسمی برابر با یا بیشتر ام 

 .دارند 11شده در جدوم 

D - 
اده دگستره موتورهای الکتریکی که در بارکامل )خروجی اسمی( بامدهی اسمی برابر با یا بیشتر ام 

 .دارند 12شده در جدوم 

E 
اده دگستره موتورهای الکتریکی که در بارکامل )خروجی اسمی( بامدهی اسمی برابر با یا بیشتر ام  -

 .دارند 13شده در جدوم 

 گذارینشانه 5-3-2

 .گذاری شودروی پالک مشخصات عالمتبر صورت بادوامباید به ( IE)معادم کد رده انرژی بامدهی اسمی و 

 "A – 0/84%"برای مثام

 یمعمول یموتورها یبرا Eتا  Aهای ردهبازدهی نامی گستره  5-4

 Aبازدهی  ردهنامی برای گستره  5-4-1

 د.شومراجعه  4برای این منظور به جدوم 
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 A بازدهی رده نامی بازدهی )%( برای  گستره -4جدول 

NP 

kW 
 min-1 سرعت سنکرون )تعداد قطب(

(2 )3000 (4 )1500 (6 )1000 (8 )750 

12/0 5/66 8/69 9/64 3/62 

18/0 8/70 7/74 1/70 2/67 

20/0 9/71 8/75 4/71 4/68 

25/0 3/74 9/77 1/74 8/70 

37/0 1/78 1/81 0/78 3/74 

40/0 9/78 7/81 7/78 9/74 

55/0 5/81 9/83 9/80 0/77 

75/0 5/83 7/85 7/82 4/78 

1/1 2/85 2/87 5/84 8/80 

5/1 5/86 2/88 9/85 6/82 

2/2 0/88 5/89 4/87 5/84 

3 1/89 4/90 6/88 9/85 

4 0/90 1/91 5/89 1/87 

5/5 9/90 9/91 5/90 3/88 

5/7 7/91 6/92 3/91 3/89 

11 6/92 3/93 3/92 4/90 

15 3/93 9/93 9/92 2/91 

5/18 7/93 2/94 4/93 7/91 

22 0/94 5/94 7/93 1/92 

30 5/94 9/94 2/94 7/92 

37 8/94 2/95 5/94 1/93 

45 0/95 4/95 8/94 4/93 

55 3/95 7/95 1/95 7/93 

75 6/95 0/96 4/95 2/94 

90 8/95 1/96 6/95 4/94 

110 0/96 3/96 8/95 7/94 

132 2/96 4/96 0/96 9/94 

160 3/96 6/96 2/96 1/95 

200  5/96 7/96 3/96 4/95 

250 5/96 7/96 5/96 4/95 

 4/95 6/96 7/96 5/96 1000تا  315

 Bبازدهی  نامی برای ردهگستره  5-4-2

 .شودمراجعه  5برای این منظور به جدوم 
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 B بازدهی رده نامی بازدهی )%( برای  گستره -5جدول 

NP 

kW 
 min-1سرعت سنکرون )تعداد قطب( 

(2 )3000 (4 )1500 (6 )1000 (8 )750 

12/0 8/60 8/64 7/57 7/50 

18/0 9/65 9/69 9/63 7/58 

20/0 2/67 1/71 4/65 6/60 

25/0 7/69 5/73 6/68 1/64 

37/0 8/73 3/77 5/73 3/69 

40/0 6/74 0/78 4/74 1/70 

55/0 8/77 8/80 2/77 0/73 

75/0 7/80 5/82 9/78 0/75 

1/1 7/82 1/84 0/81 7/77 

5/1 2/84 3/85 5/82 7/79 

2/2 9/85 7/86 3/84 9/81 

3 1/87 7/87 6/85 5/83 

4 1/88 6/88 8/86 8/84 

5/5 2/89 6/89 0/88 2/86 

5/7 1/90 4/90 1/89 3/87 

11 2/91 4/91 3/90 6/88 

15 9/91 1/92 2/91 6/89 

5/18 4/92 6/92 7/91 1/90 

22 7/92 0/93 2/92 6/90 

30 3/93 6/93 9/92 3/91 

37 7/93 9/93 3/93 8/91 

45 0/94 2/94 7/93 2/92 

55 3/94 6/94 1/94 5/92 

75 7/94 0/95 6/94 1/93 

90 0/95 2/95 9/94 4/93 

110 2/95 4/95 1/95 7/93 

132 4/95 6/95 4/95 0/94 

160 6/95 8/95 6/95 3/94 

 6/94 8/95 0/96 8/95 1000تا  200

 Cبازدهی  نامی برای ردهگستره  5-4-3

 .شودمراجعه  6برای این منظور به جدوم 
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 C بازدهی رده نامی بازدهی )%( برای  گستره -6جدول 

NP 
kW 

 min-1 سرعت سنکرون )تعداد قطب(

(2 )3000 (4 )1500 (6 )1000 (8 )750 

12/0 6/53 1/59 6/50 8/39 

18/0 4/60 7/64 6/56 9/45 

20/0 9/61 9/65 2/58 4/47 

25/0 8/64 5/68 6/61 6/50 

37/0 5/69 7/72 6/67 1/56 

40/0 4/70 5/73 8/68 2/57 

55/0 1/74 1/77 1/73 7/61 

75/0 4/77 6/79 9/75 2/66 

1/1 6/79 4/81 1/78 8/70 

5/1 3/81 8/82 8/79 1/74 

2/2 2/83 3/84 8/81 6/77 

3 6/84 5/85 3/83 0/80 

4 8/85 6/86 6/84 9/81 

5/5 0/87 7/87 0/86 8/83 

5/7 1/88 7/88 2/87 3/85 

11 4/89 8/89 7/88 9/86 

15 3/90 6/90 7/89 0/88 

5/18 9/90 2/91 4/90 6/88 

22 3/91 6/91 9/90 1/89 

30 0/92 3/92 7/91 8/89 

37 5/92 7/92 2/92 3/90 

45 9/92 1/93 7/92 7/90 

55 2/93 5/93 1/93 0/91 

75 8/93 0/94 7/93 6/91 

90 1/94 2/94 0/94 9/91 

110 3/94 5/94 3/94 3/92 

132 6/94 7/94 6/94 6/92 

160 8/94 9/94 8/94 0/93 

 5/93 0/95 1/95 0/95 1000تا  200

 Dنامی برای رده بازدهی گستره  5-4-4

 .شودمراجعه  7برای این منظور به جدوم 
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 D بازدهی رده نامی بازدهی )%( برای  گستره -7جدول 

NP 
kW 

 min-1 سرعت سنکرون )تعداد قطب(

(2 )3000 (4 )1500 (6 )1000 (8 )750 
12/0 0/45 0/50 3/38 0/31 

18/0 8/52 0/57 5/45 0/38 

20/0 6/54 0/58 6/47 7/39 

25/0 2/58 5/61 1/52 4/43 

37/0 9/63 0/66 7/59 7/49 

4/0 9/64 8/66 1/61 9/50 

55/0 0/69 0/70 8/65 1/56 

75/0 1/72 1/72 0/70 2/61 

1/1 0/75 0/75 9/72 5/66 

5/1 2/77 2/77 2/75 2/70 

2/2 7/79 7/79 7/77 2/74 

3 5/81 5/81 7/79 0/77 

4 1/83 1/83 4/81 2/79 

5/5 7/84 7/84 1/83 4/81 

5/7 0/86 0/86 7/84 1/83 

11 6/87 6/87 4/86 0/85 

15 7/88 7/88 7/87 2/86 

5/18 3/89 3/89 6/88 9/86 

22 9/89 9/89 2/89 4/87 

30 7/90 7/90 2/90 3/88 

37 2/91 2/91 8/90 8/88 

45 7/91 7/91 4/91 2/89 

55 1/92 1/92 9/91 7/89 

75 7/92 7/92 6/92 3/90 

90 0/93 0/93 9/92 7/90 

110 3/93 3/93 3/93 1/91 

132 5/93 5/93 5/93 5/91 

160 8/93 8/93 8/93 9/91 

200  0/94 0/94 0/94 5/92 

250 0/94 0/94 0/94 5/92 

315 0/94 0/94 0/94 5/92 

355 0/94 0/94 0/94 5/92 

400 0/94 0/94 0/94 5/92 

450 0/94 0/94 0/94 5/92 

 5/92 0/94 0/94 0/94 1000تا  500
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 Eبازدهی  نامی برای ردهگستره  5-4-5

 د.شومراجعه  8برای این منظور به جدوم 

 E بازدهی رده نامی بازدهی )%( برای  گستره -8جدول 

PN 
[kW] 

 min-1سرعت سنکرون )تعداد قطب( 

(2 )3000 (4 )1500 (6 )1000 (8 )750 

12/0 3/35 41.2 27.4 18.8 

18/0 44.5 49.4 35.9 27.1 

20/0 46.6 51.2 38.4 29.1 

25/0 50.8 54.7 43.6 33.4 

37/0 57.5 60 52.6 40.8 

40/0 58.7 60.9 54.2 42.2 

55/0 63.5 64.7 59.8 48.4 

75/0 67.2 67.2 64.7 54.4 

1/1 70.6 70.6 68.1 60.6 

5/1 73.2 73.2 70.8 64.9 

2/2 76.1 76.1 73.8 69.6 

3 78.2 78.2 76.1 72.9 

4 80.1 80.1 78.1 75.5 

5/5 82 82 80.1 78.1 

5/7 83.5 83.5 82 80.1 

11 85.4 85.4 84 82.4 

15 86.7 86.7 85.5 83.8 

5/18 87.4 87.4 86.6 84.6 

22 88.1 88.1 87.3 85.2 

30 89.1 89.1 88.5 86.2 

37 89.6 89.6 89.2 86.8 

45 90.2 90.2 89.9 87.3 

55 90.7 90.7 90.5 87.9 

75 91.4 91.4 91.3 88.6 

90 91.8 91.8 91.6 89.1 

110 92.1 92.1 92.1 89.5 

132 92.4 92.4 92.4 90 

160 92.7 92.7 92.7 90.5 

200 92.9 92.9 92.9 91.2 

 91.2 92.9 92.9 92.9 1000تا  250
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 ضدانفجار یموتورها یبرا Eتا  Aرده های بازدهی نامی گستره  5-1

 Aبازدهی  نامی برای ردهگستره  5-1-1

 د.شومراجعه  9برای این منظور به جدوم 

 A بازدهی رده نامی بازدهی )%( برای  گستره -9جدول 

NP 

kW 
 min-1سرعت سنکرون )تعداد قطب( 

(2 )3000 (4 )1500 (6 )1000 (8 )750 

12/0 8/60 8/64 7/57 7/50 

18/0 9/65 9/69 9/63 7/58 

20/0 2/67 1/71 4/65 6/60 

25/0 7/69 5/73 6/68 1/64 

37/0 8/73 3/77 5/73 3/69 

40/0 6/74 0/78 4/74 1/70 

55/0 8/77 8/80 2/77 0/73 

75/0 7/80 5/82 9/78 0/75 

1/1 7/82 1/84 0/81 7/77 

5/1 2/84 3/85 5/82 7/79 

2/2 9/85 7/86 3/84 9/81 

3 1/87 7/87 6/85 5/83 

4 1/88 6/88 8/86 8/84 

5/5 2/89 6/89 0/88 2/86 

5/7 1/90 4/90 1/89 3/87 

11 2/91 4/91 3/90 6/88 

15 9/91 1/92 2/91 6/89 

5/18 4/92 6/92 7/91 1/90 

22 7/92 0/93 2/92 6/90 

30 3/93 6/93 9/92 3/91 

37 7/93 9/93 3/93 8/91 

45 0/94 2/94 7/93 2/92 

55 3/94 6/94 1/94 5/92 

75 7/94 0/95 6/94 1/93 

90 0/95 2/95 9/94 4/93 

110 2/95 4/95 1/95 7/93 

132 4/95 6/95 4/95 0/94 

160 6/95 8/95 6/95 3/94 

 6/94 8/95 0/96 8/95 1000تا  200
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 Bبازدهی  نامی برای ردهگستره  5-1-2

 .شودمراجعه  10برای این منظور به جدوم 

 B بازدهی رده نامی بازدهی )%( برای  گستره -10جدول 

NP 
kW 

 min-1سرعت سنکرون )تعداد قطب( 

(2 )3000 (4 )1500 (6 )1000 (8 )750 

12/0 6/53 1/59 6/50 8/39 

18/0 4/60 7/64 6/56 9/45 

20/0 9/61 9/65 2/58 4/47 

25/0 8/64 5/68 6/61 6/50 

37/0 5/69 7/72 6/67 1/56 

40/0 4/70 5/73 8/68 2/57 

55/0 1/74 1/77 1/73 7/61 

75/0 4/77 6/79 9/75 2/66 

1/1 6/79 4/81 1/78 8/70 

5/1 3/81 8/82 8/79 1/74 

2/2 2/83 3/84 8/81 6/77 

3 6/84 5/85 3/83 0/80 

4 8/85 6/86 6/84 9/81 

5/5 0/87 7/87 0/86 8/83 

5/7 1/88 7/88 2/87 3/85 

11 4/89 8/89 7/88 9/86 

15 3/90 6/90 7/89 0/88 

5/18 9/90 2/91 4/90 6/88 

22 3/91 6/91 9/90 1/89 

30 0/92 3/92 7/91 8/89 

37 5/92 7/92 2/92 3/90 

45 9/92 1/93 7/92 7/90 

55 2/93 5/93 1/93 0/91 

75 8/93 0/94 7/93 6/91 

90 1/94 2/94 0/94 9/91 

110 3/94 5/94 3/94 3/92 

132 6/94 7/94 6/94 6/92 

160 8/94 9/94 8/94 0/93 

 5/93 0/95 1/95 0/95 1000تا  200
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 Cبازدهی  برای ردهنامی گستره  5-1-3

 د.مراجعه شو 11ای این منظور به جدوم بر

 C بازدهی رده نامی بازدهی )%( برای  گستره -11جدول 

NP 
kW 

 min-1سرعت سنکرون )تعداد قطب( 

(2 )3000 (4 )1500 (6 )1000 (8 )750 
12/0 0/45 0/50 3/38 0/31 

18/0 8/52 0/57 5/45 0/38 

20/0 6/54 0/58 6/47 7/39 

25/0 2/58 5/61 1/52 4/43 

37/0 9/63 0/66 7/59 7/49 

4/0 9/64 8/66 1/61 9/50 

55/0 0/69 0/70 8/65 1/56 

75/0 1/72 1/72 0/70 2/61 

1/1 0/75 0/75 9/72 5/66 

5/1 2/77 2/77 2/75 2/70 

2/2 7/79 7/79 7/77 2/74 

3 5/81 5/81 7/79 0/77 

4 1/83 1/83 4/81 2/79 

5/5 7/84 7/84 1/83 4/81 

5/7 0/86 0/86 7/84 1/83 

11 6/87 6/87 4/86 0/85 

15 7/88 7/88 7/87 2/86 

5/18 3/89 3/89 6/88 9/86 

22 9/89 9/89 2/89 4/87 

30 7/90 7/90 2/90 3/88 

37 2/91 2/91 8/90 8/88 

45 7/91 7/91 4/91 2/89 

55 1/92 1/92 9/91 7/89 

75 7/92 7/92 6/92 3/90 

90 0/93 0/93 9/92 7/90 

110 3/93 3/93 3/93 1/91 

132 5/93 5/93 5/93 5/91 

160 8/93 8/93 8/93 9/91 

200  0/94 0/94 0/94 5/92 

250 0/94 0/94 0/94 5/92 

315 0/94 0/94 0/94 5/92 

355 0/94 0/94 0/94 5/92 

400 0/94 0/94 0/94 5/92 

450 0/94 0/94 0/94 5/92 

 5/92 0/94 0/94 0/94 1000تا  500
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 Dبازدهی  نامی برای ردهگستره  5-1-4

 د.شومراجعه  12برای این منظور به جدوم 

 D بازدهی رده نامی بازدهی )%( برای  گستره -12جدول 

PN 
[kW] 

 min-1سرعت سنکرون )تعداد قطب( 

(2 )3000 (4 )1500 (6 )1000 (8 )750 

12/0 35.3 41.2 27.4 18.8 

18/0 44.5 49.4 35.9 27.1 

20/0 46.6 51.2 38.4 29.1 

25/0 50.8 54.7 43.6 33.4 

37/0 57.5 60 52.6 40.8 

40/0 58.7 60.9 54.2 42.2 

55/0 63.5 64.7 59.8 48.4 

75/0 67.2 67.2 64.7 54.4 

1/1 70.6 70.6 68.1 60.6 

5/1 73.2 73.2 70.8 64.9 

2/2 76.1 76.1 73.8 69.6 

3 78.2 78.2 76.1 72.9 

4 80.1 80.1 78.1 75.5 

5/5 82 82 80.1 78.1 

5/7 83.5 83.5 82 80.1 

11 85.4 85.4 84 82.4 

15 86.7 86.7 85.5 83.8 

5/18 87.4 87.4 86.6 84.6 

22 88.1 88.1 87.3 85.2 

30 89.1 89.1 88.5 86.2 

37 89.6 89.6 89.2 86.8 

45 90.2 90.2 89.9 87.3 

55 90.7 90.7 90.5 87.9 

75 91.4 91.4 91.3 88.6 

90 91.8 91.8 91.6 89.1 

110 92.1 92.1 92.1 89.5 

132 92.4 92.4 92.4 90 

160 92.7 92.7 92.7 90.5 

200 92.9 92.9 92.9 91.2 

 91.2 92.9 92.9 92.9 1000تا  250

 



 1395  :3772-30-1-1  مارۀایران ش ملیاستاندارد 

   

21 
 
 

 Eبازدهی  نامی برای ردهگستره  5-1-1

 .شودمراجعه  13برای این منظور به جدوم 

 E بازدهی رده نامی بازدهی )%( برای  گستره -13جدول 

PN 
[kW] 

 min-1سرعت سنکرون )تعداد قطب( 

(2 )3000 (4 )1500 (6 )1000 (8 )750 

12/0 23.9 30.8 14.6 4.5 

18/0 34.7 40.5 24.6 14.2 

20/0 37.2 42.6 27.5 16.5 

25/0 42.1 46.7 33.7 21.7 

37/0 50 52.9 44.2 30.4 

40/0 51.4 54 46.2 32 

55/0 57.1 58.5 52.7 39.2 

75/0 61.4 61.4 58.5 46.3 

1/1 65.4 65.4 62.5 53.6 

5/1 68.4 68.4 65.7 58.8 

2/2 71.9 71.9 69.1 64.3 

3 74.4 74.4 71.9 68.2 

4 76.6 76.6 74.3 71.2 

5/5 78.8 78.8 76.6 74.3 

5/7 80.6 80.6 78.8 76.6 

11 82.8 82.8 81.2 79.2 

15 84.4 84.4 83 80.9 

5/18 85.2 85.2 84.2 81.9 

22 86 86 85.1 82.6 

30 87.1 87.1 86.4 83.8 

37 87.8 87.8 87.3 84.5 

45 88.5 88.5 88.1 85.1 

55 89.1 89.1 88.8 85.7 

75 89.9 89.9 89.8 86.6 

90 90.3 90.3 90.2 87.1 

110 90.7 90.7 90.7 87.7 

132 91 91 91 88.2 

160 91.4 91.4 91.4 88.8 

200 91.7 91.7 91.7 89.6 

 89.6 91.7 91.7 91.7 1000تا  250
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 جداول  نامیهای بازدهی نامی در مقادیر اسمی مابین توانگستره درونیابی  5-1-2

   در مقادیری ام توان خروجی اسمی بین  Hz 50موتورهای بامدهی نامی مورد قبوم برای گستره برای تعیین 

kW12/0  تاkW 200 اند، باید ام رابطه میر استفاده کرد:که در جداوم با  تعریف نشده 

ηN=K3. [log10 (
PN

1 kW
)]

3

+ K2. [log10 (
PN

1 kW
)]

2

+ K1.log10 (
PN

1 kW
)+K0 

 :که در آن

 0K  3تاK باشد که این ضرایب برای موتورهای معمولی می 13الی  4 مربوط به جداومیابی ضرایب درون

 17و  16جداوم ( در 13الی  9ضد انفجار )جداوم برای موتورهای و  15و  14( در جداوم 8الی  4)جداوم 

 .باشدمی kWبر وسب  NP نشان داده شده است.

 ی معمولیبرای موتورها kW 74/0تا  kW 12/0 های خروجیتوان یابی برایضرایب درون -14جدول 

 ضرایب شماره جدول رده انرژی
 قطب 2

min/3000 

 قطب 4

min /1500 

 قطب 6

min /1000 

 قطب 8

min /750 

A 4 

3K 8538/8- 432/8 0355/13- 9735/4- 

2K 3352/20- 6888/2 9497/36- 453/21- 

1K 9002/8 6236/14 3621/4- 6653/2 

0K 0641/85 6153/87 0009/82 055/79 

B 5 

3K 8532/6 6356/7 361/17- 5896/0- 

2K 2006/6 8236/4 538/44- 526/25- 

1K 1317/25 0903/21 0554/3- 2884/4 

0K 0392/84 0998/86 1318/79 831/75 

C 6 

3K 4864/22 2751/17 9218/15- 4855/6 

2K 7603/27 978/23 258/30- 4748/9 

1K 8091/37 5822/35 6861/16 852/36 

0K 458/82 9935/84 1838/79 762/70 

D 7 

3K 924/11 7271/16 9652/45- 9466/5 

2K 3699/6 7136/12 1474/87- 9458/7 

1K 0509/30 947/25 2383/8- 441/40 

0K 6136/76 174/76 7303/68 146/66 

E 8 

3K 11.357 19.1682 53.304- 8.03243 

2K 2.60139 14.1654 100.93- 11.3024 

1K 32.661 30.178 8.6692- 48.7239 

0K 89.5022 89.3927 80.8581 77.8471 



 1395  :3772-30-1-1  مارۀایران ش ملیاستاندارد 

   

23 
 
 

اند تا برای ودود مورد نظر نامی بهترین و های ریاضی به دست آمدهیابی به کمک رو،رابطه و ضرایب درون -یادآوری 

 معنای فیزیکی ندارند.مناسب ترین منحنی به دست آید. این رابطه و ضرایب 

 ، گرد شود.x/xx%( باید تا یک رقم بعد اعشار، یعنی درصدآمده )بر وسب دستبامدهی به

 برای موتورهای معمولی kW 200تا  kW 75/0 های خروجیتوان یابی برایضرایب درون -15جدول 

 ضرایب شماره جدول رده انرژی
 قطب 2

min/3000 

 قطب 4

min /1500 

 قطب 6

min /1000 

 قطب 8

min /750 

A 4 

3K 34/0 2412/0 3598/0 6556/0 

2K 0479/3- 3608/2- 2107/3- 7229/4- 

1K 293/10 446/8 7933/10 977/13 

0K 8208/84 8321/86 107/84 247/80 

B 5 

3K 3569/0 0773/0 1252/0 7189/0 

2K 3076/3- 8951/1- 613/2- 1678/5- 

1K 6108/11 2984/9 9963/11- 705/15 

0K 2503/82 7025/83 4769/80 074/77 

C 6 

3K 2972/0 0278/0 0148/0 1311/2 

2K 3454/3- 9247/1- 4978/2- 029/12- 

1K 0651/13 4395/10 2470/13 719/26 

0K 077/79 9761/80 5603/77 735/69 

D 7 

3K 5234/0 5234/0 0786/0 4433/2 

2K 0499/5- 0499/5- 5838/3- 8/13- 

1K 418/17 418/17 2918/17 656/30 

0K 3171/74 3171/74 2383/72 238/65 

E 8 

3K 0.58212 0.58212 0.10874 2.87066 

2K 5.8353- 5.8353- 4.2801 - 16.22 - 

1K 20.4169 20.4169 20.4142 36.0508 

0K 87.2561 87.2561 84.7872 76.5781 
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 انفجار برای موتورهای ضد kW 74/0تا  kW 12/0 های خروجیتوان یابی برایضرایب درون -16جدول 

 ضرایب شماره جدول رده انرژی
 قطب 2

min/3000 

 قطب 4

min /1500 

 قطب 6

min /1000 

 قطب 8

min /750 

A 9 

3K 8532/6 6356/7 361/17- 5896/0- 

2K 2006/6 8236/4 538/44- 526/25- 

1K 1317/25 0903/21 0554/3- 2884/4 

0K 0392/84 0998/86 1318/79 831/75 

B 10 

3K 4864/22 2751/17 9218/15- 4855/6 

2K 7603/27 978/23 258/30- 4748/9 

1K 8091/37 5822/35 6861/16 852/36 

0K 458/82 9935/84 1838/79 762/70 

C 11 

3K 924/11 7271/16 9652/45- 9466/5 

2K 3699/6 7136/12 1474/87- 9458/7 

1K 0509/30 947/25 2383/8- 441/40 

0K 6136/76 174/76 7303/68 146/66 

D 12 

3K 11.357 19.1682 53.304- 8.03243 

2K 2.60139 14.1654 100.93- 11.3024 

1K 32.661 30.178 8.6692- 48.7239 

0K 89.5022 89.3927 80.8581 77.8471 

E 13 

3K 13.3612 22.5509 62.71- 9.44992 

2K 3.06046 16.6651 118.74- 13.2969 

1K 38.4247 35.5035 10.199 - 57.3223 

0K 105.12 104.991 94.9508 91.4084 
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 برای موتورهای ضد انفجار kW 200تا  kW 75/0 های خروجیتوان یابی برایضرایب درون -17جدول 

 ضرایب شماره جدول رده انرژی
 قطب 2

min/3000 

 قطب 4

min /1500 

 قطب 6

min /1000 

 قطب 8

min /750 

A 9 

3K 3569/0 0773/0 1252/0 7189/0 

2K 3076/3- 8951/1- 613/2- 1678/5- 

1K 6108/11 2984/9 9963/11- 705/15 

0K 2503/82 7025/83 4769/80 074/77 

B 10 

3K 2972/0 0278/0 0148/0 1311/2 

2K 3454/3- 9247/1- 4978/2- 029/12- 

1K 0651/13 4395/10 2470/13 719/26 

0K 077/79 9761/80 5603/77 735/69 

C 11 

3K 5234/0 5234/0 0786/0 4433/2 

2K 0499/5- 0499/5- 5838/3- 8/13- 

1K 418/17 418/17 2918/17 656/30 

0K 3171/74 3171/74 2383/72 238/65 

D 12 

3K 0.58212 0.58212 0.10874 2.87066 

2K 5.8353- 5.8353- 4.2801 - 16.22 - 

1K 20.4169 20.4169 20.4142 36.0508 

0K 87.2561 87.2561 84.7872 76.5781 

E 13 

3K 0.68485 0.68485 0.12793 3.37724 

2K 6.8651- 6.8651- 5.0354- 19.083- 

1K 24.0198 24.0198 24.0167 42.4127 

0K 102.478 102.478 99.5732 89.9154 

 یبازده انرژی موتورهای کولر بندیروهگ 5-2

 بندی این موتورها براساس بامده آنها در سرعت با  صورتردهعموماً دو سرعته هستند.  یموتورهای کولر

 .  گیردمی

شود. نظر گرفته می سرعت با  در ام بامده اسمی (K) موتورهای کولری در سرعت پایین بروسب ضریببامده 

 :آیدمقدار این ضریب ام رابطه میر بدست می

 بامده متوسط سرعت پایین
K= 

 بامده متوسط سرعت با 
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و برای  72/0برای موتورهای دو سرعته ام رو، تغییر قطب برابر با  K ضریب، مقدار ا توجه به نتایج تجربیکه ب

 شود.در نظر گرفته می 6/0نمایند معادم پیچی استفاده میموتورهایی که ام رو، تقسیم سیم

 برچسب انرژی 6

ای واوی اطالعات مربوط به معیارها و مشااخصااات فنی مصاار  انرژی در هر کا   برچسااب انرژی، صاافحه 

نین در برچسااب انرژی موتورها، بامده انرژی موتور با معیارهای مورد قبوم در این اسااتاندارد باشااد. همچمی

 شود.مقایسه می

اطالعات مندرج دربرچسااب باید خوانا و واضااح باشااد. در مورد موتورها برچسااب انرژی باید بر روی آن قرار  

 اشد.باید به راوتی قابل رؤیت ب انرژی داشته 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

 سب کاربرد، در برچسب انرژی موتورها درج شود:بر و 2و 1موارد میر باید مطابو شکل های 

وتورهای تولید داخل کشااور کاربرد دارد و نباید بر روی معالمت انرژی اسااتاندارد )این عالمت فقط برای  -1

 برچسب انرژی موتورهای وارداتی درج شود(؛

 ؛ «برچسب مصر  انرژی الکتروموتور .... »عبارت  -2

 بامده انرژی؛ رده -3

 ؛kWیا  Wتوان خروجی اسمی بروسب  -4

 ضریب توان اسمی؛ -5

 (؛R.P.Mسرعت اسمی )بر وسب  -6

 مقدار عددی بامده انرژی در توان خروجی اسمی؛ -7

 نام سامنده یا عالمت تجاری آن؛ -8

 نام مدم یا مشخصه نوع؛ -9
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 .« 3772-30-1-1مطابو با استاندارد ملی ایران شماره  » عبارت -10

در مورد موتورهای تولید داخل کشاور، گروه بامده انرژی بر اسااس نتایج آممون بدسات آمده توساط ساممان ملی      -1یادآوری 

 شود.استاندارد ایران تعیین، اعالم و تطبیو داده می

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

 شود.بر روی موتور نصب می

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

 باشد.می

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

 ته باشد.داش

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

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

 .مقیاس داده شود

 قوانین حداقل بازدهی در نظر گرفته شده 6-2

های توانی مختلف در نظر گرفته گسترهانرژی برای موتورهای وارداتی و تولید داخل و برای قوانین برچساب  

های  مم برای سامندگان داخلی موتورها شاده اسات. به منظور ومایت ام تولیدات داخل و تقویت میرساخت  

 ست.های ممانی در نظر گرفته شده اهای توانی مختلف افوقوانین وداقل بامدهی برای محدوده

 قوانین حداقل بازدهی برای موتورهای وارداتی 6-3

مجام انرژی مصااوبه قوانین بر چسااب انرژی برای کلیه موتورهای وارداتی مطابو با قوانین روم وداقل بامدهی 

 باشد. می باتحادیه اروپا مطابو پیوست  هیات محترم ومیران و

 قوانین حداقل بازدهی برای موتورهای تولید داخل کشور 6-4

 باشد. می 18برای موتورهای تولید داخل قوانین مرتبط با وداقل بامدهی انرژی مطابو جدوم 
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 قوانین مرتبط با حداقل بازدهی برای موتورهای تولید داخل و زمان اجرای آن -18جدول 

 ردیف
نوع 

 الکتروموتور
توانی گستره  حداقل سطح بازدهی و زمان اجرای آن 

1 

 

تک  -فامسه

 سرعته

 kW 5/5بیشتر ام 

سام بعد ام تاریخ اعالم اجرای  2و ممان اجرای آن   C رده بامدهی -

 اجباری این استاندارد.

سام ام تاریخ اعالم اجرای اجباری این استاندارد مطابو با  4بعد ام  -

 .اتحادیه اروپا روم قوانین

و  W 120بیشتر ام 

 kW 5/5کمتر ام 

فاصله بعد ام تاریخ اعالم اجرای ممان اجرای آن بالو   Dرده بامدهی -

 اجباری این استاندارد.

 بعد ام یک سام ام تاریخ اعالم اجرای اجباری این استاندارد.   Cرده -

سام ام تاریخ اعالم اجرای اجباری این استاندارد مطابو با  3بعد ام  -

 .اتحادیه اروپا روم قوانین

2 
 -تک فام

 تک سرعته

 توانهای با تر ام

W 120 

تاریخ اعالم اجرای و ممان اجرای آن بالفاصله بعد ام  Dبامدهی رده  -

 اجباری این استاندارد.

مطابو با  تاریخ اعالم اجرای اجباری این استانداردسام ام  3بعد ام  -

 اتحادیه اروپا روم قوانین

3 
چند  -فام تک

 سرعته

 توانهای با تر ام

W 120 

تاریخ اعالم اجرای و ممان اجرای آن بالفاصله بعد ام   Eبامدهی رده  -

 اجباری این استاندارد.

تاریخ اعالم اجرای اجباری این سام ام  2بعد ام  Dبامدهی رده  -

 استاندارد.

 رنگهای مورد استفاده در برچسب 6-5

شود. رنگهای مورد استفاده بر روی بامده انرژی موتورها در برچسب به صورت پیکان رنگی نشان داده میرده 

 ( به شر  میر است:CMYKبرچسب براساس رنگهای چاپ )رو، 

 ای فیرومه(Cyan) 

  مرشکی روشن(Magenta) 

 مرد (Yellow) 

  سیاه(Black) 

به  شود. ترکیب قرار گرفتن نیزبا ترکیب درصدهایی ام رنگهای فوق شکل کلی برچسب رنگی واصل می 

درصد مرشکی  70ای ، بیانگر آن است که صفر درصد فیرومه 07X0است به طور مثام  CMYKصورت 
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ها به اند. براین اساس هر کدام ام ردهدرصد مرد و صفر درصد سیاه با یکدیگر ترکیب شده 100روشن، 

 شوند.طراوی می 19صورت جدوم 

و برای  2و  1اخل و وارداتی در شااکل های برای موتورهای معمولی تولید دانرژی های برچسااب نمونه

 نشان داده شده است. 4و  3موتورهای ضد انفجار در شکلهای 

 های بازده انرژی موتورهارنگ رده -19جدول 

 ترکیب رنگ گروه بازده انرژی
+A X0X0 

A 70X0 
B 30X0 
C 00X0 
D 07X0 
E 0XX0 
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                  AC 
                 

                )        W    kW (:

          )        R.P.M (:

:                               :

                           :

                    :

                                   1-1-30-3772

 

 تولید داخل کشورالکتریکی تغذیه شونده از خط های موتوربرچسب انرژی  -1شکل 

 



 1395  :3772-30-1-1  مارۀایران ش ملیاستاندارد 

   

31 
 
 

                         

                )        W    kW (:

          )        R.P.M (:

:                               :

                           :

                    :

                                   1-1-30-3772

      
                 
                  AC 
                 

 

 الکتریکی تغذیه شونده از خط وارداتیبرچسب انرژی موتورهای  -2شکل 
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         AC                   

)         (

                )        W    kW (:

          )        R.P.M (:

:                               :

                           :

                    :

                                   1-1-30-3772

 

 تولید داخل کشورالکتریکی تغذیه شونده ضد انفجار از خط برچسب انرژی موتورهای  -3شکل 
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         AC                   

)         (

                )        W    kW (:

          )        R.P.M (:

:                               :

                           :

                    :

                                   1-1-30-3772

      

 

 الکتریکی تغذیه شونده ضد انفجار از خط وارداتیبرچسب انرژی موتورهای  -4شکل 
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 پیوست الف

 (آگاهی دهنده)

 A+بازدهی  ردهنامی برای  گستره

 اهاستاندارد مجموعهبرای درج در ویرایش بعدی این استاندارد و/یا در قسمت دوم ام این   A+بامدهی  ردهگستره 

نسبت به  20تا ودود % A+ با رده بامدهی موتورهایست که تلفات در ا اند. هد  ایندر نظر گرفته شده

خوبی ههنوم ب  A+ با رده بامدهی موتورهایتولید  کاهش داشته باشد. فناوری A دارای رده بامدهی موتوررهای

 توسعه نیافته و قابلیت تولید تجاری را ندارند.

لفات چرخه بار مورد نظر شامل تسامی بامدهی سیستم در کل بهینهبرای بهبود بامدهی انرژی بیشتر باید بروی 

 و غیره( تمرکز کرد.موتور  ها،سیستم)مبدم، فیلتر، کابل
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 بپیوست 

  تغذیه شونده از خط ACقوانین حداقل بازدهی اتحادیه اروپا برای موتورهای الکتریکی 

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

IE2 1  16/06/2011 5/5تا  75/0 5/7تا 

IE3 10  01/01/2015 375تا  5/7 500تا 

IE3 1  01/01/2017 375تا  75/0 500تا 

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

: انتخاب 31قسمت -ماشینهای الکتریکی دوار، 1395: سام 3772-31 شماره استاندارد ملی ایران ] 1[

 راهنمای کاربرد -موتورهای پربامده در کاربرد های سرعت متغیر

[2]  IEC 60034-5, Rotating electrical machines – Part 5: Degrees of protection provided 
by             the  integral design of rotating electrical machines (IP code) – Classification 

درجات وفاظت تامین -قسمت پنجم -ماشین های الکتریکی دوار ،1386: سام 3772-5 شماره استاندارد ملی ایران -یادآوری

تدوین  IEC 60034-5 2000: با استفاده ام استاندارد طبقه بندی-(IPشده توسط محفظه های ماشین های الکتریکی دوار )کد

 .شده است

[3]   IEC 60034-12, Rotating electrical machines – Part 12: Starting performance of 
single        speed three-phase cage induction motors 

دامی عملکرد راه ان -12قسمت  -ماشین های الکتریکی دوار  ،1389: سام 3772-12 شماره استاندارد ملی ایران -یادآوری

 .تدوین شده است IEC 60034-12 2007: با استفاده ام استاندارد سرعته موتورهای القایی قفسی سه فام تک

[4]   IEC 60072-1, Dimensions and output series for rotating electrical machines – Part 
1:         Frame numbers 56 to 400 and flange numbers 55 to 1080 

قسمت -ابعاد و توالی های خروجی برای ماشین های الکتریکی دوار ،1386: سام 9406-1 شماره استاندارد ملی ایران -یادآوری

تدوین شده  IEC 60072-1 1991: با استفاده ام استاندارد 1080تا 55 چو شماره های فلن 400تا  56شماره های قاب -اوم

 .است

[5]  ISO 3, Preferred numbers – Series of preferred numbers  
[6]  EN 12101-3, Smoke and heat control systems – Part 3: Specification for 
powered                  smoke and heat exhaust ventilators 
[7]  EN 50347, General purpose three-phase induction motors having standard 
dimensions           and outputs – Frame numbers 56 to 315 and flange numbers 65 to 740  
[8]  EN 52800, Energy efficiency for power drive systems, motor starters, 
power                                 electronics and their driven applications 
[9]  JIS C 4212 (Japanese Industrial Standard), Low-voltage three-phase squirrel-
cage                 highefficiency induction motors  
[10]  NBR 17094-1, Rotating electrical machines – Induction motors – Specification. 
[11]  NEMA MG1, Motors and Generators 
[12]  SANS 1804-1 (South African Standard), Induction motors – Part 1: IEC requirements 

 

 


