
 
  پروژه تشریحفرم 

 
RFP33-5 

 :پروژه عنوان
 بازدهي هايشاخص مبناي بر الكتريكي موتورهاي درايوهاي بنديدسته و آزمون هايروش جهت ملي استانداردتدوين 

 انرژي مصرف

 انتقال و توسعه دانش فناوري درايوهاي الكتروموتورهاي صنعتي عنوان طرح:

 ای الکتریکی پیشرفتهمرکز موتوره واحد اجرایی:

 ماه 9  :اجراي پروژه زمان مدتبرآورد كلی 

 ین و تشریح پروژه همراه با ذكر مراحل كلی:یتب

 طريق از. كنندمصرف مي را جهان برق درصد 45 هاماشين ديگر و كمپرسورها ها،پمپ ها،فن نظير گوناگوني كاربردهاي با الكتريكي موتورهاي

تاا ابتاداي ساا      .گردد انجام حوزه اين در توجهي قابل ميزان به تواندمي جوييصرفه شدههنبهي موتوري هايسيستم و ترباال بازده با موتورهاي

اساتاندارد  . اناد كارده  ايجااد  الكتريكاي  موتورهااي  براي ملزوماتش با را (MEPSي دنيا استاندارد بهره وري انرژي )كشورها %85 حدود 2016

 و فرآيناد  اسات،  IEC 60034-2-1 باازده  تست روش و IEC 60034-30-1 در موتور بازده بندي طبقه اساس رب اغلب حاضر حا  درمذكور 

 پروساه  بارداري،  نموناه  آزمايشاگاهي،  اعتباربخشاي  آزمون، استانداردهاي شامل كه است متفاوت كشور به كشوري از گواهينامه صدور الزامات

 . است گذاري برچسب و تست

 و  IEC 60034-2-1، IEC 60034-2-3، IEC 60034-30-1 اسااااتانداردهاي بااااه توجااااه اباااا نيااااز ايااااران كشااااور در

IEC 60034-30-2 كدهاي شامل نياز مورد هايبنديرده IE درايو طريق از شوندهتغذيه همچنين و شبكه به متصل الكتريكي موتورهاي براي 

 هااي نساخه  اخيرا گرددمي مشاهده 1 جدو  5الي  3ردبف  در كه نطورهما باشد مي موتور براي فقط انرژي بنديرده اين كه است شده انجام

 . شد خواهد منتشر امسا  تدوين شده است كه آنها ملي استاندارد

 موتور بندي رده با مرتبط ايران ملي استانداردهاي: 1 جدو 

 انتشار تاريخ استاندارد عنوان استاندارد مرجع استاندارد شماره رديف

1 1-2-3772 IEC 60034-2-1 
 جاز  باه ) باازده  و تلفات تعيين براي استاندارد آزمون روشهاي

 ( نقل و حمل در استفاده مورد هاي ماشين
1394 

2 3-2-3772 IEC 60034-2-3 

 آزماون  روشاهاي  -3-2 قسامت - دوار الكتريكاي  هااي ماشين

 القااايي  موتاورهااااي  باازده  و تلافاات تعييان براي مشخاص

AC ناورتارك از شاده تغااذيه 

1394 

3 1-1-30-3772 IEC 60034-30-1 

 مصارف  فني مشخصات و معيارها-گردان الكتريكي هايماشين

 ACالكتريكاي  موتورهااي  انرژي برچسب دستورالعمل و انرژي

 خط از شونده تغذيه

1396 

4 2-1-30-3772 

IEC 60034-30-2 

 مصارف  فني مشخصات و معيارها-گردان الكتريكي هايماشين

 ACالكتريكاي  موتورهااي  انرژي برچسب دستورالعمل و انرژي

 متغير سرعت

1396 

5 3-1-30-3772 
 مصارف  فني مشخصات و معيارها-گردان الكتريكي هايماشين

 BLDC موتورهاي انرژي برچسب دستورالعمل و انرژي
1396 

 

درايو( در حوزه مصرف انرژي مي پردازناد.  -درايو يا موتور همانطور كه توضيح داده شد استانداردهاي فوق الذكر صرفا به رده بندي موتور ) و نه

 درصاد  25 حادود ،  2014 ساا   در قادرت  الكترونيا   و الكتريكاي  هااي ماشاين  توليدكننادگان  اروپايي كميته گزارش از سوي ديگر مطابق
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 :پروژه عنوان
 بازدهي هايشاخص مبناي بر الكتريكي موتورهاي درايوهاي بنديدسته و آزمون هايروش جهت ملي استانداردتدوين 

 انرژي مصرف

 انتقال و توسعه دانش فناوري درايوهاي الكتروموتورهاي صنعتي عنوان طرح:

 ای الکتریکی پیشرفتهمرکز موتوره واحد اجرایی:

در كشور ما نيز باا   .درسي خواهددرصد  50 هب 2020 سا  در رقم اين كه كنند مي استفاده درايو از اروپا اتحاديه سطح در الكتريكي موتورهاي

كيلووات و همچنين تعداد قابل توجه سازندگان اين محصو  رويكرد استفاده از اين فناآوري   300توجه به بلوغ فنآوري درايو براي توان هاي تا 

 و انارژي  رانادمان كتريكاي الزم اسات   رو به فزوني مي باشد كه بر اين اساس براي پيگيري سياست هاي مديريت مصرف در حوزه موتورهاي ال

همچناين   و آمريكاا  كاناادا، مد نظر قرار داده شود. براي اين مالحظه مساله در كشورهاي صنعتي پيشارفته نظير  نيز قدرت درايو سيستم تلفات

 در. اسات  شاده  منتشار دراياو  - حوزه رده بندي انارژي دراياو و ياا مجموعاه موتاور      در استانداردهاييبرنامه ريزي شده و متعاقبا  اروپا اتحاديه

 در بخاش  ايان  از اساتاندارد  دو. اسات  كرده قدرت درايو حوزه در 9-61800 سري استانداردهاي انتشار به اقدام IEC موسسه اقدام جديدترين

وضاو  ايان   عناوان و م  2در جادو   . شد خواهد چاپ 2018يا اوايل سا   2017 سا  اواخر در نيز آن سوم نسخه و منتشر 2017 سا  اوايل

 استانداردها آورده شده است.

 مرتبط با درايو سيستمهاي قدرت IEC: استانداردهاي موسسه 2جدو  

شماره  رديف

 استاندارد

 تاريخ انتشار عنوان استاندارد

1 IEC 

61800-9-1 

Adjustable speed electrical power drive systems - Part 9-1: Ecodesign for 

power drive systems, motor starters, power electronics and their driven 

applications - General requirements for setting energy efficiency standards 

for power driven equipment using the extended product approach (EPA) and 

semi analytic model (SAM) 

March, 

2017 

2 IEC 

61800-9-2 
specifies energy efficiency indicators of power electronics (complete drive 

modules, CDM), power drive systems (PDS) and motor starters, all used for 

motor driven equipment. It specifies the methodology for the determination 

of losses of the complete drive module (CDM), the power drive system (PDS) 

and the motor system. 

March, 

2017 

3 IEC 

61800-9-3 
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 9-3: Ecodesign for 

power drive systems, motor starters, power electronics & their driven 

applications - Quantitative ecodesign approach through life cycle 

assessment including product category rules and the content of 

environmental declarations 

Not 

Released 

بناابراين باراي اينكاه    . گيارد  انجاام نياز   دراياو -و موتاور  درايو تجهيز براي انرژي بندي رده كه كرد خواهد كم  مذكور دهايراستاندا واقع در

مي نهاد بسترهاي قانوني ارتقاء بهره وري انرژي در مورد درايوهاي الكتريكي و موتورهاي الكتريكي مجهز به درايو در ايران نيز  فراهم گردد پيش

فاوق الاذكر آغااز گاردد و      2جادو    IECشود هر چه سريعتر پروژه تهيه نسخه ملي استانداردهاي فوق الذكر با مبنا قراردادن  اساتانداردهاي  

 كميته اي متشكل از نمايندگان سازمانهاي حاكميتي و غير حاكميتي مسووليت نظارت بر تدوين آنرا بر عهده گيرند.

 

  :ردهاي جانبي دستاو و نتايج مورد انتظار

 تكميل رده بندي انرژي بحثهاي موتور درايو با اضافه شدن رده بندي انرژي درايو 
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 :پروژه عنوان
 بازدهي هايشاخص مبناي بر الكتريكي موتورهاي درايوهاي بنديدسته و آزمون هايروش جهت ملي استانداردتدوين 

 انرژي مصرف

 انتقال و توسعه دانش فناوري درايوهاي الكتروموتورهاي صنعتي عنوان طرح:

 ای الکتریکی پیشرفتهمرکز موتوره واحد اجرایی:

 محصو  باالرفتن كيفيت 

 كاهش مصرف انرژي 

 هاي موتور درايوافزايش طو  عمر سيستم 

 سيستمهاي موتور درايوكاهش آسيبهاي 

 

 شرح خدمات پیشنهادي اولیه به شرح زیر می باشد:
 مع آوري اطالعات     فاز او : ج -1

 هاي به ثبت رسيده و فعا ، همچنين اطالعات مربوط به تعداد واردكنندگان اين محصو  در كشور ظرفيت -1-1

  1396الي  1390آمار توليدكنندگان و واردكنندگان طي سالهاي  -1-2

 اربردهاي آنها ، شامل كليه مد  ها، ظرفيتها و كدرايوهاي موتورهاي الكتريكيطبقه بندي انوا  مدلهاي توليد  -1-3

 هجري شمسي  1399ميالدي معاد  سا   2020پيش بيني تقاضاي اين محصو  در كشور تا سا   -1-4

 در كشور يا واردات آنها  درايوهاي موتورهاي الكتريكيمشخصات فني انوا  محصوالت توليدي  -1-5

 جمع آوري اطالعات فني و استانداردهاي موجود  -1-6

 فاز دوم: آناليز اطالعات جمع آوري شده و انتخاب مناسب ترين استاندارد و تهيه دستورالعمل آزمون هاي مصرف انرژي -2

 تكنولوژي توليد موجود در كشور و امكان دست يابي به تكنولوژي برآورد كننده، بازده انرژي مطلوب  -2-1

 فرهنگ توليد و مصرف كننده و نحوه استفاده صحيح از الگوي مصرف  -2-2

 شرايط اقتصادي كشور و منابع انرژي آن   -2-3

 شرايط زيست محيطي  -2-4

 استانداردهاي مصرف انرژي موجود  -2-5

 IECو تهيه پيش نويس اوليه استاندارد رده بندي انرژي برمبناي مجموعه استانداردهاي   تدوين دستورالعمل آزمون -2-6

61800-9 
 د در آزمايشگاههاي موردتأييد سازمان ملي استاندارد فاز سوم :  بررسي امكانپذيري انجام آزمون ها مطابق استاندار -3

بررسي آزمايشگاههاي مناسب براي اندازه گيري پارامترهاي مورد نياز و تعيين شاخص ارزيابي عملكرد درايوهاي موتور  -3-1

 ملي استاندارد  الكتريكي از نظر ميزان تلفات بر اساس روشهاي پيشنهادي در استاندارد مرجع و يا منتخب و مورد تأييد سازمان

 ارايه و بررسي نتايج حاصل از آزمونهاي مصرف انرژي و استخراج تمامي شاخصهاي مندرج در رده بندي انرژي  -3-2

فاز چهارم: انجام آزمونهاي عملكردي )در صورت ضرورت نمونه در اين مرحله نمونه خريداري و تست مي گردد، و در غير  آن،  -4

 حصو  قياس مي شوند(نمونه ها بر اساس اطالعات معتبر م

 انتخاب نمونه هاي محصوالت براي آزمونها عملكردي تعيين رده انرژي  -4-1

بررسي كارا بودن دستورالعمل تدوين شده از نظر شرايط آزمون و تطابق با ويژگيهاي محصوالت توليدي كشور به منظور تبيين  -4-2

 هر چه دقيق تر عملكرد و بازده آنها 

 ز براي انجام آزمونهاي الزم در اين رابطه بررسي كفايت امكانات مورد نيا -4-3

تعيين شاخص بازده انرژي، و حدود عملكردي انوا  درايوهاي توليدي يا وارداتي كشور و در صورت امكان همگن بودن استاندارد  -4-4

 تدوين شده با محصوالت توليد داخل ضمن حفظ روند رو به رشد كيفيت در آنها 

 ها )در صورت ضرورت(انجام آزمونهاي الزم برروي درايو  -4-5
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 بازدهي هايشاخص مبناي بر الكتريكي موتورهاي درايوهاي بنديدسته و آزمون هايروش جهت ملي استانداردتدوين 

 انرژي مصرف

 انتقال و توسعه دانش فناوري درايوهاي الكتروموتورهاي صنعتي عنوان طرح:

 ای الکتریکی پیشرفتهمرکز موتوره واحد اجرایی:

تعيين محدوده پيشنهادي شاخص هاي بازده انرژي و عملكردي با توجه به نتايج حاصل از انجام آزمون هاي مصرف انرژي در  -4-6

  1-4نمونه هاي مربوط به بند 

 فاز پنجم: تجزيه و تحليل آزمونها -5

 عملكردي مورد نياز براي برچسب انرژي بررسي و تجزيه و تحليل و پردازش اطالعات حاصل از آزمونها و تعيين مشخصات

و مقايسه آنها با مشخصات عملكردي حاصل از محصوالت توليدكنندگان معتبر  -6-4مقايسه محدوده هاي پيشنهادي در بند  -5-1

 خارجي و تعيين فاصله كيفيت و بازده انرژي توليدات داخلي و خارجي وتعيين نهايي رده هاي شاخص بازده انرژي و عملكردي

ن ساير پارامترهاي مورد نياز در طرح برچسب مصرف انرژي عملكرد محصو  با توجه به اطالعات و استانداردهاي برچسب تعيي -5-2

 انرژي موجود در كشورهاي مختلف جهان در اين رابطه 

 طراحي برچسب رده انرژي و  معيارهاي محاسبه مشخصات مربوط به صورت سازگار با صنعت درايوهاي موتورهاي الكتريكي -5-3

 توليدي يا وارداتي در كشور

 مرحله تحليل اقتصادي طرح  -5-4

 فاز ششم: تدوين دستورالعمل آزمون و تصويب نهايي  -6

ي  تدوين پيش نويس نهايي استاندارد رده بندي انرژي به همراه دستورالعملهاي آزمون و تهيه فرمتهاي رده انرژي و  -6-1

 5هيه خالصه گزارش نهايي مصوب وهمچنين تهيه فرمت شماره برنامه زماني جهت ارتقاي محصوالت توليدي و وراداتي و ت

 استاندارد ملي ايران و نهايتاً تصويب نهايي گزارش 

شركت در جلسات كميته كارشناسي و اصلي تصويب معيارهاي مصرف انرژي جهت ارايه خالصه گزارش ونتايج آن تا  -6-2

 ملي استاندارد تصويب نهايي گزارش و استاندارد مربوطه و ابالغ آن به سازمان

 

 برنامه زمان بندي انجام پروژه تدوين استاندارد وبرچسب مصرف انرژي در درايوهاي موتورهاي الكتريكي

 ماه  2مرحله او  شامل فاز او  و دوم يعني جمع آوري اطالعات و آناليز اطالعات جمع آوري شده به مدت  -1

ايشگاه آزمون درايوهاي موتورهاي الكتريكي با استاندارد منتخب و مورد مرحله دوم شامل فاز سوم و چهارم يعني طراحي و تهيه آزم -2

تأييد سازمان ملي استاندارد و اخذ اكروديته از سازمان ملي استاندارد وانجام آزمون هاي مصرف انرژي به تعداد نمونه هاي ذكر شده 

 ماه 4در شرح خدمات قرار دادبه مدت 

 ماه  1زيه وتحليل آزمون ها و مرحله تحليل اقتصادي طرح به مدت مرحله سوم شامل فاز پنجم مربوط به تج -3

مرحله چهارم شامل فاز ششم مربوط به دستورالعمل آزمون و تصويب نهايي وشركت در جلسات كميته هاي كارشناسي و اصلي  -4

 ماه مي باشد.   2تصويب معيارهاي مصرف انرژي حداقل به مدت 

يق تر شدن و ضمانت اجرايي پيدا كردن استاندارد نهايي، اين پروژه تحت نظارت كميته فني مشتمل از : بايد توجه داشت كه براي دق1تبصره 

وزارت صنعت،   يبرق و الكترون عيدفتر صنا، برق انرژي وري بهره و تجديدپذير هاي انرژي سازمان نمايندگان دستگاههاي حاكميتي نظير

نوآوري رياست  و مركز همكاريهاي فناوري ، بخش انرژيشركت توانيرو توسعه فناوري  تتحقيقا دفترو  دفتر مديريت مصرف معدن و تجارت،

و نمايندگان دستگاههاي غيرحاكميتي نظير خبرگان  شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتيو سازمان ملي استاندارد ايران ، جمهوري

و درايو و همچنين انجمنهاي  انجمنهاي صنفي مرتبط با توليدكنندگان موتورنشگاه، دا اساتيد موتور و درايو،بخش هاي خصوصي حوزه 

انجام مي گردد. لذا ضروري است كه تيم اجرا حداقل ماهي يكبار روند انجام پروژه را ارايه و مسير اجراي پروژه را  تعميركاران موتور و درايو
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  پروژه تشریحفرم 

 
RFP33-5 

 :پروژه عنوان
 بازدهي هايشاخص مبناي بر الكتريكي موتورهاي درايوهاي بنديدسته و آزمون هايروش جهت ملي استانداردتدوين 

 انرژي مصرف

 انتقال و توسعه دانش فناوري درايوهاي الكتروموتورهاي صنعتي عنوان طرح:

 ای الکتریکی پیشرفتهمرکز موتوره واحد اجرایی:

 مطابق با نظرات كميته فني اصالح نمايد.

9زمان اجراي پروژه : مدت2تبصره 

  مشخصات محصول نهایی)خروجی مورد انتظار(:

 استاندارد ملي جهت چگونگي رده بندي انرژي درايوها خواهد بودمحصو  نهايي ي  

-  


