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Předkládaná technická specifikace poskytuje technické návody pro aplikace energeticky účinných
motorů s konstantními a proměnnými otáčkami. Nezahrnuje aspekty čistě komerční povahy.

Normy vypracované IEC, technickou komisí 2, se nezabývají metodami k dosažení zvýšené účinnosti,
ale zkouškami pro ověření garantované hodnoty. Pro tento účel je nejdůležitější normou IEC 60034--
-1.

Za dobu přibližně 15 let byly v mnoha oblastech světa sjednány dohody v záležitosti tříd účinnosti
trojfázových asynchronních motorů nakrátko o výkonech maximálně do 200 kW, protože motory této
velikosti jsou instalovány ve velkých počtech a jsou z větší části vyráběny sériově. Konstrukce těchto
motorů se často řídí požadavkem trhu na nízké investiční náklady, a proto nebyla energetická
účinnost nejvyšší prioritou.

V IEC 60034-30 byly stanoveny třídy účinnosti IE pro jednootáčkové asynchronní motory nakrátko
a konkrétní zkušební postupy: 

IE1 Standardní účinnost
IE2 Zvýšená účinnost
IE3 Vysoká účinnost
IE4 Velmi vysoká účinnost

Stanovení účinnosti motorů napájených měničem kmitočtu bude zahrnuto v normě IEC 60034-2-3.

U motorů s jmenovitým výkonem 1 MW a vyšším, které jsou obvykle vyrobeny na zakázku, však
zvýšená účinnost vždy byla a je jedním z nejdůležitějších konstrukčních cílů. Účinnost při plném
zatížení těchto strojů se pohybuje v typickém rozsahu mezi 95 % a 98 %. Účinnost obvykle tvoří část
kupní smlouvy a při nedodržení jejích garantovaných hodnot se udělují sankce. Proto mají vyšší
jmenovité hodnoty výkonů při přidělování tříd účinnosti druhořadý význam.

Se svolením Federální asociace výrobců elektrotechniky (NEMA) vychází některé části této TS z NEMA
MG 10, Energy Management Guide For Selection and Use of Fixed Frequency Medium AC Squirrel-
Cage Polyphase Induction Motors.

1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 60034 poskytuje návod pro technické aspekty aplikace energeticky účinných
trojfázových elektrických motorů. Platí nejen pro výrobce motorů, OEM (výrobce originálních zařízení),
koncové uživatele, regulační a zákonodárné orgány, ale pro všechny další zainteresované strany.

Tato technické specifikace se vztahuje na všechny elektrické stroje zahrnuté v IEC 60034-30. Většina
informací je však platná také pro asynchronní stroje nakrátko s výkony nad 375 kW.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

 


