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Úvod

Tato norma IEC zajišťuje celkovou harmonizaci tříd energetické účinnosti elektrických motorů. Zabývá
se všemi druhy elektrických motorů, které jsou dimenzovány pro provoz ze sítě (včetně rozběhu při
sníženém napětí). Zahrnuje jednofázové a trojfázové nízkonapěťové asynchronní motory bez ohledu
na jejich jmenovité napětí a jmenovitý kmitočet, stejně jako motory s permanentními magnety
s rozběhem ze sítě.

Druhá část tohoto souboru norem (IEC 60034-30-2) bude připravena pro motory dimenzované pro
napájení s proměnným napětím a kmitočtem, jako například pro synchronní motory. Druhá část také
ošetří ztráty harmonickými složkami napětí u motorů schopných provozu ze sítě, jsou-li napájeny
z měničů kmitočtu.

IEC 60034-30-1 významně rozšiřuje sortiment výrobků zahrnutých v prvním vydání normy IEC 60034-
30. Byl zvětšen rozsah výkonů (počínající 0,12 kW a končící 1 000 kW). Jsou zahrnuty všechny
technické konstrukce elektrických motorů, jsou-li dimenzovány pro provoz na síti a nikoliv pouze pro
trojfázové asynchronní motory, jak tomu bylo v prvním vydání.

V této normě je nově zařazena třída IE4. Informativní definice IE4, kterou dříve obsahovala IEC/TS
60034-31:2010, je z tohoto důvodu zastaralá.

Nová třída IE5 ještě není podrobně definována, ale počítá se s ní pro potenciální výrobky v budoucím
vydání normy.

Pro daný výkon a velikost kostry je obecně snazší dosáhnout vyšší účinnosti motoru tehdy, když je



motor navržen a provozován pro síťový napájecí kmitočet 60 Hz než pro 50 Hz, jak je vysvětleno
v poznámce 1.

POZNÁMKA 1 Protože využití a velikost motorů souvisí spíše s točivým momentem než s výkonem,
teoretický výkon jednootáčkových motorů se lineárně zvětšuje s napájecím kmitočtem (a tím
i s rychlostí), tj. o 20 % z 50 Hz na 60 Hz.
Ztráty I2R ve vinutí jsou dominantní především u malých a středních asynchronních motorů. Pokud je
udržován konstantní moment, zůstávají tyto ztráty při 50 Hz a 60 Hz v podstatě konstantní. Přestože
se ventilační ztráty, ztráty třením a ztráty v železe zvyšují s kmitočtem, hrají menší roli zejména
u motorů s počtem pólů rovným čtyřem nebo vyšším. Při 60 Hz se proto ztráty zvyšují méně, než
představuje 20% zvýšení výkonu ve srovnání se ztrátami při 50 Hz, a tudíž se zlepšuje účinnost.
V praxi má označení výkonu jednootáčkových motorů jak při 60 Hz, tak při 50 Hz odpovídat
normalizovaným úrovním výkonu v souladu s IEC 60072-1 a regionálními normami, jako například
s EN 50347. Zvýšení jmenovité hodnoty výkonu motorů o 20 % není proto vždy možné. Obecná
výhoda 60 Hz však stále platí, je-li návrh motoru optimalizován pro příslušný napájecí kmitočet, proti
případu, kdy je pouze proveden přepočet a upraví se příslušné parametry na štítku motoru.
Rozdíl účinnosti mezi 50 Hz a 60 Hz se mění s počtem pólů a velikostí motoru. Účinnost trojfázových
asynchronních motorů nakrátko při 60 Hz a rozsahu výkonů od 0,75 kW do 375 kW je mezi 2,5
procentním bodem a méně než 0,5 procentním bodem obecně vyšší než účinnost při 50 Hz. Pouze
velké dvoupólové motory mohou mít při 60 Hz sníženou účinnost v důsledku vysokého podílu ztrát
v železe, ventilačních ztrát a ztrát třením.

Nepředpokládá se, že všichni výrobci budou vyrábět motory pro všechny třídy účinnosti nebo všechny
jmenovité hodnoty dané třídy.

Uživatelé si mají zvolit třídu účinnosti v souladu s daným použitím v závislosti na skutečných
provozních hodinách. V důsledku zvýšené setrvačnosti a zvýšených ztrát při rozběhu nemusí být
energeticky výhodné volit pro přerušovaný nebo krátkodobý provoz motory s vysokou účinností.

POZNÁMKA 2 Návod k použití IEC/TS 60034-31:2010 poskytuje další informace o užitečných aplikacích
elektrických motorů s vysokou účinností.

Pro dosažení významného podílu na trhu je zásadní, aby motory s vysokou účinností
odpovídaly národním/regionálním normám pro přiřazené výkony s ohledem na mechanické rozměry
(jako například na velikost kostry, příruby atd.). Existuje řada národních/regionálních norem
pro přiřazování velikostí koster (EN 50347, JISC 4212, NBR 17094, NEMA MG13, SANS 1804 a jiné),
neexistuje však žádná norma IEC. Protože tato norma (IEC 60034-30-1) definuje třídy energetické
účinnosti nezávisle na rozměrových omezeních, nemusí být možné na všech trzích vyrábět motory
s vyššími třídami účinnosti a zachovávat mechanické rozměry národních/regionálních norem.

IE kódy nejsou omezeny na motory, ale mohou být použity ke klasifikaci dalších komponent, jako
například měničů kmitočtu a převodovek.

Předpokládá se však, že další komponenty jsou posuzovány se srovnatelným systémem: IE1 ve
významu nízké účinnosti až do IE5 ve významu nejvyšší účinnosti.

Kombinace komponent (jako například systémy výkonového pohonu) budou potřebovat kombinované
hodnocení účinnosti. Takovým hodnocením nemá být IE kód, aby se předešlo nejasnostem. Bude to
definováno v dalších normách IEC.

Úrovně účinnosti v této normě pro 50 Hz a 60 Hz nejsou vždy zcela konzistentní pro všechny počty



pólů a v celém rozsahu výkonů.

POZNÁMKA 3 Úrovně účinnosti pro motory 60 Hz byly přiřazeny z důvodu slučitelnosti s americkými
právními požadavky.
POZNÁMKA 4 Úrovně účinnosti pro motory 50 Hz mezi 0,75 kW a 375 kW zůstávají nezměněny
z důvodu slučitelnosti s evropskými právními požadavky.

1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 60034 přesně vymezuje třídy účinnosti pro jednootáčkové elektrické motory, které jsou
posuzovány podle IEC 60034-1 nebo IEC 60079-0, jsou dimenzovány pro provoz se zdrojem
sinusového napětí a 

mají jmenovitý výkon PN od 0,12 kW do 1 000 kW;●

mají jmenovité napětí UN nad 50 V až do 1 kV;●

mají 2, 4, 6 nebo 8 pólů;●

jsou schopny nepřetržitého provozu při jmenovitém výkonu s oteplením ve stanovené teplotní třídě izolace;●

POZNÁMKA 1 Většina motorů zahrnutých v této normě je dimenzována pro druh zatížení S1 (trvalé
zatížení). Některé motory, které jsou dimenzovány pro jiné provozní cykly, jsou však stále schopny
nepřetržitého provozu při odpovídajícím jmenovitém výkonu a tyto motory jsou také zahrnuty.

jsou označeny jakoukoliv teplotou okolí v rozsahu od –20 °C do +60 °C.●

POZNÁMKA 2 Jmenovitá účinnost a třídy účinnosti jsou stanoveny při teplotě okolí 25 °C podle
IEC 60034-2-1.
POZNÁMKA 3 Motory určené pro teploty mimo rozsah –20 °C a +60 °C se považují za motory
zvláštní konstrukce a z tohoto důvodu jsou vyloučeny z této normy.
POZNÁMKA 4 Motory pro odsávání kouře s teplotní třídou až do 400 °C včetně jsou zahrnuty v této
normě.

jsou označeny pro nadmořskou výšku až do 4 000 m n. m.●

POZNÁMKA 5 Jmenovitá účinnost a třídy účinnosti jsou stanoveny pro nadmořskou výšku do 1000
m n. m.

Tato norma zavádí soubor mezních hodnot účinnosti stanovený v závislosti na kmitočtu, počtu pólů
a výkonu motoru. Nerozlišuje se mezi technologiemi motorů, napájecím napětím nebo motory se
zesílenou izolací navrženými konkrétně pro provoz s měničem, i když tyto technologie motorů nemusí
být všechny schopny dosáhnout vyšších tříd účinnosti (viz tabulka 1). To činí různé technologie
motorů plně srovnatelnými s ohledem na jejich potenciál energetické účinnosti.

POZNÁMKA 6 Regulační orgány mají při přiřazování národních úrovní minimální energetické účinnosti
(MEPS) zvážit výše uvedená omezení s ohledem na jakýkoliv konkrétní typ motoru. 

V této normě není zahrnuta účinnost systémů výkonového pohonu. Zahrnuta není zejména z důvodu
ztrát motoru v důsledku obsahu harmonických kmitočtů napájecího napětí, ztrát v kabelech, filtrech
a měničích kmitočtu.

V této normě jsou zahrnuty motory s přírubami, patkou a/nebo hřídeli s jinými mechanickými rozměry
než podle IEC 60072-1.

V této normě jsou zahrnuty převodové motory včetně těch motorů, které obsahují nestandardní



hřídele a příruby.

Vyloučeny jsou:

Jednootáčkové motory s 10 nebo více póly nebo víceotáčkové motory.●

Motory s mechanickými komutátory (jaké mají stejnosměrné motory).●

Motory plně integrované do stroje (například do čerpadla, ventilátoru a kompresoru), které nemohou být●

prakticky zkoušeny odděleně od stroje, dokonce ani při zajištění provizorního ložiskového štítu a ložiska na
straně pohonu. To znamená, že motor: a) musí sdílet běžné komponenty (s výjimkou spojovacích prvků jako
například šroubů) s poháněnou jednotkou (například hřídel nebo kryt) a; b) nesmí být navržen takovým
způsobem, který by umožnil oddělení motoru od poháněné jednotky jako celý motor, který může pracovat
nezávisle na poháněné jednotce. To znamená, že pro to, aby byl motor vyloučen z této normy, jej musí proces
oddělení zbavit funkčnosti.

(TEAO, IC418) Zcela uzavřené stroje obklopené vzduchem, tj. zcela uzavřené stroje s chlazením
povrchu kostry, určené pro vnější chlazení pomocí ventilačních prostředků umístěných mimo stroj,
jsou v této normě zahrnuty. Zkoušení účinnosti takových motorů může být provedeno
s odstraněným ventilátorem a chlazením zajištěným pomocí vnějšího ventilátoru s obdobným
proudem vzduchu, jaký měl původní ventilátor.

Motor s integrovanými měniči kmitočtu (kompaktní pohony), když motor nemůže být zkoušen odděleně od●

měniče. Klasifikace energetické účinnosti kompaktních pohonů musí být stanovena pro kompletní výrobek
(PDS: systém výkonového pohonu) a bude definován v samostatné normě.

POZNÁMKA 7 Motor není vyloučen tehdy, když motor a měnič kmitočtu mohou být odděleny
a motor může být zkoušen nezávisle na měniči.

Brzdové motory, je-li brzda zabudovanou částí vnitřní konstrukce motoru a nemůže být během zkoušení●

účinnosti motoru odstraněna ani napájena ze samostatného napájecího zdroje.

POZNÁMKA 8 Brzdové motory s brzdovou cívkou, která je zabudována do příruby motoru, jsou
zahrnuty, pokud je možné zkoušet účinnost bez ztrát brzdy (například díky demontáži brzdy nebo
napájení brzdové cívky ze samostatného napájecího zdroje).

Pokud výrobce nabízí motor stejného provedení s brzdou a bez brzdy, může být zkouška účinnosti
motoru provedena na motoru bez brzdy. Stanovená účinnost pak může být použita jako jmenovitá
hodnota jak pro motor, tak pro brzdový motor.

Ponorné motory speciálně navržené pro provoz s plným ponořením v kapalině.●

Motory pro odsávání kouře s teplotní třídou nad 400 °C.●

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


