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بررسي تأثير ارتقاي استاندارد الكتروموتورهاي وارداتي در كاهش 

  مصرف انرژي
  

  
  

   دهيچك
 و هاپااليشگاه توليدي، صنايع خانگي، وسايل اغلب در زيرا است ممكن غير الكتروموتور بدون زندگي تصور امروزه

  فاز تك الكتروموتورهاي. كند مي عمل آنها تپنده قلب عنوان به الكتروموتور شهري رساني خدمات هايسيستم
 مكانيكي نيروي به نياز كه تجهيزاتي و خانگي لوازم ساخت در بيشتر و گردند مي توليد پايين هاي توان در لباغ

 آالت ماشين نظير وكشاورزي صنايع در معموال فاز سه الكتروموتورهاي و گيرند مي قرار استفاده مورد دارند كم
 دليل به فاز سه الكتروموتورهاي كارگيري به زمان اينبنابر. دارند كاربرد...  و آب هاي پمپ كاري، پرس خم، برش،

 سه الكتروموتورهاي راندمان افزايش بالطبع و باشند مي فاز تك الكتروموتورهاي از باالتر بسيار صنعت در استفاده
 .شد خواهد فاز تك الكتروموتورهاي به نسبت بيشتر جويي صرفه باعث فاز

 معموالً ولي است مشهود كامالً باال راندمان الكتروموتورهاي از استفاده به اهدولت اجبار يا تشويق ضرورت بنابراين
 بيشتر درآمد حصول براي باشدمي آنها توليدات اجزاي از يكي عنوان به الكتروموتورها كه كاالهايي كنندگانتوليد

 خود توليدي كاالهاي براي ترارزان الكتروموتورهاي از استفاده به مايل خود محصول شده تمام قيمت كاهش و
 و تعمير مصرفي، انرژي هزينه كاركرد زمان طول در و بوده پايين معموالً الكتروموتورها اين راندمان كه باشندمي

 باعث و تحميل كنندهمصرف به را بااليي هايهزينه امر اين و داشت خواهند كمتري عمر طول و بيشتر نگهداري
 مختلف صنايع در موجود الكتروموتورهاي عملكرد وضعيت ابتدا مقاله اين در. گرددمي ملي هايسرمايه شدن تلف
 جهاني استاندارهاي به اشاره و كشور در الكتروموتورها تلفات و واردات وضعيت بررسي ضمن سپس. شودمي ارائه
 جهت پيشنهاداتي نهايت در و پرداخته الكتروموتورها راندمان افزايش از حاصل جوييصرفه پتانسيل برآورد به آنها

  .شد خواهد ارائه موجود وضعيت بهبود
  

   كليد واژه
  استاندارد -واردات -مصرف انرژي  - الكتروموتور
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  مقدمه
ميزان مصرف انرژي الكتريكي الكتروموتورها نسبت به كل 
مصرف انرژي الكتريكـي در كشـور هـاي مختلـف متغيـر      

ف هر آنچه كشور صنعتي تر باشد ميزان انرژي مصر. است
شده توسط الكتروموتورها نسبت بـه كـل انـرژي مصـرف     

 2008در ســال  .شــده در آن كشــور بيشــتر خواهــد بــود
انرژي الكتريكي مصرفي بخش صـنعت   درصد 67 ميالدي

 انـد تور ها مصرف گرديـده وكشور آمريكا به وسيله الكتروم
كه نشان از اهميت نقش الكتروموتور در مصرف و حاكي از 

  . دجويي در اين قسمت مي باشهپتانسيل باالي صرف
  

  تلفات و عوامل مهم در كارآيي در الكتروموتورها
-قسمت عمده مي 4ر موتورهاي الكتريكي شامل تلفات د

  :از باشند كه عبارتند
تلفات مغنـاطيس كننـدگي يـا تلفـات     (تلفات آهني  •

كار الكتروموتور و آليـاژ   كه مقدار آن به ولتاژ) هسته
بنـابراين بـراي هـر    . ي داردبسـتگ آهن استفاده شده 

  .بار مقدار آن ثابت استموتور مستقل از ميزان 
تلفات مسي كه بـه ميـزان تلفـات گرمـايي شـناخته       •

   .جريان بار است شود و متناسب با مجذور مي
ــطكاكي   • ــات اص ــانيكي  (تلف ــات مك ــا تلف ــات ) ي تلف

بـار، مقـدار آن ثابـت     پيچي كه مستقل از ميزان سيم
  .رينگ و غيرهمانند تلفات بلب است

 تلفات مربوط به بار هرز •
  
 مهم در كارآيي و عملكرد الكتروموتورها عوامل

 مجـاز  حـد  يـك  از ولتـاژ  كـاهش  يـا  افـزيش =  ولتاژ •
 به توجه با. گذاردمي موتورها روي بر مخربي تأثيرات
  :زير نمودار

 موجـب  نـامي،  مقـدار  از ولتـاژ  درصـدي  10 كاهش -الف
بــه دليــل كــاهش  و شــده گشــتاور درصــدي 20 كــاهش

گشتاور امكان استارت شدن يـا رسـيدن بـه دور نـامي از     
  .شودالكتروموتور گرفته مي

ولتاژ از مقدار نامي، باعث افزايش  درصدي 10افزايش  -ب
تواند سبب آسـيب  گشتاور استارت شده و مي درصدي 20

 و نـامي  بـار  در افـزايش جريـان  (داليـل  ه ديدگي موتور ب
  .شود) حرارت

  
 تاثيرات ولتاژ بر روي كارايي: 1نمودار 

 روي بـر  توانـد مـي  فركـانس  در تغييـرات =  فركانس •
 گذارتأثير سرعت و گشتاور همچون موتور مشخصات

 فركـانس  در درصدي 5 افزايش مثال به عنوان .باشد
رعت در بـار نـامي و   سـ  در درصـدي  5 افزايش باعث

  .شودميگشتاور استارت  درصدي 10كاهش 
 موتورهــا. اســت ارتفــاع ديگــر وثرمــ عامــل=  ارتفــاع •

از )  feet 3300( متـر  1100 تا ارتفاع براي "معموال
در ارتفـاع  . شـوند نظر گرفتـه مـي   سطح تراز دريا در

ـ       ه باالتر از اين مقـدار هـوا رقيقتـر بـوده و حـرارت ب
ارتفـاع بـر روي    عاملبنابراين  .يابدراحتي انتقال نمي

 . اردذگثير ميأتوان موتور ت
 

آخرين استانداردهاي جهاني تدوين شـده و  بررسي 
  زمان اجراي آنها

ــوالي در ــال  ج ــيالدي  2009س ــانون م ــا ق ــه اروپ  كميت
مربوط  EC/32/2005 دستورالعمل اجراييو  640/2009

به حوزه عرضه، تاريخ اجـرا و سـطوح رانـدمان موتورهـاي     
 ايـن دسـتورالعمل  . الكتريكي را به بازار اروپا معرفي نمـود 

تعيين سطوح راندمان انرژي براي استاندارد مبنايي جهت 
  . قرارگرفت 30-60034

محدوده ايـن دسـتورالعمل شـامل الكتروموتورهـاي تـك      
و الكتروموتورهاي القـايي  ) رتزه 60يا 50( سرعته، سه فاز

  : قفس سنجابي است كه داراي شرايط ذيل باشند
 قطب  6تا  2داراي  •
 ولت 1000تا  Unداراي ولتاژ نامي  •
  كيلو وات 375وات تا  750روجي بينتوان خ •
  S 1 -كاركرد پيوسته •
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بـر  تعيين سطوح رانـدمان جديـد الكتروموتورهـا    
  /IEC/EN 60034- 30:2008 اساس استاندارد

سـه  /IEC/EN 60034- 30:2008 بر اسـاس اسـتاندارد  
  رانــــدمان( IEكــــالس بــــا رانــــدمان بــــا عالمــــت 

ي سه فاز براي موتورهاي القايي قفس سنجاب) بين المللي 
  .تك سرعته به شرح زيرمشخص شده است

1IE  : 2معــادل رانــدمان(رانــدمان اســتانداردEFF  طــرح
  ) كالس بندي سابق اروپا

2IE : ــدمان اســتاندارد ــدمان(ران طــرح  1EFFمعــادل ران
  ) كالس بندي سابق اروپا

3IE : معادل اسـتاندارد  (راندمان عاليNEMA Premium 
  )هرتز آمريكا 60در فركانس 

4IE   : 3راندمان باالتر ازIE در آينده  
رهـا و  ومقايسه بـين رانـدمان جديـد الكتروموت    نمودار زير

 كشور آمريكـا الكتروموتور درراندمان سابق اروپا و راندمان 
  .نشان مي دهد بر اساس استاندارد هاي مربوطه را

  

 
رها و راندمان سابق وبين راندمان جديد الكتروموتمقايسه :  2نمودار 

  كشور آمريكاموتور درالكتروروپا و راندمان ا
شود با باال رفتن تـوان مكـانيكي   همانگونه كه مالحظه مي

الكترو موتورها راندمان آنها افزايش مي يابد به نحوي كـه  
بـا تغييـر سـطح     قطب 2وات و 750الكترو موتوري با توان

درصـد   7/80بـه 1/72راندمانش از 3IEبه 1IEازد استاندار
 200ابد در حالي كه الكترو موتوري با تـوان  افزايش مي ي

 1IEازبا تغيير سطح اسـتاندار   قطب 2و كيلو وات به باال 
  . يابددرصد افزايش مي 8/95به  94راندمانش از 3IEبه
  

  روش هاي صرفه جويي انرژي در الكتروموتورها
  هرزگردي موتورهاجلوگيري از •

ا خاموش توان ب  برق را مي جويي مستقيم  بيشترين صرفه
باري به   و درنتيجه حذف تلفات بي بار  كردن موتورهاي بي

دايم يا كنترل  روش ساده آن درعمل نظارت. دست آورد   
اهميت  باري  مصرف برق در بي  اغلب به. اتوماتيك است

جريان  كه به طور معمول  شود درحالي  داده نمي چنداني
از اين  اليمث .است حدود جريان در بار كامل باري  در بي

بافندگي يافت،  توان در واحدهاي  نوع تلفات را مي
هاي   هاي دوزندگي معموالً براي دوره  ماشين كه  جايي

ها   موتورهاي اين ماشين اگرچه. كنند  كوتاهي كار مي
 ولي چون تعداد) اسب بخار 3/1(نسبتاً كوچك هستند 

  معموالً تعداد آنها در يك كارخانه به(آنها زياد است 
  . )مالحظه است  رسد اندازه اين تلفات قابل  صدها عدد مي

  باري   كم اصالح •
وقتي از موتوري استفاده شود كه مشخصات نـامي بـاالتر   

داشته باشد، موتور در باركامـل كـار    از مقدار مورد نياز را
 .يابـد   كـاهش مـي   حالت بـازده موتـور    كند و در اين  نمي

  ز اندازه موردنياز معموالً بهاز موتورهاي بزرگتر ا استفاده
  : داليل زير است

طراح يا سازنده براي اطمينان از اينكه موتور توان كـافي  
موتـوري بسـيار بزرگتـر از انـدازه واقعـي       را داشته باشد،

نـدرت     در عمل بـه   كند و بار حداكثر   مورد نياز پيشنهاد
 د بـراي تواننـ   عالوه اغلب موتورها مـي    به . افتد   اتفاق مي

بيشـتر از بـار كامـل نـامي كـار       هاي كوتاه در باري  دوره
درصورت تعدد اين وسايل اهميـت مسـئله بيشـتر     .كنند
  .شود مي

وقتي موتور بـا مشخصـات نـامي مـوردنظر در دسـترس      
شـود و حتـي وقتـي     مـي  نيست يك موتور بزرگتر نصـب 

شـود جـايگزين    موتوري با اندازه نامي مورد نظر پيدا مـي 
  .دهد  كار خود ادامه مي  موتور بزرگ همچنان بهو  نشده

در برخـي   نيازهاي فرآيند توليدي كـاهش يافتـه اسـت    
انداز بسـيار بيشـتر از گشـتاور دورنـامي       بارها گشتاور راه
 .كار گرفتـه شـوند     شود موتور بزرگتر به  است و باعث مي

بايد مطمئن شد هيچ كدام از اين موارد موجب اسـتفاده  
هايي بزرگتر از انـدازه و درنتيجـه كـاهش بـازده     از موتور

بـار بـا موتورهـاي      جايگزيني موتورهاي كم  .نشده باشند
بـا بـار كامـل     شود كه موتور كـوچكتر  كوچكتر باعث مي

اين جـايگزيني معمـوالً بـراي    . داراي بازده بيشتري باشد
شـان    تـا نصـف ظرفيـت    3/1بزرگتر وقتـي در   موتورهاي
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بـراي   .كنند اقتصادي اسـت   مي كار) شان  اندازه  بسته به(
  تشخيص موتورهـاي بزرگتـر از ظرفيـت مـورد نيـاز بـه      

تـرين    متر مناسب  وات. الكتريكي احتياج است   گيري اندازه
گيـري سـرعت واقعـي و     روش ديگر، انـدازه  .است  وسيله 

عنـوان     بـه  بـار جزئـي  . مقايسه آن با سرعت نـامي اسـت  
ــامي    ــل ن ــار كام ــدي از ب ــيدرص ــيم    را م ــوان از تقس ت

. دسـت آورد    بر شيب بار كامل بـه  عمليات) سرعت(شيب
معموالً در ايـن   .رابطه بين بار و شيب تقريباً خطي است

گـذاري جديـد     توان براي جلـوگيري از سـرمايه    موارد مي
موتورها را با ديگر موتورهاي موجود در كارخانـه   اينگونه

هـاي    صاالت و صـفحه آن ات جايگزين نمود كه تنها هزينه
همزمان با  اگر اين تغييرات را بتوان. كننده هستند  تنظيم

شـده در كارخانـه انجـام داد بـازهم       ريزي  تعميرات برنامه
  .يابد  كاهش مي ها  هزينه

 موتورهاي پربازدهاستفاده از •
ــرژي در   ــويي انـ ــرفه جـ ــوثرترين راه صـ ــرين و مـ بهتـ

. مان باال مي باشـد الكتروموتور استفاده از موتور هاي راند
امروزه باتوجه به افزايش قيمت انرژي در جهان و با توجه 
به كاركرد طوالني مدت موتورها در صنايع هزينه سرمايه 

  .گذاري اوليه را توجيه پذير مي نمايد
 كنترل كننده هاي الكترونيكي استفاده از •

ــا ادوات   ــوژي الكترونيــك قــدرت ي ــا اســتفاده از تكنول ب
 ســاناي قــدرت، بهــره وري و كيفيــتكليــدزني نــيم ر

. فرآايندهاي صنعتي مدرن بهبود فزاينده اي يافته اسـت 
قـدرت،   تخمين زده مي شود كه با استفاده از الكترونيك

ــا  15حــدود  ــرژي   20ت درصــد امكــان صــرفه جــوئي ان
وسائلي هسـتند كـه تـوان     درايوها .الكتريكي وجود دارد

ولتاژ  ان خروجي باورودي با ولتاژ و فركانس ثابت را به تو
بايد توجه كـرد كـه دور   . و فركانس متغير تبديل ميكنند

بـه  . از فركـانس منبـع تغذيـه آن اسـت     يك موتور تابعي
 ولتـاژ  همين جهت يك درايو نخست بـرق شـبكه را بـه   

DC ــا اســتفاده از يــك  تبــديل كــرده و ســپس آن را ب
بـا فركـانس و ولتـاژ متغيـر      AC اينورتر مجددا به ولتاژ

  .كندل ميتبدي
  
  وضعيت الكتروموتورهاي موجود در صنعتبررسي 

 1000هاي صـورت گرفتـه بـر روي حـدود     مطابق بررسي
صنعت، قدرت و راندمان  12در كارخانه  56الكتروموتور از 

الكتروموتورهاي موجـود در صـنعت مطـابق جـداول زيـر      
  .است

پراكنـدگي قـدرت الكتروموتورهـا بـر اسـاس       1در جدول 
همـانطور كـه   . مشخصات پالك آنها مشخص شـده اسـت  

درصـد از الكتروموتورهـاي    50شـود حـدود   مشـاهده مـي  
 .كيلووات هستند 30تا  4موجود در صنعت داراي قدرت 

تفكيك قدرت نامي الكتروموتورها بر اساس نيم :  1جدول 
 ]1 [ پليت

 عنوان رديف
اد تعد

 الكتروموتور
درصد 

 الكتروموتور

1 
تا  0الكتروموتورهاي 

 كيلووات 4
119 11.8 

2 
تا  4الكتروموتورهاي 

 كيلووات 30
515 51.1 

3 
تا  30الكتروموتورهاي 

 كيلووات 75
224 22.2 

 75الكتروموتورهاي  4
 14.9 150  كيلووات به باال

 100 1008  جمع

 
هـر الكتروموتـور كليـه    به منظور برآورد راندمان رانـدمان  

پارامترهاي ولتاژ، جريان ، ضـريب تـوان، توسـط دسـتگاه     
مولتي متر و سرعت توسط دستگاه استروبوسـكوب انـدازه   

الكتروموتـور   1008گيري شده است، با توجه بـه بررسـي   
منتخب در صنايع مختلف و انرژي بر كشور، راندمان كلـي  

  .درصد برآورد شده است 60الكتروموتورها حدود 
براي محاسبه راندمان كلـي الكتروموتورهـا از رابطـه زيـر     
استفاده گرديده است، ايـن فرمـول يكـي از فرمولهـاي بـا      

. استنتاج گرديده اسـت IEEE 6120دقت باال بوده كه از 
لغـزش   Snجريان نامي،  Inتوان نامي،  Pnدر اين رابطه 

نامي، بوده كه از پالك الكتروموتورها استخراج شده اسـت  
      .اير موارد نيز اندازه گيري شده استو س

  
ها به تفكيك گيرينتايج حاصل از اندازه 2 در جدول

   .صنايع مختلف ارائه شده است
باال بردن بـازدهي متوسـط موتورهـاي القـايي بـه لحـاظ       

بـديهي اسـت    .اقتصادي از اهميت ويژه اي برخوردار است
لوب وابسـته بـه نـوع و    نحوه عمل و دستيابي به نتايج مط
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اندازه موتور شرايط بارگذاري نحوه نگهداري و غيره بوده و 
لذا نمي توان دستورالعمل كلي براي ارتقـا بـازدهي كليـه    

  .موتورهاي القايي ارائه داد
انواع تلفات موتورها بدون توجه به نوع آن منجر به ايجـاد  
حرارت مي شود بدين ترتيب خنك كاري موتور بـويژه در  

رايطي كه موتور زير بار است اهميت ويژه اي برخـوردار  ش
باال رفتن درجه حرارت موتـور باعـث كـاهش عمـر     . است

  .مفيد مي شود
در موارد زيادي مشـاهده شـده اسـت كـه بـدليل عـدم         

رعايت نكات ساده و مهم در نگهداري موتور باعث كـاهش  
بازدهي سيستم خنك كننده شده و درجه حـرارت موتـور   

در اين گونه موارد . بار نامي افزايش پيدا مي كند در حالت
گاهي اوقات بجاي رفع اشكال نگهداري، اقدام به جايگزين 
كردن موتور با توان بيشتر مي شود كه اين امر خود منجر 
به كاهش بارگذاري و در نتيجه كاهش بازدهي سيسـتم و  

  .اتالف انرژي خواهد شد
در صنايع مختلف    ها الكتروموتور متوسط راندمان:  2جدول 

] 1[  

  
هاي  با توجه به بررسي سازندگان الكتروموتورهاي كارخانه

درصـد   13دهد حـدود   بازديد شده نتايج حاصل نشان مي
درصـد   87الكتروموتورها سـاخت داخـل كشـور و حـدود     

  .]1 [باشند خريد خارج از كشور مي
درصـد از الكتروموتورهـا    40.1همچنين مشخص شد كـه  

در صد در الكتروموتورها در  23.9باالتر از ولتاژ استاندارد، 
تـر از   درصد از الكتروموتورها پـايين  35.2محدوده مجاز و 

  .]1 [باشند ولتاژ استاندارد در حال كار مي

شـود   باشد، باعث مي داراي ظرفيت بيش از نيازاگر موتور 
  :كه
  .موتور در بار كامل كار نكند -الف
  . بازده موتور سريعاً كاهش يابد -ب
و هزينه مصرف انرژي راكتيو  ضريب توان كاهش يافته -ج

  .يابد افزايش مي
تلفـات، هزينـه مصـرف بـرق افـزايش       به دليل افزايش -د

  يابد مي
موتور، نصـب خـازن، حفاظـت و     هاي كلي خريد هزينه -ه

جـايگزين كـردن    بنـابراين  .يابـد  كنترل نيـز افـزايش مـي   
 وبيشـتر  ي ي كوچكتر پربازده بـه جـاي موتورهـا   موتورها
ــر ــت كمت ــظ     از ظرفي ــرژي و حف ــاد ان ــدگاه اقتص از دي
امـري  ) اي گازهـاي گلخانـه   در برابر انتشـار (زيست  محيط
  .است خردمندانهكامالً 

  
بررسي نظام واردات الكتروموتورهـا و تعرفـه هـاي    

  گمركي  
 375وات تا  750ات الكتروموتورها از توانآمار وارد زيردر 

به تفكيـك   1388لغايت  1385كيلو وات به ايران از سال 
ماه و سال براساس ارزش به دالر امريكا و وزن به كيلوگرم 

كشـوري كـه بيشـترين     10در جداول بعـدي  . آمده است
به ايران را داشـته انـد   ) دالر امريكا(صادرات از نظر ارزش 

. سـاله قيـد گرديـده اسـت     4تجميعـي   به تفكيك سال و
-1385هـاي  گردد در طي سـال همانگونه كه مالحظه مي

كشور چين رده اول واردات را بـه خـود اختصـاص     1388
هـاي دوم و  داده است و كشورهاي آلمان و ايتاليا در رتبـه 

واردات از كشـورهايي ماننـد آلمـان و    . اندسوم قرار گرفته
محصـوالت توليـدي و از    ايتاليا به دليل كيفيـت مطلـوب  

كشور چين به دليل پايين بـودن قيمـت الكتروموتورهـاي    
براي مقايسـه قيمـت الكتروموتورهـاي    . توليدي بوده است

توليد چين با ساير كشورها مي توان ارزش كاال نسبت بـه  
دهـد  محاسـبات نشـان مـي   . وزن را مالك عمـل قـرار داد  

ـ    قيمت الكتروموتورهـاي وارداتـي از   ه ازاي كشـور چـين ب
دالر امريكا و الكتروموتورهاي وارداتي از 27/1هركيلو گرم 

دالر امريكـا بـوده    585/8 گرمكشور آلمان به ازاي هركيلو
بنابراين با توجه به ارزان بودن قيمت انرژي بـرق در  . است

ايران طـي سـال هـاي گذشـته بازگشـت سـرمايه خريـد        
-رفالكتروموتورهاي راندمان باال به هيچ وجـه بـراي مصـ   

تعداد   صنعت  رديف
  الكتروموتور

راندمان 
  )درصد(

  59  235  صنايع غذايي  1
  51  86  نساجي  2
  66  123  ماشين سازي  3
  49  66  لوازم خانگي و صنايع فلزي  4
  53  95  كاشي و سراميك  5
  55  49  صنايع شوينده  6
  63  57  سيمان  7
  71  77  آلومينيم  8
  67  20  تاير و تيوب  9
  61  120  چوب و كاغذ  10
  68  71  شيشه و بلور  11
  58  9  چرم مصنوعي  12

  60  مجموع
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پذير نبوده است، لذا فروش الكتروموتورهـاي  كننده توجيه
با كيفيـت پـايين و ارزان چينـي رونـق گرفتـه و موجـب       

  . افزايش مصرف بي رويه برق شده است
  

  ]2 [1385- 88سال  دركشورهاي صادر كننده الكتروموتور  :3 جدول

  
شخصيت  1724طبق آمار حدود  1388تا  1385از سال 

ــر واردات     ــمي در ام ــورت رس ــه ص ــوقي ب ــي و حق حقيق
اند كه اين خود بيـانگر بـازاري غيـر    الكتروموتور فعال بوده

باشـد بـه   قابل اعتماد از نظر خدمات گارانتي و وارانتي مي
اقـدام بـه   كنندگان فقـط يكبـار   نحوي كه بسياري از وارد

-الزم به يادآوري است اكثريت الكتـرو . اندورود كاال نموده
انـد از نـوع   موتورهايي كه به صـورت قاچـاق وارد گرديـده   

  . چيني و با كيفيت بسيار پايين مي باشند

  
  

  
هـاي  هـاي صـورت گرفتـه در وضـع تعرفـه     مطابق بررسي

گمركــي هيچگونــه تخفيفــي بــراي ورود الكتروموتورهــاي 
لـذا واردكننـده   . اال در نظـر گرفتـه نشـده اسـت    راندمان ب

مجبور به واردات الكتروموتور راندمان پايين بوده اسـت تـا   
  .قدرت رقابت در بازار را داشته باشد

  
  جويي الكتروموتورهاي وارداتيپتانسيل صرفه

با استفاده از سهم برق مصرفي  4جدول در 
ارتقاء  الكتروموتورهاي وارداتي مقدار صرفه جويي ناشي از

همانگونه كه قبأل اشاره . راندمان محاسبه شده است
گرديده بود در كشورهاي پيشرفته سهم الكتروموتورها از 

. درصد مي باشد 67انرژي مصرف شده در صنعت حدود 
، در ايران آمار دقيقي وجود ندارد ولي برآورد مي گردد

درصد از برق مصرفي صنايع توسط  60 حدود
به دليل تنوع  .]2 [ف مي گردندالكتروموتورها مصر

الكتروموتورهاي مورد استفاده در صنعت از نظر توان 
مكانيكي و تعداد قطب هاي موتورها  براي برآورد محاسبه 
صرفه جويي انرژي و ريالي بهتر است ميانگين افزايش 

 3IE 2IE(راندمان آنها در سطوح مختلف استانداردها 
1(IE جدول زير پتانسيل  در. مورد استفاده قرار گيرد

صرفه جويي انرژي و ريالي براساس افزايش سطح 
محاسبه گرديده  3IE به 1IEازو  2IEبه 1IEاستاندارد از 

درصد از  90از طرفي از آنجاييكه حدود . است
و  الكتروموتورهاي مورد استفاده در صنعت وارداتي هستند

متوسط راندمان كلي الكتروموتورهاي موجود در صنعت 
، باشندمي 1IEعمدتاً در سطح استاندارد  ورصد د 60

افزايش راندمان اين الكتروموتورها سهم فابل توجهي در 
از محاسبات ه كهمانگونه . كاهش مصرف خواهد داشت

در اين بخش ظرفيت بسيار بااليي  مشخص است 4جدول 
گيري و جهتريزي با برنامهكه ضروري است  وجود دارد

  .هاي ملي جلو گيري نموديهصحيح از هدر رفتن سرما
  
  
  

  
  
  

 1388لغايت1385از سال 
نام كشور 
 صادركننده

 وزن رديف
 )كيلوگرم(

  ارزش 
 )دالر(

 1 چين 112590780 88621112

 2 آلمان 67024650 7806738

 3 ايتاليا 47840446 5025275

 4 اسپانيا 9440634 1293008

 5 ژاپن  7064867  116858

 6  اتريش  5764656  376526

  7 سوئيس 5378357 217622
  8 تركيه 4863496 1524489
  9 جمهوري كره 4819446 2650862
  10 برزيل  4639842  822725
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انرژي ناشي از جايگزيني الكتروموتورهاي وارداتي راندمان باال با الكتروموتورهاي وارداتي فعلي در  ريالي و محاسبه پتانسيل صرفه جويي:  4جدول 
  1390سال 

مصرف برق 
 صنعت

مصرف برق 
الكتروموتورهاي 

  يصنعت

انرژي  تخمين
 مصرفي

الكترموتورهاي 
 رده به كشووار

 درصد ميانگين افزايش راندمان

  صرفه جويي انرژي
  1390طي سال

 )ميليون كيلو وات ساعت(

صرفه جويي ريالي طي 
  1390سال

 )ريال اردميلي( 

ميليون 
كيلووات 
 ساعت

ميليون كيلووات 
  ساعت

ميليون كيلووات 
 ساعت

 IE2به IE1از  IE3به IE1از  IE2به IE1از  IE3به IE1از  IE2به IE1از  IE3به IE1از

58000  34800  31320  125/2  759/3  55/665  31/1177  2/865 5/1530 

قيمت تمام شده برق . درصد كل الكتروموتورهاي موجود در صنعت در نظر گرفته شده است 90مصرف برف الكتروموتورهاي وارداتي : مفروضات 
 .ريال در نظر گرفته شده است 1300

  
  گيرينتيجه

ـ   ،دربخـش واردات جـويي  االي صـرفه با توجه به پتانسيل ب
تواند در بهبود مصرف انرژي الكتروموتورها اقدامات زير مي

  .كاربردي و موثر باشد
ممنوعيت ورود الكتروموتورهاي با اسـتاندارد مصـرف    •

   1IEانرژي پايين تر از 
ممنوعيت برگـزاري حـراج الكتروموتورهـايي كـه بـه       •

  عنوان كاالي متروكه محسوب مي گردند 
عيت ورود موقـت الكتروموتورهـاي مصـرفي در    ممنو •

  ساير تجهيزات و خطوط توليد
ممنوعيت ورود قطعـات منفصـله الكتروموتـور، زيـرا      •

ـ        ه امكان آزمـون مصـرف انـرژي آنهـا وجـود نـدارد ب
استثناء توليد كنندگان كه با سپردن تضـمين كـافي   
تهعد نمايند در صورت عدم احراز شـرايط اسـتاندارد   

  .مودن كاال اقدام نمايندنسبت به مرجوع ن
واردكنندگان ملزم گردند قبل از خريد انبوه نمونه اي  •

از الكتروموتور را تهيه نموده و پس از انجام آزمـون و  

دريافت تاييديه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي 
اقدام بـه نمونـه   . ايران  نسبت به واردات اقدام نمايند
گمرك كماكـان   برداري و آزمون پس از ورود كاال به

  .انجام خواهد شد
 ايجاد گمركات تخصصي در مبادي ورودي كشور  •
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