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Streszczenie: W artykule opisano charakterystykę pracy głównego odbiornika energii elektrycznej, silnika na-

pędu sprężarki śrubowej pracującej w przedsiębiorstwie produkcyjnym wykorzystującym procesy zgrzewania 

i krawędziowania metalu. Przedstawiono wyniki badań poboru energii rejestrowanego multimetrem elektro-

nicznym współpracującym z komputerem osobistym PC. Badania wykonane zostały podczas pracy silnika 

sprężarki podłączonej do centralnej instalacji pneumatycznej. Dla zachowania stałego odbioru sprężonego po-

wietrza do instalacji podłączono odpowiednie zawory upustu powietrza. Badania porównawcze składały się  
z kilku 30 minutowych pomiarów. Za każdym razem zmieniano dolną, górną bądź obie granice ciśnienia za-

danego na mikrokontrolerze sprężarki. W artykule przedstawiono 4 najbardziej istotne pomiary oraz korzyści 

jakie mogą powstać przy zachowaniu odpowiednich ustawień. Najważniejszą istotą sposobu wykonania badań 
była jak największa uniwersalność sprzętu dzięki, któremu można dokonać pomiarów i analiz. Wszystkie po-

miary wykonano z użyciem multimetru cęgowego pozwalającego na zapis w komputerze osobistym PC, gdzie 

następowała akwizycja danych. Zapisane dane były dalej analizowane w programie Excel. 

Istotnym elementem artykułu jest symulacja komputerowa pracy napędu elektrycznego wybranej linii kompre-

sora. W programie symulacyjnym zamodelowano zasilany z zakładowej sieci elektroenergetycznej trójfazowy 

silnik asynchroniczny napędzający sprężarkę śrubową. Dokonano porównania rzeczywistych pomiarów z wy-

liczonymi podczas symulacji i przedstawiono wyniki porównania. Symulacja przeprowadzona została w pro-

gramie Matlab/Simulink. Uzyskano dobrą zgodność wyników symulacji i obliczeń. 
 

Abstract: In the paper there was described characteristic of work of main electric energy receiver of screw 

compressor motor which is working in a manufacturing company that uses welding and flanging processes. 

There were presented results of research of energy consumption registered by an electronic multimeter which 

was cooperating with the personal computer. The research was performed during work of screw compressor 

connected to a central pneumatic installation. For retain constant compressed air consumption there were con-

nected adequate venting valves to the installation. Comparative research comprised of several 30-minute 

measurements. Each time there have been changed the minimum, maximum or both limits of pressure set on 

the microcontroller of the compressor. In the article four most important measurements and the benefits that 

may arise while maintaining appropriate settings were presented. The most important gist of the method to ex-

ecution the research was the greatest versatility of equipment through which it you can make measurements 

and analyzes. All measurements were performed using a clamp multimeter in which we can record data in per-

sonal computer where data acquisition was performed. Recorded data were further analyzed in Excel program. 

The important element of this article is the computer simulation of the selected line compressor drive. In the 

simulation program, power grid supplying three phase asynchronous motor driving the screw compressor was 

modeled. For confirmation of the correctness of the model, there were compared real measurement with calcu-

lated during the simulation and the results were presented. The simulation was performed in Matlab/Simulink 

program. Good comparability of simulation results and calculations was achieved. 
 

Słowa kluczowe: zużycie energii, symulacja pracy sprężarki śrubowej Matlab/Simulink, optymalizacja zużycia 

energii, pomiar zużycia energii 

Keywords: energy consumption, simulation of the screw compressor in Matlab/Simulink, optimization of ener-

gy consumption, the measurement of energy consumption

1. Wstęp 

Dążenie ludzkości do coraz bardziej efektyw-

nego i energooszczędnego zużycia energii po-

woduje, że powinniśmy opracowywać nowo-

czesne źródła energii i wydajne energetycznie 

odbiorniki. Aby to zrealizować musimy umieć 

w precyzyjny sposób opomiarować nadzorowa-

ne obiekty oraz potrafić rejestrować, archiwi-

zować i analizować dane zużycia energii.  Po-

winno to w końcu pozwolić podejmować decy-

zje pozwalające optymalizować zużycie energii 

i minimalizować awarie maszyn.  

W procesie zgrzewania i krawędziowania bla-
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chy wykorzystywane są specjalne maszyny do 

obróbki plastycznej i zgrzewania, największym 

odbiornikiem energii w analizowanym procesie 

produkcyjnym są silniki asynchroniczne napę-
dzające kompresory dostarczające sprężone 

powietrze do układów testujących, elektro-

pneumatycznych, mechanicznych, siłowych 

podzespołów maszyn produkcyjnych. 

Przeprowadzone zostały pomiary zużycia ener-

gii pobieranej przez silnik asynchroniczny na-

pędzający sprężarkę śrubową. Badania układów 

elektromechanicznych pod kątem zużycia a da-

lej optymalizacji zużycia energii obniżą koszty 

eksploatacji i mogą przyczynić się do oszczęd-

ności spowodowanych zmniejszeniem kosztów 

energii.  

2. Analizowany układ 

Dla maksymalnej prostoty i uniwersalności me-

tody pomiaru zastosowano cęgowy miernik 

mocy MB157 z interfejsem RS232 i konwerte-

rem na USB (wirtualny COM). Miernik ten 

umożliwia pomiar mocy czynnej, biernej, po-

zornej oraz energii. 

Silnik sprężarki jest obciążony symetrycznie 

dlatego wystarczyło mierzyć prąd w jednej fa-

zie np. L1 i napięcie międzyfazowe np. L2-L3. 

Dalej dane przekazywane były w postaci pró-

bek za pośrednictwem programu: Bs157 Data 

Logging System Ver 2.0.0.4 do komputera PC, 

gdzie z kolei można było w prosty sposób, po 

zakończeniu pomiarów analizować wyniki  

w programie Microsoft Office/Excel. W tabeli 1 

zestawiono podstawowe parametry badanego 

silnika. Na rysunku 1 przedstawiono schemat 

ideowy układu pomiarowego do monitorowania 

zużycia energii przez układ napędowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 1. Schemat ideowy rzeczywistego układu 

pomiarowego napędu sprężarki śrubowej 

 

Tabela 1. Parametry układu napędowego 
 

2.1. Cykle pracy układu maszyn 

Podczas pracy silnika sprężarki śrubowej zare-

jestrowano następujące fazy ruchu (Rys. 2): 

- ROZRUCH widzimy znaczne zmiany  

w przebiegu mocy, spowodowane rozruchem 

silnika w układzie gwiazda/trójkąt, 
- PEŁNE OBCIĄŻENIE w tej fazie silnik pra-

cuje z pełną mocą, która zwiększa się wraz ze 

wzrostem ciśnienia w układzie. Zwiększenia 

ciśnienia roboczego wymaga dostarczenia 

większego momentu napędowego, 

- WYBIEG jest stanem pracy, gdy sprężarka nie 

spręża powietrza, pracuje na tzw. biegu jało-

wym, następuje po chwili osiągnięcia przez in-

stalację maksymalnego ciśnienia roboczego. 

Długość tego stanu regulujemy aby unikać nie-

potrzebnych całkowitych wyłączeń maszyny. 

Gdy w stanie wybiegu ciśnienie spadnie poniżej 

ciśnienia minimalnego to maszyna przejdzie w 

stan pełnego obciążenia, gdy natomiast ciśnie-

nie w instalacji nie spadnie poniżej minimum 

maszyna zatrzyma się, 
- ZATRZYMANIE – wyłączenie linii. 
 

 
 

Rys. 2. Powiększenie dwu cykli pracy linii kom-

presora. Wykres mocy P=f(t), wykres uzyskany 

w programie Bs157 Data Logging System 

Wybrane parametry techniczne 

silnika 23FEV05 OA51873 
Symbol J.M. Wartość 

Moc znamionowa PN [kW] 75 

Napięcie znamionowe (50 Hz) UN [V] 400/690 

Prąd znamionowy/maksymalny IN [A] 130,87 

Prędkość obrotowa znamionowa (50 Hz) n [obr/min] 2980 

Moment znamionowy/maksymalny (50 Hz) TN [Nm] 240,35 

Sprawność ηN [%] ≥ 94 

Współczynnik mocy cosφN [-]` 0,88 

Krotność momentu rozruchowego Tl/TN [-] 2,5 

Krotność prądu rozruchowego Il/IN [-] 7,9 

Krotność momentu maksymalnego Tb/TN [-] 2,8 

Moment bezwładności J [kg•m2] 1,27 

Masa m [kg] 530 
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3. Efektywność zużycia energii elek-

trycznej 

3.1. Badania 

Przeprowadzono badania mające na celu ob-

serwację zużycia energii przez silnik sprężarki 

śrubowej podczas zmian zakresów ciśnienia, 

przy którym następuje załączanie lub przejście 

maszyny do pracy na wybiegu. Dokonano po-

miarów, każdy trwający równe 30 minut przy 

stałej wartości obciążenia instalacji pneuma-

tycznej – identyczne warunki odbioru sprężo-

nego powietrza. Ciąg cyfr: 9,3-8,1 oznacza w 

poniższych zapisach 9,3 – górną granicę ciśnie-

nia 9,3 bar przy, której mikrokontroler daje sy-

gnał do przejścia kompresora w stan wybiegu 

oraz dolną 8,1 – granicę ciśnienia 8,1 bar załą-
czenia kompresora. 

Na kolejnych rysunkach zilustrowane zostały 

przebiegi podsumowujące pomiary: 
 

Rys. 3. Pomiar 1: Najwyższe zadane ciśnienia: 

9,3-8,1 maszyny najrzadziej zmieniają stany 

pracy: pełne obciążenie - wybieg 

Zużycie energii: 33,02 kWh w ciągu 30 min 
 

Rys. 4. Pomiar 2: 8,8-8,1 Duża częstotliwość 
zmian stanów pracy, mała różnica ciśnień 
Zużycie energii: 33,22 kWh w ciągu 30 min 
 

Rys. 5. Pomiar 3: 8,5-7,8 Duża częstotliwość 
zmian stanów pracy, mała różnica ciśnień 
Zużycie energii: 32,62 kWh w ciągu 30 min 
 

Rys. 6. Pomiar 4: 8,5-7,3 Maszyny rzadko 

zmieniają stan: pełne obciążenie – wybieg,  

Zużycie energii: 30,25 kWh w ciągu 30 min 

 

 
 

Rys. 3. Przebiegi P=f(t), E=f(t) dla pracującego 

kompresora dla ciśnienia załączania 8,1 bar 

oraz ciśnienia wybiegu 9,3 bar. Pomiar 1 

 

 
  

Rys. 4. Przebiegi P=f(t),E=f(t)dla pracującego 

kompresora dla ciśnienia załączania 8,1 bar 

oraz ciśnienia wybiegu 8,8 bar. Pomiar 2 
 

 
 

Rys. 5. Przebiegi P=f(t), E=f(t) dla pracującego 

kompresora dla ciśnienia załączania 7,8 bar 

oraz ciśnienia wybiegu 8,5 bar. Pomiar 3 
 

 
 

Rys. 6. Przebiegi P=f(t), E=f(t) dla pracującego 

kompresora dla ciśnienia załączania 7,3 bar 

oraz ciśnienia wybiegu 8,5 bar. Pomiar 4 

3.2. Efektywność energetyczna a awarie 

Utrzymywanie wysokiej efektywności i wydaj-

ności pracy linii sprężarki jest ważne ze wzglę-
dów kosztowych i serwisowych. Analizując 

Rys. 7 widzimy, że przejścia w stan wybiegu 

powodują obniżenie się współczynnika mocy 
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cosϕ co wpływa niekorzystnie na parametry 

sieci i konieczność kompensacji mocy biernej 

dodatkowymi bateriami kondensatorów.  

Na częstotliwość awarii mają wpływ następują-
ce czynniki: 

- praca pod pełnym obciążeniem spowodowa-

nym wymogiem pracy z maksymalnymi ciśnie-

niami,  

- często wysokie ciśnienie musimy zapewnić 
tylko dlatego, że instalacja pneumatyczna jest 

miejscowo nieszczelna, 

- drgania, spowodowane zużyciem np. łożysk 

lub elementów wirujących, ważna jest tu pre-

wencyjna diagnostyka wibroakustyczna, 

- nieustanne rozruchy i zatrzymania na Rys. 8 

widzimy prace maszyn w czasie 8 godzin obra-

zującym stany maszyny w kolejnych przedzia-

łach czasu, prawidłowy dobór mocy kompreso-

rów, oraz optymalizacja cyklów pracy i zakre-

sów ciśnienia pomagają wyeliminować proble-

my niestabilności załączeń i wyłączeń. 
 

 
 

Rys. 7. Przebiegi I=f(t), cosφ=f(t) dla pracują-

cego kompresora o mocy znamionowej 75 kW 

dla ciśnienia załączania 7,3 bar oraz ciśnienia 

wyłączania 8,5 bar 
 

 
 

Rys. 8. Przebiegi P=f(t), E=f(t) dla pracującego 

kompresora o mocy 75 kW czas 8 h 

3.3 Wnioski 
 

 
 

Rys. 9. Porównanie zadan. ciśnienia: max=9,3 

min 8,1 względem: max=8,5 min 7,3 bar 
 

1. Praca kompresora z najwyższymi zadanymi 

ciśnieniami pracy 9,3-8,1 bar – pomiar 1 - naj-

większe zużycie energii, 

2. Obniżenie tylko górnej granicy ciśnienia 8,8-

8,1 bar nie daje w skutkach żadnych oszczędno-

ści, kompresor częściej załącza się i wyłącza – 

pomiar 2, 

3. Obniżenie ciśnienia do wartości: 8,5-7,8 bar 

powoduje oszczędność: 1,21 % – pomiar 3, 

4. Obniżenie ciśnienia do wartości: 8,5-7,3 bar 

powoduje oszczędność: 8,39 % oraz mniejszą 
częstotliwość stanów praca – wybieg – pomiar 

4, co przy wyliczeniu kosztu daje 5 112 PLN 

oszczędności w skali roku. 

4. Symulacja komputerowa pracy ukła-

du w programie Matlab/Simulink 

Zamodelowano układ z silnikiem indukcyjnym  

napędzającym sprężarką śrubową. Silnik podłą-
czono do sieci elektroenergetycznej (Rys. 11) i 

przygotowano elementy toru pomiarowego po-

zwalające monitorować parametry zużycia 

energii elektrycznej. 

W pojęciu programu Simulink sprężarka jest 

elementem generującym moment obciążenia 

silnika. Układ pomiarowy sprężarki przesyła 

dane do bloku akwizycji, gdzie dane są prób-

kowane i przesyłane do przestrzeni roboczej 

MATLAB. 

Układ pomiarowy między silnikiem a siecią za-

silającą generuje sygnały pomiarowe napięcia  

i prądu do układu pomiarowego wartości sku-

tecznych napięcia i prądu oraz mocy czynnej. 

Dalej moc czynna jest całkowana w liczniku 

energii a dalej przetwarzana na sygnały impul-

sowe w buforze impulsów. Bufor impulsów 

przesyła impulsy w postaci kwantów energii do 

bloku analitycznego (w założeniach projekto-
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wych komputera użytkownika – analityka).  

Dane są tu przeliczane z postaci impulsowej na 

ilość energii oraz koszt pobranej energii. 

 
 

 

Rys. 10. Schemat symulacyjny jednego                 

z głównych odbiorników energii elektrycznej - 

sprężarki śrubowej opomiarowanej systemem 

do ciągłego monitorowania poboru energii 
 

Parametry symulacji: 

• krok symulacji zmienny (Variable-step) 

• wielkość kroku maksymalna: 8.3e-4 

• wielkość kroku minimalna: 1e-5 

• początkowa wielkość kroku: 1e-4 

• zastosowany algorytm symulacyjny 

ode23s (stiff/Mod. Rosenbrock) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• typ symulacji: ciągły – Continuous 
 

 
Rys. 11. Porównanie mocy czynnej i energii 

zmierzonej multimetrem elektroniczny – prze-

biegi czerwone z przebiegami uzyskanymi sy-

mulacją komputerową Matlab/Simulink – prze-

biegi niebieskie 

 

Możemy powiedzieć, że całkowita energia po-

bierana przez wszystkie maszyny podzielone na 

centra kosztowe/linie produkcyjne będzie sumą 
całek oznaczonych w danym przedziale czasu 

od t1 do t2: 
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gdzie  

i=1,2,3,…,n jest kolejnym numerem linii pro-

dukcyjnej/centrum roboczego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rys. 12. Schemat symulacyjny systemu do ciągłego monitorowania poboru energii przez sprężarkę 

śrubową zasilaną z sieci 230/400 [V] 50 [Hz] wykonany w programie Matlab/Simulink  
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5. Podsumowanie 

Należy pamiętać, że jednokrotny pomiar może 

powodować wprowadzenie do obliczeń znacz-

nych błędów. Jedynie dłuższa obserwacja reje-

strowanych wartości pokazuje pewne prawi-

dłowości i pozwala oszacować maksymalne i 

minimalne wartości przebiegów. Posiadając 

przebiegi kilku minutowe lub kilku godzinne 

możemy stwierdzić na podstawie pomiarów ja-

ką moc ma urządzenie, którego np. wcześniej 

nie udało się zidentyfikować na podstawie ta-

bliczki znamionowej. 

Dla weryfikacji poprawności przyjętych zało-

żeń projektowych przeprowadzono porównanie 

wartości mocy i energii zmierzonej w rzeczywi-

stości z przebiegiem uzyskanym na podstawie 

symulacji komputerowej. Analizie poddany zo-

stał jeden cykl pracy silników napędzających 

sprężarki śrubowej. Porównanie przeprowadzo-

ne zostało przez zaimportowanie danych z po-

miarów rzeczywistych do przestrzeni środowi-

ska Matlab a następnie porównanie całości na 

wykresie Rys. 11. Na rysunku tym przedsta-

wione zostały: kolorem czerwonym pomiary 

rzeczywiste wykonane cęgowym multimetrem 

cyfrowym pokazujące moc i energię czynną, 
kolorem niebieskim te same wielkości elek-

tryczne uzyskane w procesie symulacji kompu-

terowej Matlab/Simulink. Analizując wszystkie 

cztery krzywe widzimy, że są one do siebie 

zbliżone. Biorąc w pierwszym etapie pod uwa-

gę energię czynną możemy stwierdzić, że układ 

rzeczywisty zużył 2,42 kWh energii a układ 

symulacyjny wykazał 2,51 kWh daje to podo-

bieństwo z różnicą 3,6%. Obserwując jednak 

wykresy w pierwszym przedziale od 0 do 10 s 

widzimy, że układ rzeczywisty nie był w stanie 

zmierzyć wartości mocy a przez to energii pod-

czas rozruchu, kiedy to pojawiły się stany nieu-

stalone i duże wahania prądu. Uwzględniając 

ten przedział w porównaniu przyjmijmy, że 

miernik cyfrowy dokonał pomiaru prawidłowo i 

uwzględnił stany nieustalone uzyskujemy w ten 

sposób różnicę pomiędzy pomiarami rzeczywi-

stymi i symulowanymi na poziomie: 1,5 %. 

Przeprowadzone analizy i porównania potwier-

dzają, że wyliczone teoretycznie wartości od-

zwierciedlają rzeczywiste przebiegi. Dzięki 

wprowadzonym zapisom matematycznym mo-

żemy definiować i opisywać rzeczywiste ele-

menty. 

Na diagramie Rys. 13. zaprezentowana została 

propozycja idei kolejnych elementów składo-

wych prawidłowego zarządzania mającego na 

celu efektywne użytkowanie energii. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rys. 13. Diagram efektywnego energetycznie 

zarządzania zużyciem energii 

Taki schemat działań można przyjąć do popra-

wy efektywności zużycia energii w większości 

nadzorowanych układów w zakładach przemy-

słowych. 
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