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SILNIKI WIELOBIEGOWE JAKO NAPĘDY ENERGOOSZCZĘDNE 

 
MULTI-SPEED MOTORS AS ENERGY-SAVING DRIVES 

  
Streszczenie: Napęd energooszczędny charakteryzuje się minimalnym poborem energii elektrycznej potrzeb-

nej do realizacji procesu technologicznego. Warunek ten spełnia układ napędowy złożony z falownika i silnika 

indukcyjnego. Przy dużych mocach układów napędowych, zasilanych napięciem 6 kV i wyższym, falowniki 

są drogie. Rozwiązaniem kompromisowym mogą być silniki indukcyjne wielobiegowe. Silniki wielobiegowe 

umożliwiają w sposób skokowy, dostosować prędkość obrotową do wymagań maszyny roboczej. W tabeli 2 

przedstawiono,  dla założonego algorytmu pracy maszyny roboczej, względne zużycie energii przez napęd:  

z ciągłą regulacją prędkości obrotowej, pracujący ze stałą prędkością obrotową oraz dwu-, trój- i czterobie-

gowy. 
 

Abstract: Energy-saving drive is characterised by a minimum consumption of electricity needed to carry out 

its technological process. This condition is being met by the drive system composed of an inverter and an 

induction motor. At high-power drive systems, supplied with a voltage of 6 kV and higher, inverters are 

expensive. A compromise may be a multi-speed induction motors. Multi-speed motors allow in jumps 

adjusting the speed to the requirements of the working machine. Table 2 shows - for the assumed algorithm for 

the work of the machine - the relative power consumption of the drives: continuous-variable-speed-control, 

running at a constant speed, two-gear, three-gear and four gear. 
 

Słowa kluczowe: układ napędowy, oszczędność energii, silniki wielobiegowe 
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Wstęp 

Energooszczędność napędu jest kryterium eko-

nomicznym i ekologicznym. Ekonomicznym, 

gdyż za nie zużytą energię nie ponosi się kosz-

tów. Ekologicznym, gdyż nie zużytej energii 

elektrycznej nie trzeba wytwarzać.  W Polsce 

ponad 80% energii elektrycznej uzyskuje się  

w wyniku spalania węgla, a zatem jeśli mniej 

spali się węgla to zmniejszy się emisję gazów 

CO2, SO2, NOx. Jeśli dany układ napędowy 

pracuje przy mniejszej prędkości obrotowej, to 

zużywa mniej energii. Praca napędu z niższą 

prędkością obrotową zmniejsza zużywanie się 

napędzanych maszyn roboczych i obniża gene-

rowany przez nie hałas, przykładem są przeno-

śniki taśmowe. Energooszczędność napędów 

elektrycznych można uzyskać różnymi sposo-

bami. Najskuteczniejszym sposobem realizacji 

energooszczędności napędu jest zasilanie sil-

nika elektrycznego poprzez falownik energo-

elektroniczny. W napędach dużej mocy zasila-

nych z sieci elektroenergetycznej o napięciu  

6 kV i wyższym jest rozwiązaniem drogim. 

Energooszczędność układu napędowego można 

uzyskać także metodą mniej kosztowną poprzez 

stosowanie silników elektrycznych wielobie-

gowych. W artykule koncentrujemy się na na-

pędach wielobiegowych maszyn roboczych,  

 
 

których program pracy może być realizowany 

przy różnych prędkościach obrotowych. Do 

urządzeń tych należą: wirówki, wentylatory, 

pompy, przenośniki taśmowe, dźwigi osobowe  

i inne. 

Definicja energooszczędnego układu na-

pędu 

Energooszczędny układ napędowy pobiera  

z sieci elektroenergetycznej minimum energii 

potrzebnej do realizacji procesu technologicz-

nego – rys.1. 

Energia potrzebna do realizacji procesu tech-

nologicznego w  czasie ł 
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Maszyna robocza, realizując swoje zadanie 

technologiczne, narzuca układowi napędowemu 

moment obciążenia Tob i prędkość kątową ωm. 

Jak wynika z zależności (1) minimalne zużycie 

energii W2min uzyskuje się wówczas, gdy układ 

napędowy pracuje z minimalną lecz dopusz-

czalną prędkością kątową (ωm min). 
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Rys. 1. Schemat napędu energooszczędnego 
 

Wówczas i moment obciążenia Tob jest zwykle 

najmniejszy. Przykładem są wentylatory, pom-

py, a także przenośniki taśmowe. Realizacja al-

gorytmu pracy napędu z minimalną prędkością 

kątową ωm min daje największe oszczędności 

energii. Taki algorytm pracy we współczes-

nych napędach elektrycznych może być reali-

zowany np. przy pomocy silnika indukcyjnego 

klatkowego zasilanego z przemiennika (falow-

nika) energoelektronicznego, jak to pokazano 

na rysunku 1. Na przykładzie przenośnika taś-

mowego zróbmy bilans energetyczny układu 

napędowego. Minimalne zużycie energii przez 

układ napędowy przenośnika taśmowego rea-

lizującego swoje zadanie będzie wówczas,  gdy  

 

przenośnik będzie pracować przy pełnym zała-

dowaniu taśmy, co wiąże się z dopasowywa-

niem prędkości liniowej taśmy do szybkości ła-

dowania masy materiału na taśmę w kg/sek. 

Minimalne zużycie energii będzie określone 

przy założeniach: 

• taśma transportowa jest napędzana układem 

napędowym o ciągłej regulacji prędkości 

obrotowej, jak na rysunku 1, 

• przenośnik taśmowy pracuje ze zmienną 

wydajnością W, od wydajności maksymal-

nej do zera, przy czym moment obciążenia 

na wale silnika Tob = constans, 

• prędkość obrotowa silnika zmienia się od 

ωm = ωN do ωm = 0, tak aby załadowanie 

taśmy było pełne (znamionowe). 

Hipotetyczne warunki pracy przenośnika 

taśmowego (maszyny roboczej) przedstawiono 

na zredukowanych wykresach: wydajności – W, 

momentu obciążenia - Tob i prędkości kątowej - 

ωm - rysunek 2. Załóżmy, że w czasie po 6 go-

dzin taśmociąg pracuje: z pełną wydajnością 

WN, z wydajnością 0,75WN , wydajnością 0,5WN 

i wydajnością 0,25WN. W tak założonych wa-

runkach pracy zużyta energia elektryczna,  

w czasie τ = 24 [h], wynosi: 
 

We min = 15TN  ωN 10
-3    

kWh          (2) 
 

Energia We min będzie bazą do porównania  

z energią zużywaną przez przenośnik taśmowy 

napędzany silnikiem indukcyjnym: jednobiego-

wym, dwubiegowym, trójbiegowym i cztero-

biegowym. 
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Rys. 2. Hipotetyczna praca maszyny roboczej przedstawiona na zredukowanym wykresie:  

wydajności – W, momentu obciążenia - Tob i prędkości kątowej - ωm, w czasie 24 godzin
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Wielobiegowe silniki indukcyjne klatko-

we 
 

Silniki indukcyjne klatkowe w stojanie mają 

uzwojenie 3-fazowe i w wirniku uzwojenie wy-

konane z prętów miedzianych, zwykle nieizo-

lowanych, na czołach zwartych pierścieniami. 

Uzwojenie stojana wykonywane jest o liczbie 

biegunów 2p = 2; 4; 6; 8; 10; 12. Fundamen-

talną zasadą działania każdej maszyny elek-

trycznej jest równość biegunów siły magneto-

motorycznej uzwojenia stojana i wirnika, gdyż 

tylko wówczas maszyna generuje moment 

elektromagnetyczny różny od zera. Właściwo-

ścią uzwojenia klatkowego wirnika jest, że 

liczba biegunów uzwojenia wirnika dopasowuje 

się do liczby biegunów uzwojenia stojana. Wła-

ściwość ta jest wykorzystywana w konstrukcji 

silników wielobiegowych. 

Silniki indukcyjne: 

 

 

- dwubiegowe o stosunku liczby biegunów 

2p1/2p2 = 2 konstruuje się z jednym uzwoje-

niem o przełączalnej liczbie biegunów, czyli 

gdy 2p1/2p2 = 4/2; 8/4; 12/6, 

- dwubiegowe, gdy stosunek liczby biegunów 

2p1/2p2 ≠ 2, o konstruuje się z dwoma uzwo-

jeniami, 2p1/2p2 = 6/2; 6/4; 8/2; 8/6; 12/2; 

12/4; 12/8, 

- trójbiegowe konstruuje się z dwoma uzwo-

jeniami: jedno uzwojenie jednobiegunowe, 

a drugie uzwojenie o przełączalnych biegu-

nach, np.: 2p1/2p2/2p3 = 8/6/4; 12/8/6, 

- czterobiegowe o liczbie biegunów 

2p1/2p2/2p3/2p4 konstruuje się z dwoma 

uzwojeniami przełączalnymi, np.: 

2p1/2p2/2p3/2p4 = 12/8/6/4.  

Zasada budowy uzwojenia o przełączalnej licz-

bie biegunów jest zilustrowana na rysunku 3, na 

którym pokazano, że to samo uzwojenie, po-

przez odpowiednie połączenie sekcji uzwojenia, 

może mieć liczbę biegunów 2p = 4 lub 2.  
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Rys. 3. Ilustracja budowy uzwojenia o przełączalnej liczbie biegunów 2p1/2p2 = 4/2 

 

Jak widać z rysunku 3 jedno przełączenie zaci-

sków (1, 2, 3) zmienia liczbę biegunów uzwo-

jenia z 2p1 = 4 na 2p2 = 2. Podobnie można zre-

alizować uzwojenie przełączalne o liczbie bie-

gunów 2p1 = 8 na 2p2 = 4 i 2p1 = 12 na 2p2 = 6. 

Uzwojenia o przełączalnej liczbie biegunów 

stosowane jest wówczas, gdy stosunek par bie-

gunów p1/p2 = 2. Teoretycznie można wykonać 

także uzwojenie o przełączalnej liczbie biegu-

nów przy stosunku p1/p2 = 3 oraz p1/p2 = 4. 
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Uzwojeń takich w praktyce nie wykonuje się, 

gdyż nie można uzyskać dla obydwóch przy-

padków (p1 i p2), zbliżonych wartości indukcji 

magnetycznej w szczelinie silnika. Moment 

elektromagnetyczny silnika zależy od kwadratu 

indukcji. Dla jednej z tych biegunowości (p1 lub 

p2) moment ten byłby mały i silnik nie wypeł-

niałby swojej funkcji. Z tego względu silniki  

o stosunku par biegunów p1/p2 ≠ 2 wykonuje się 

z dwoma niezależnymi uzwojeniami. Jedno 

uzwojenie ma liczbę par biegunów p1, a drugie 

p2. Wykonanie silnika z dwoma uzwojeniami 

stojana wymaga powiększenia żłobków, co po-

większa objętość i masę uzwojenia stojana 

dwukrotnie, lecz objętość i masa silnika zwięk-

sza się mniej niż 15% w stosunku do masy sil-

nika jednobiegowego o identycznych parame-

trach przy większej liczbie biegunów. Ilustrują 

to dane silników zestawione w tabeli 1.  

Wykonanie silnika z dwoma uzwojeniami sto-

jana daje jednak dodatkowe możliwości, gdyż 

jedno z tych uzwojeń można wykonać  

o przełączalnej liczbie biegunów, uzyskuje się 

wówczas silnik trójbiegowy. Można także oby-

dwa uzwojenia wykonać o przełączalnej liczbie 

biegunów, co daje silnik czterobiegowy. Na ry-

sunkach 4 do 9 przedstawiono opis warianto-

wych rozwiązań skrzynek przyłączeniowych 

silników wielobiegowych, w tym schematy 

uzwojenia. 
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Rys. 4. Skrzynka przyłączeniowa silnika dwu-

biegowego z jednym uzwojeniem o przełączal-

nej liczbie biegunów  2p1/2p2 = 4/2; 8/4; 12/6 
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Rys. 5. Skrzynka przyłączeniowa silnika dwu-

biegowego z dwoma uzwojeniami o liczbie bie-

gunów  2p1/2p2 = 6/2; 6/4; 8/2; 8/6; 12/2; 12/4; 

12/8    
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Rys. 6. Skrzynka przyłączeniowa silnika trój-

biegowego z dwoma uzwojeniami o liczbie bie-

gunów  2p1/2p2/2p3 = 8/6/4; 12/8/6 (uzwojenie 

2p2 jest połączone w gwiazdę, a uzwojenie 

2p1/2p3 jest przełączalne) 
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Rys. 7. Skrzynka przyłączeniowa silnika trój-

biegowego z dwoma uzwojeniami o liczbie bie-

gunów  2p1/2p2/2p3 = 6/4/2; 8/4/2; 12/8/4 

(uzwojenie 2p1 jest połączone w gwiazdę,  

a uzwojenie 2p2/2p3 jest przełączalne) 
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Rys. 8. Skrzynka przyłączeniowa silnika trój-

biegowego z dwoma uzwojeniami o liczbie bie-

gunów  2p1/2p2/2p3 = 8/4/2; 12/6/4 (uzwojenie 

2p3 jest połączone w gwiazdę, a uzwojenie 

2p1/2p2 jest przełączalne) 
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Rys. 9. Skrzynka przyłączeniowa silnika cztero-

biegowego z dwoma uzwojeniami przełączal-

nymi o liczbie biegunów 2p1/2p2/2p3/2p4 = 

12/8/6/4 

 

Można jeszcze postawić pytanie, jakimi para-

metrami różnią się silniki wielobiegowe od sil-

ników jednobiegowych?. Na pytanie to można 

odpowiedzieć porównując ich parametry kata-

logowe [1]. 

W tabeli 1 zestawiono w formie przykładu pa-

rametry silników wielkości mechanicznej 280. 

Jak widać z tego zestawienia różnice dotyczące: 

sprawności, cos ϕ, prądu rozruchowego są nie-

wielkie. Większe różnice dotyczą momentu roz-

ruchowego i momentu maksymalnego. Silnik 

dwubiegowy ma także większą masę. 

Silniki wielobiegowe w napędach  

o zmiennym obciążeniu  
 

Porównanie zużycia energii elektrycznej przez 

silniki wielobiegowe w napędach maszyn robo-

czych o zmiennej wydajności zostanie prze-

prowadzone dla hipotetycznych warunków 

pracy układu napędowego: Tob = constans, przy 

czym zredukowany wykres wydajności W 

i momentu obciążenia maszyny roboczej jest 

identyczny jak na rysunku 2. W napędzie jed-

nostopniowym prędkość kątowa przez cały czas 

τ = 24 godz. jest stała i wynosi ωm = ωN. Ener-

gia zużyta przez napęd jednostopniowy wynosi: 
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 Tabela 1

Parametr Silnik jednobiegowy Silnik dwubiegowy 

Liczba biegunów 2 4 2 4 

Wznios osi wału (wielkość mechaniczna) [mm] 280 280 280 

Moc znamionowa [kW] 90 75 90 75 

Napięcie znamionowe [V] 400 400 400 3400 

Prąd znamionowy [A] 151 126 138 126 

Prędkość znamionowa [ob./min] 2970 1483 2963 1485 

Moment znamionowy [N ⋅m] 290 483 291 483 

Sprawność znamionowa 94,7 94 93 94 

cos ϕN 0,91 0,91 0,95 0,91 

Krotność momentu rozruchowego 2 2 1,3 1,8 

Krotność prądu rozruchowego 7 6,6 6,3 6,8 

Krotność momentu maksymalnego 3,2 2,6 1,9 1,9 

Masa silnika [kg] 605 555 630 

 

 We 1 = 24ωN Tob 10
-3  

kWh            (3) 
 

W napędzie dwustopniowym , przy stosunku 

par biegunów uzwojenia p2/p1 = 0,5, jak na ry-

sunku 4 i przy założeniu zredukowanego czasu 

pracy τ:  

- dla p2 czas pracy obejmuje przedział   

0 ≤ τ ≤ 12 [h], a prędkość kątowa wynosi  

ωm2 = ωN, 

- a dla p1 czas pracy obejmuje przedział  

0,5τ ≤ τ ≤ 24 [h], prędkość kątowa wynosi  

ωm1 = 0,5ωN .  

Energia zużyta przez napęd dwustopniowy wy-

nosi: 

We 2 = 18 ωN Tob 10
-3

  kWh    (4) 

 

Napęd dwustopniowy może być zrealizowany 

także przy innym wariancie rozwiązania sto-

sunku liczby biegunów np. p2/p1, jak na rys.5. 

Energia zużyta w tych wariantach rozwiązania 

będzie większa.   

W napędzie trójstopniowym, przy stosunku par 

biegunów uzwojenia p3/p2/p1 = ¾/6 i przy zało-

żeniu zredukowanego czasu pracy τ:  

- dla p3 czas pracy obejmuje przedział   

0 ≤ τ ≤ 6 [h], a prędkość obrotowa wynosi  

ωm = ωN, 

- dla p2 czas pracy obejmuje przedział   

6 ≤ τ ≤18 [h], a prędkość obrotowa wynosi  

ωm =2/3ωN, 

 

- dla p3 czas pracy obejmuje przedział   

18 ≤ τ ≤ 24 [h], a prędkość obrotowa wynosi  

ωm = 1/3ωN. 

Energia zużyta przez napęd trójstopniowy wy-

nosi:  

We 3 = 2/3 ωN Tob 10
-3

 kWh     (5) 
 

Ta sama wartość energii jest przy stosunku par 

biegunów uzwojenia  p3/p2/p1 = ½/4 i przy zało-

żeniu zredukowanego czasu pracy τ:  

- dla p3 czas pracy obejmuje przedział   

0 ≤ τ ≤ 12 [h], a prędkość obrotowa wynosi 

ωm = ωN, 

- dla p2 czas pracy obejmuje przedział  

12 ≤ τ ≤1 18 [h], a prędkość obrotowa wynosi 

ωm =0.5ωN, 

- dla p3 czas pracy obejmuje przedział   

18 ≤ τ ≤ 24 [h], a prędkość obrotowa wynosi 

ωm =0,25ωN. 
 

W napędzie czterostopniowym, przy stosunku 

par biegunów uzwojenia p4/p3/p2/p1 = ¾/6  

i p3/p2/p1 = 2/3/4/6 przy założeniu zredukowa-

nego czasu pracy τ:  

- dla p4 czas pracy obejmuje przedział   

0 ≤ τ ≤ 6 [h], a prędkość obrotowa wynosi  

ωm = ωN, 

- dla p3 czas pracy obejmuje przedział   

6 ≤ τ ≤ 12 [h], a prędkość obrotowa wynosi  

ωm = 0,75ωN, 
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- dla p2 czas pracy obejmuje przedział   

12 ≤ τ ≤ 18 [h], a prędkość obrotowa wynosi  

ωm = 0,5ωN, 

- dla p1 czas pracy obejmuje przedział   

18 ≤ τ ≤ 24 [h], a prędkość obrotowa wynosi  

ωm = 0,25ωN. 

 

Energia zużyta przez napęd czterostopniowy 

wynosi:  

We 4 = 15 ωN Tob 10
-3

 kWh    (6) 

Wnioski  

W tabeli 2 zestawiono porównanie energii,  

w jednostkach względnych, zużytej przez po-

szczególne układy napędowe, w stosunku do 

energii pobranej przez układ napędowy 

o regulowanej prędkości obrotowej, jak na ry-

sunku 1. 
 

Układ napędowy, liczba biegunów 

– rysunek 

We 

We mni 

Regulowany 2p1 - rys.1 1 

Jednobiegowy - 2p1 1,6 

Dwubiegowy 2p1/2p1 - rys.4 1,2 

Dwubiegowy p1/ p2=3/1 - rys.5 1,33 

Dwubiegowy p1 /p2=3/2 - rys.5 1,33 

Dwubiegowy p1/ p2=4/1 - rys.5 1,3 

Dwubiegowy p1/ p2=4/3 - rys.5 1.3 

Dwubiegowy p1/ p2=6/1 - rys.5 1,6 

Dwubiegowy p1/ p2=6/2 - rys.5 1,33 

Dwubiegowy p1/ p2=6/4 - rys.5 1,33 

Trójbiegowy p1/ p2/p3=6/4/3 – rys.6 1,1 

Trójbiegowy p1/ p2/p3=6/4/3 – rys.7 1,1 

Trójbiegowy p1/ p2/p3=4/3/2 – rys.6 1,27 

Trójbiegowy p1/ p2/p3=3/2/1 – rys.7 1,13 

Trójbiegowy p1/ p2/p3=6/4/2 – rys.7 1,13 

Trójbiegowy p1/ p2/p3=4/2/1 – rys.8 1,1 

Trójbiegowy p1/ p2/p3=6/3/2 – rys.8 1,2 

Czterobiegowy p1/ p2/p3/p4=6/4/3/2 

– rys.9 

1 

 

Z zestawienia tego widać, że przy napędzie jed-

nostopniowym nieregulowanym zużyta energia 

jest o 60% większa od energii zużytej przy na-

pędzie regulowanym, przy wykonaniu tej samej 

pracy. Prostym rozwiązaniem zmniejszenia 

zużycia energii układu napędowego maszyn 

roboczych, o zmiennej wydajności, jest zasto-

sowanie silników wielobiegowych. Stosując już 

silnik dwubiegowy można zmniejszyć zużycie 

energii już o 40%. W układzie napędowym 

realizowanym silnikiem z trzema stopniami 

prędkości obrotowej, w analizowanym przy-

padku obciążenia, można zmniejszyć zużycie 

energii elektrycznej nawet o 50%, a przy napę-

dzie czterostopniowym o 60%. Należy jednak 

zwrócić uwagę, aby stopnie prędkości (liczby 

par biegunów uzwojeń) były dobrze dopaso-

wane do algorytmu pracy maszyny roboczej. 

Największe oszczędności energii pobieranej 

przez układ napędowy uzyskuje się poprzez do-

bre dopasowanie prędkości obrotowej do algo-

rytmu pracy maszyny roboczej. Ponadto zaletą 

regulacji stopniowej prędkości obrotowej  

w stosunku do zasilania falownikiem jest kom-

patybilność elektromagnetyczna, to znaczy 

układ napędowy nie generuje do sieci elektro-

energetycznej wyższych harmonicznych prądu. 
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