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AUDYT ENERGETYCZNY SILNIKÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

PRZEMYSŁOWYM  
 

ELECTRIC MOTORS ENERGY AUDIT IN INDUSTRIAL ENTERPRISES  
 

Streszczenie:  Audyt energetyczny jest kluczem do uporządkowanych działań  w zakresie podejmowania de-
cyzji związanych z zarządzaniem energią w przedsiębiorstwach przemysłowych. Silniki elektryczne stanowią 
największą grupę odbiorników przemysłowych i mają największy udział w zużyciu energii elektrycznej  
w przemyśle. W artykule zostaną przedstawione następujące problemy dotyczące między innymi: 
sformułowania zadań audytu energetycznego silników elektrycznych w przedsiębiorstwie przemysłowym, opis 
procesu audytu,  identyfikacja korzyści wynikających z audytu,  opis zasad wyboru rodzaju audytu,  
sformułowania celów audytu oraz wyboru narzędzi audytu oraz metod analizy zebranych danych  w  aspekcie 
analizy oszczędności energii. Omówione zostaną również doświadczenia innych krajów UE w tym zakresie. 
Należy mieć na uwadze, że tylko  prawidłowo przeprowadzony   audyt energetyczny  silników elektrycznych 
decyduje o efektywności  zarządzania energią  w przedsiębiorstwie, której miarą ekonomiczną są: zmniej-
szenie kosztów dostarczanej energii  i paliw  oraz  wzrost  wyniku finansowego.   
 
Abstract: The energy audit is key to systematizing possible actions when decisions regarding energy man-
agement in the industrial enterprises are undertaken. Electrical motors are the largest group of industrial re-
ceivers, which account for a major share of electrical energy consumption. The article will present the follow-
ing issues: setting out the task of the energy audit of electric motors in an industrial enterprise, description of 
the audit process; identification of benefits resulting from the audit; description and choice of particular audit 
types; setting out the aims of the audit, and choice of audit tools and methods to evaluate the collected data to 
determine energy saving opportunities. The experiences regarding those matters of other EU countries will 
also be discussed. It is important to notice, that the energy audit of electric motors, only when carried out cor-
rectly, can influence the effectiveness of power management in an enterprise and therefore lead to improve-
ment in economic measures such as: decrease of expenses related to the supplied power and fuels, and im-
provement of the financial result.  
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1. Wstęp 

Silniki elektryczne mają szerokie zastosowanie 
w takich obszarach jak: przemysł, business, 
usługi publiczne, w gospodarstwach domo-
wych, są elementami różnorodnych układów 
napędowych, np.: wentylatorów, pomp wod-
nych, kompresorów sprężonego powietrza i na-
rzędzi   mechanicznych. W krajach wysoko roz-
winiętych przemysłowo i szybko rozwijających, 
udział silników elektrycznych w całkowitym   
krajowym zapotrzebowanie na energię elektry-
czną jest  znaczne. Statystyka wskazuje, że sil-
niki elektryczne są generalnie odpowiedzialne 
za około 2/3 przemysłowego zużycia energii 
elektrycznej w danym kraju albo za około 40% 
całkowitego zużycia energii elektrycznej. Zgod-
nie z oszacowaniami, wdrażanie istniejących 
powszechnie znanych energooszczędnych tech-
nologii i produktów może przynieść oszczę- 

 
 

dności rzędu 11-18% całkowitego zużycia ener-
gii elektrycznej. Wprowadzenie koncepcji ra-
cjonalnego użytkowania energii opiera się na 
dążeniu do oszczędności energii w obszarze jej 
użytkowania, a także odpowiada optymalnemu 
zużywaniu wszystkich ograniczonych ekonomi-
cznie zasobów. Definicja ta wskazuje, że środki 
prowadzące do bardziej racjonalnego użytko-
wania energii wykazują korzyści większe niż  
w aktualnej sytuacji.   
Wśród różnorodnych sektorów przyczynia-
jących się do emisji gazów wywołujących efekt 
cieplarniany, udział sektora przemysłowego jest 
znaczny. Zatem zmniejszenie emisji gazów cie-
plarnianych sektora przemysłowego jest naj-
lepszym sposobem redukcji całkowitej emisji 
gazów cieplarnianych. Dotychczasowe badania 
wykazały, że wprowadzenie w sektorze prze-
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mysłowym kilku opcji oszczędności energii, 
które wiązały się z małymi lub zerowymi kosz-
tami, spowodowało redukcję emisji gazów cie-
plarnianych o 10-30% [6,13]. Polepszenie efek-
tywności energetycznej to jednoczesne zmniej-
szenie emisji gazów cieplarnianych. Technolo-
gie wykorzystania energii, zwiększające efekty-
wność energetyczną w sektorze przemysłowym, 
zostały objęte w wielu krajach badaniami.  
W krajach UE -28 w roku 2015 sektor prze-
mysłowy zużywał 25,8% łącznego wolumenu 
zużytej energii finalnej krajów Wspólnoty. Naj-
większy udział w tym zużyciu mają Niemcy, 
którzy zużywają 21,75% łącznego wolumenu 
zużytej energii finalnej w przemyśle wszystkich 
krajów UE. Polska plasuje się na szóstym 
miejscu z udziałem wynoszącym 5,25%. Sektor 
przemysłowy w Polsce w 2015r. zużył 49,992 
TWh energii elektrycznej, co stanowi 33,26% 
całkowitego zużycia energii elektrycznej  
w Polsce [5]. Systemy napędowe   w Unii Euro-
pejskiej zużywają około 65% energii elektry-
cznej zużywanej przez sektor przemysłowy.   
W tabeli 1 zestawiono dla kilku wybranych 
krajów udziały zużycia energii przez silniki 
elektrycznej w całkowitym zużyciu energii ele-
ktrycznej w przemyśle. Dane te potwierdzają, 
że poprawa efektywności energetycznej maszyn 
elektrycznych ma duży wpływ na zużycie 
energii [6].  

Tabela1. 

Udział zużycia energii elektrycznej przez silniki 

elektrycznej w całkowitym krajowym zużyciu 

energii elektrycznej w przemyśle dla wybranych 

krajów [%]  

kraj 

Udział zużycia energii przez silniki 
elektryczne w całkowitym 

krajowym zużyciu energii w 
przemyśle [%] 

US 75 
UK 50 
UE 65 
Polska 50 
Malezja 48 
Turcja 65 
Słowenia 52 
Kanada 80 
Chiny 60 
Australia 30 

Duży udział silników elektrycznych w zużyciu 
energii spowodował, że koszty energii związane 
z użytkowaniem silników elektrycznych  
w przemyśle stały się rzeczywistym problemem 

z jednej strony, a z drugiej strony zagrożenia 
dla środowiska w szczególności spowodowane 
emisją gazów cieplarnianych i innymi zanie-
czyszczeniami zmusiły przedsiębiorstwa do 
poszukiwań alternatywnych środków związa-
nych ze wzrostem obciążenia w stosunku do 
budowy nowych elektrowni. Dlatego między 
innymi w przedsiębiorstwach przemysłowych 
stosowanie wysokoefektywnych silników elek-
trycznych zajmuje priorytetowe miejsce w stra-
tegiach ich rozwoju. Na rys.1 przedstawiono 
udział procentowy silników elektrycznych we-
dług zużycia energii końcowej w sektorze prze-
mysłowym UE w podziale na systemy realizu-
jące procesy technologiczne [6,13]. 
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Rys. 1. Udział procentowy silników według zu-

życia końcowego energii w sektorze przemysłu 

UE (pozostałe silniki – to silniki pracujące  

o bardzo zróżnicowanym obciążeniu w przetwa-

rzaniu surowców, np.: młyny, rozdrabniacze 

mieszadła, wyciągarki, itp. oraz w wewnątrzza-

kładowym transporcie surowców np. przenoś-

niki, windy, maszyny pakujące, dźwigi, itp.) [13] 

2. Audyt energetyczny 

Zużycie energii jest podstawową częścią proce-
su produkcyjnego przedsiębiorstwa i często 
kształtuje znaczną część kosztów wytwarza-
nych produktów. Zaoszczędzona energia zwię-
ksza zysk przedsiębiorstwa, natomiast nadmie-
rne jej zużycie zmniejsza zysk [10]. Audyt 
energetyczny służy identyfikacji wszystkich 
strumieni energii w obiektach przemysłowych, 
określa ilościowe zużycie energii oraz próbuje 
bilansować energię wejściową z energią zużytą. 
Pełni istotną rolę w podejmowaniu decyzji  
w obszarach zarządzania energią. W rezultacie 
badania prowadzone w ramach audytu energe-
tycznego stały się efektywnym narzędziem zde-
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finiowania i realizowania pełnych programów 
zarządzania energią w przedsiębiorstwie (rys.2).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2. Typowy program zarządzania energią 

oparty na audycie energetycznym 

W przedsiębiorstwie przemysłowym mogą być 
przeprowadzone trzy podstawowe typy audy-
tów energii: 

1. Wstępny audyt; 
2. Selektywny audyt; 
3. Pełny audyt. 

Typy audytów dostarczają szczegółowej analizy 
jednego lub wielu projektów. Analizowane pro-
jekty wynikają ze wstępnego audytu, zaleceń 
producentów lub mogą być wybrane przez za-
łogi zakładu, które uwzględniają w danym pro-
jekcie ich potrzeby w zakresie napraw lub mo-
dernizacji. 

3. Audyt wstępny 

Wstępny audyt jest przeprowadzony w ograni-
czonej rozpiętości czasu. Skupia się na głów-
nych dostawach i zapotrzebowaniu energii  
w przemyśle. Zakres tego audytu wynika z wy-
różniających się kosztów energii i identyfikacji 
marnotrawstwa w głównych urządzeniach pro-
cesu przemysłowego. Korekcyjne środki są kró-
tko opisywane, szybko szacowane są koszty ich 
implementacji i potencjalnie zaoszczędzone ko-

szty operacyjne oraz oblicza się prostą stopę 
zwrotu. Taki poziom szczegółowości nie zape-
wnia, że zaproponowane środki oszczędności   
są wystarczające do podjęcia decyzji ostatecz-
nej, co do ich wdrożenia, ale umożliwia odpo-
wiednie uszeregowanie tych środków pod 
względem ważności w projektach poprawy efe-
ktywności energetyczne, również określa zapo-
trzebowanie na bardziej szczegółowy audyt. 

4. Audyt selektywny  

Selektywny audyt energetyczny szuka głównie 
dużych oszczędności i nie zwraca uwagi na nie-
wielkie środki oszczędności. Taki model kon-
troli jest bardzo opłacalny, gdy wykonywany 
jest przez doświadczonych audytorów. Zawsze 
istnieje ryzyko, że gdy kilka znaczących środ-
ków oszczędności zostanie znalezionych, reszta 
będzie ignorowana.   

5. Pełny audyt 

Pełny audyt energii sprowadza się do osza-
cowania energii wejściowej dla różnych pro-
cesów, wyznaczenia strat, określenia zbioru his-
torycznych danych dla danych poziomów pro-
dukcji i uwzględnienia specyfiki zużycia ene-
rgii. Audyt pełny prowadzi do opracowania pla-
nu dziania prowadzącego do podwyższenia efe-
ktywności energetycznej zakładu przemysło-
wego. Pełny audyt energetyczny jest ilościową 
oceną rozszerzenia racjonalnego użytkowania 
energii.   

6. Audyt energetyczny silników elektry- 
cznych 

Jednym z obszarów wykorzystania energii  
w przedsiębiorstwach przemysłowych są syste-
my napędzane silnikami elektrycznymi, w któ-
rym zamienia się energię elektryczną w me-
chaniczną. Energia ta jest przekazywana do ma-
szyny napędzanej. Silniki elektryczne są pod-
stawową siłą napędową dla większości maszyn 
przemysłowych, można je podzielić na dwie 
główne grupy; silniki DC (prądu stałego), silni-
ki AC (prądu zmiennego). Oba rodzaje wystę-
pują w przemyśle, ale trend technologiczny  
w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, zdecydo-
wanie przesunął się w kierunku silników AC. 
Mocnymi stronami silników AC wykorzysty-
wanymi w przemyśle są:   
• wytrzymałość, 
• prosta konstrukcja, 
• niskie wymagania konserwacyjne  
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Audyt energetyczny silników elektrycznych  
w przedsiębiorstwie przemysłowym jest narzę-
dziem programu zarządzania energią w syste-
mach, w których pracują silniki elektryczne.  
Głównymi celami audytu energetycznego silni-
ków elektrycznych w zakładzie przemysłowym 
są: 
• Identyfikacja zużycia energii przez silniki ele-

ktryczne. 
• Wdrożenie środków oszczędności energii, in-

dywidualnych dla każdego odbiorcy przemy-
słowego, poprzez zastąpienie nieefektywnych 
energetycznie urządzeń, technologii w tym si-
lników elektrycznych wysokoefektywnymi.  

• Wykorzystanie benchmarki w zakresie uży-
tkowania silników elektrycznych, czyli zapo-
znanie się z procesem użytkowania silników 
elektrycznych w przedsiębiorstwie, które mo-
żna uznać za lidera w obszarze efektywności 
energetycznej silników w danej gałęzi prze-
mysłu, do której należy audytowane przedsię-
biorstwo i na tej podstawie ustalenie środków 
oszczędności energii w zakładzie objętym au-
dytem. 

• Identyfikacja występujących miejsc marno-
trawstwa energii w użytkowanych silnikach 
elektrycznych. 

Wyniki audytu energetycznego silników ele-
ktrycznych powinny przynieść następujące ko-
rzyści: 
• Identyfikację strat energii dla zalecanych 

działań; 
• Monitorowanie efektów usprawnień operacy-

jnych;  
• Redukcję zużycia energii i kosztów opera-

cyjnych (w przybliżeniu 20-30%); 
• Oprócz oszczędności energii w wymiarze pie-

niężnym wynikających z audytu energii, jego 
wyniki mogą prowadzić do korzyści dla śro-
dowiska takich jak redukcje gazów cieplar-
nianych; 

• Polepszenie wyników całego systemu, zysko-
wności i produktywności; 

• Zapobieganie uszkodzeniom urządzeń; 
• Oszacowanie finansowych wpływów z plano-

wanych projektów oszczędności energii, 
• Służą jako samoaudytujące narzędzie kory-

gujące system w celu poprawy wyników.  
Przeprowadzenie audytu pełnego energii w celu 
uzyskania wiarygodnych danych o zużyciu ene-
rgii silników elektrycznych wymaga między in-
nymi zastosowania między innymi następują-
cych przyrządów: cyfrowych mierników cę-

gowych, przenośnych tachometrów, czujników 
termoelektrycznych, kamer termowizyjnych, re-
jestratorów danych. 
Najważniejszymi danymi potrzebnymi do ana-
lizy zużycia energii silnika elektrycznego na-
leżą między innymi: 
• współczynnik obciążenia, 
• dane dotyczące działalności produkcyjnej, 
• moc znamionowa,  
• współczynnik mocy, 
• sprawność przy zadanym współczynniku 

obciążenia, 
• sprawność ustalona dla 75% współczynnika 

obciążenia, 
• profil obciążeniowy silnika,  
• rachunki za zużytą energię, 
• pokrycie zapotrzebowania na energie, 
• czas trwania obciążenia silnika w godzinach 

szczytowych i poza szczytem. 

7. Przewymiarowanie silników, jako pod-
stawowy obszar marnotrawstwa energii 
w przemyśle  

Bardzo ważne jest dobranie silnika elektrycz-
nego właściwej mocy do rzeczywistego obcią-
żenia, tak aby pracował efektywnie. W prze-
myśle często są zainstalowane silniki o dużo 
większej mocy niż jest wymagana – są one 
przewymiarowane. Na tabliczce znamionowej 
silnika jest podana sprawność silnika przy 
obciążeniu znamionowym. Wartość sprawności 
przy różnych obciążeniach jest różna od po-
danej na tabliczce znamionowej. Sprawność,  
z którą silnik pracuje jest określana na podsta-
wie krzywej zależności sprawności od obcią-
żenia (rys.3). Sprawność silnika jest równa wa-
rtości maksymalnej tylko wtedy, kiedy silnik 
pracuje przy obciążeniu równego 75% obcią-
żenia znamionowego lub wyższym. Zalecany 
obszar pracy to przedział od 60% do 90% zna-
mionowego obciążenia, idealną wartością ob-
ciążenia jest jego obciążenie znamionowe.  Do-
świadczenia audytorów energii wskazują, że 
niewiele silników w pracuje przy obciążeniu 
znamionowym, najczęściej pracują przy współ-
czynniku obciążenia wynoszącym około 80%. 
Natomiast silniki zainstalowane w zakładach 
przemysłowych pracujące przy zmiennym ob-
ciążeniu osiągają przeciętną sprawność poniżej 
80%. Zazwyczaj współczynnik obciążenia dla 
większości silników w zakładach przemysło-
wych mieści się w przedziale od 50% do 70%. 
Przewymiarowanie silnika o 25% w górę nie 
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powoduje poważnego oddziaływania na jego 
sprawność pod warunkiem, że silnik pracuje 
przy względnie stałym obciążeniu. 

 
Rys. 3. Zależność sprawności silnika od obcią-

żenia [11]   

Jeśli obciążenie zmienia się i rzadko osiąga 
75% obciążenia znamionowego wówczas może 
to mieć negatywny wpływ nie tylko na spraw-
ność, ale na współczynnik mocy silnika. W is-
tocie w warunkach częściowego obciążenia 
współczynnik mocy silnika zmniejsza się zna-
cznie szybciej   niż sprawność. Dlatego, jeśli 
silniki są przewymiarowane występuje potrzeba 
korekty współczynnika mocy. Przewymiaro-
wane silniki również zwiększają koszty inwe-
stycyjne zasilających je rozdzielnic i instalacji 
elektrycznych. 
 

 
Rys. 4. Zależność współczynnika mocy silnika 

od zmian obciążenia [11]. 
 

Na rys. 4 można zaobserwować, że współczyn-
nik mocy ma tendencję spadkową wraz ze 
zmniejszeniem obciążenia. Jednym z najlep-
szych rozwiązań tego problemu jest zastąpienie 
silników przewymiarowanych silnikami wyso-
koefektywnymi o odpowiednio dobranej mocy 
[1,12]. Najlepiej można to zrobić przy użyciu 

narzędzi komputerowych (MotorMaster+, Euro 
DEEM, CanMOST, PEMP, itp.), służących do 
analizy zużycia energii przez silnik. 

8. Strategie oszczędzania energii silników 
w przedsiębiorstwach przemysłowych 

Strategie oszczędzania energii silników elektry-
cznych można zasadniczo sklasyfikować we-
dług wykorzystanych metod oszczędzania ener-
gii opierających się na:  
• zastosowaniu regulacji (nieobowiązkowych, 

obowiązkowych, różnicowanych, tj. obowią-
zkowych i nieobowiązkowych, norm, etykie-
towania, szkoleń, bodźców), 

• zastosowaniu technologii (VSD, poprawy 
współczynnika mocy, nowych technologii), 

• przez działania porządkowe (utrzymania ru-
chu, wyłączania, zamiany, redukcji strat spo-
wodowanych awariami, kontrolowanie) 

Realizacja przyjętych strategii oszczędzania 
energii silników energetycznych może być 
wdrożona na podstawie następujących środków: 
regulacji obowiązkowych, dobrowolnych środ-
ków i systemu zachęt.  
Obowiązkowe regulacje dotyczą:  
• minimalnych standardów efektywności 

energetycznej MEPS, czyli obowiązkowych 
minimalnych poziomów sprawności dla 
silników elektrycznych wprowadzanych na 
rynki europejskie; 

• egzekwowania: zgodność pomiarów, san-
kcji; 

• deklaracja zgodności produktu i certyfika-
tów CE 

• niezależnego testowania. 
Nieobowiązkowe środki można klasyfikować 
jako: 
• etykietowanie; 
• osiąganie standardów (w przyszłości); 
• dobrowolne umowy; 
• programy zamówień publicznych; 
• szkolenia i inne narzędzia. 
Systemy zachęt można klasyfikować jako: 
• system repartycyjny; 
• zniżki podatkowe inwestycyjne; 
• system bonus-malus; 
• mechanizm czystego rozwoju CDM; 
• celowe dotacje; 
• darmowe audyty. 
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9. Oszczędności energii silników 

9.1. Oszczędności energii w układzie napę-
dowym o zmiennej prędkości VSD 

Silniki o regulowanej prędkości oszczędzają 
energie przy pracy silników na poziomach nie-
zbędnych jedynie dla poszczególnych zadań re-
alizowanych w konkretnym czasie. Silniki bez 
regulacji prędkości mogą często pracować na 
jednym poziomie, który jest znacznie powyżej 
potrzebnej prędkości dla pojedynczych zasto-
sowań i dlatego są znaczącym źródłem marno-
trawstwa energii. Silniki o regulowanej pręd-
kości mogą mieć różnorodne zastosowanie do-
tyczy to: wentylatorów, pomp, kompresorów, 
przenośników, taśmociągów, automatów. Najle-
piej pasują w tym przypadku, kiedy zastoso-
wania nie wymagają pełnego obciążenia przez 
cały czas i kiedy producenci upierają się przy 
posiadaniu dodatkowych mocy produkcyjnych. 
Najczęściej stosowaną technologią regulacji 
prędkości silników pomp i wentylatorów jest 
zmiana ich mocy w układach napędowych  
o zmiennej prędkości VSD [8]. Inną technolo-
gią są systemy napędowe z częstotliwościową 
regulacją prędkości (VFD), które są standardo-
wo stosowane do różnych pomp i zmian pręd-
kości wentylatora w systemach ogrzewania, 
wentylacyjnych i klimatyzacji w budynkach [9]. 
Departament energii KE oszacował, że zastą-
pienie konwencjonalnych silników silnikami  
o regulowanej prędkości we właściwych zasto-
sowaniach da wynik oszczędności około 41% 
energii zużytej przez silniki przemysłowe. Na 
przykład redukcja o 10% prędkości obrotowej 
powoduje 27% redukcję zużycia energii [13]. 

9.2. Oszczędność energii silników w wyniku 
zainstalowania baterii kondensatorów 

Współczynnik mocy (PF) odzwierciedla, jaka 
część mocy rzeczywistej została zużyta podczas 
pracy przez urządzenie. Zatem jest on środkiem 
do oceny efektywnego użytkowania energii 
elektrycznej. Silniki indukcyjne przetwarzają 
najwięcej 80-90% dostarczonej mocy pozornej 
w użyteczną pracę. Pozostała moc bierna jest 
zużywana do wytwarzania pola elektromagne-
tycznego w silniku.  Silnik indukcyjny wymaga 
zarówno mocy czynnej i biernej do działania. 
Dodanie kondensatorów jest zasadniczo najlep-
szym sposobem do poprawy współczynnika 
mocy w zakładach przemysłowych. Największe 
korzyści poprawy współczynnika mocy można 
osiągnąć poprzez umiejscowienie kondensa-

torów w źródle prądów biernych. Należy zatem 
powszechnie stosować kondensatory umiesz-
czone przy silnikach w zakładach przemysło-
wych, jeśli jest to możliwe. Ważne jest, aby po-
prawić współczynnik mocy do odpowiedniej 
wartości, ponieważ jego poprawa może skut-
kować przepięciami i uszkodzeniem izolacji 
[4,7]. 

9.3. Inne źródła oszczędności energii   

Prawidłowa eksploatacja może żywotność silni-
ka przedłużyć o 10 lat, kiedy silnik jest właś-
ciwie dopasowany do napędzanego obciążenia  
i pracuje w warunkach na jakie został zapro-
jektowany [2]. Do innych źródeł oszczędności 
energii silników elektrycznych można zaliczyć: 
• wyłączanie silnika-zgodnie z ustalonym 

programem lub harmonogramem, 
• czyszczenie - Czysty silnik schładza się le-

piej. Nagromadzenie się brudu na wlotach 
powietrza silnika chłodzonego wentylato-
rem i łopatkach wentylatora redukuje prze-
pływ powietrza i zwiększa temperaturę pra-
cy silnika. Mocno obciążone silniki są 
szczególnie podatne na przegrzanie, więc 
mają małe tolerancje na zanieczyszczeni). 

• smarowanie - Smar w łożyskach silników 
elektrycznych nie tylko chroni je przed 
zużyciem, ale również zabezpiecza przed 
korozją, pyłem i innymi zanieczyszcze-
niami. Ponad 90%. problemów z łożyskami 
to efekt nadmiernego smarowania, które 
może powodować rozrywanie uszczelnień  
i przedostanie się smaru wprost na uzwo-
jenia silnika z pominięciem łożyska. Dobry 
wybór smaru pozwala znacznie ograniczyć 
koszty operacyjne, poprawić pracę łożysk 
oraz zwiększyć ich ochronę, a tym samym 
wydłużyć okres eksploatacji silnika ele-
ktrycznego i podnieść produktywność za-
kładu. 

• montaż, elementy sprzęgające, wyważe-
nie - Zarówno konstrukcja silnika jak i jego 
obciążenia, musi być sztywno przymoco-
wana do podłoża. Niewykonanie solidnego 
montażu może doprowadzić do wibracji lub 
odkształceń, które doprowadzą do uszko-
dzeń łożysk. Sprzężenie silnika z maszyną 
napędzaną jest istotne z punktu efekty-
wności energetycznej. Właściwe wyważe-
nie jest zawsze bardzo ważne dla żywot-
ności łożysk i urządzeń sprzęgających. Nie-
wielka niewspółosiowość może znacznie 
zwiększyć poprzeczne obciążenie łożysk, 
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co może skrócić żywotność urządzeń sprzę-
gających.  

• informacja i edukacja - Publikacje i se-
minaria są głównymi narzędziami do dzie-
lenia się informacjami. Etykietowanie silni-
ków w różnych krajach jest przewodnikiem 
dla ich potencjalnych użytkowników, bo-
wiem zawiera podstawowe wielkości chara-
kterystyczne umożliwiające oszacowanie 
korzyści płynących z oszczędzania energii 
elektrycznej. Również masowe media po-
winny rozpowszechniać informacje przy-
datne użytkownikom do zastępowania zu-
żytych urządzeń energooszczędnymi. 

• mechanizmy finansowe - Rabaty są bardzo 
prostym sposobem do zachęcenia do sprze-
daży energooszczędnych systemów napędo-
wych. Jednym ze sposobów wsparcia fina-
nsowego są ulgi podatkowe dla inwestu-
jących w wysokoefektywne systemy napę-
dowe.  Innym typem finansowego wsparcia 
jest leasing. Umowy tego typu zazwyczaj 
dotyczą większych systemów napędowych, 
np. systemów sprężonego powietrza. Nie-
które specyficzne umowy mają zapisy,  
w których klient płaci firmie tylko równo-
wartość zaoszczędzonych kosztów energii. 
W ten sposób pokonuje się barierę braku 
kapitału. 

• oszczędności energii przy użyciu urzą-
dzeń optymalizujących obciążenie - Róż-
norodne urządzenia optymalizujące zużycie 
energii elektrycznej silników, tzw. „czarne 
skrzynki". Zasadniczo zawierają elektroni-
czne układy, które monitorują takie para-
metry jak obciążenie silnika, współczynnik 
mocy oraz umożliwiają stałe dopasowanie 
dostaw energii do obciążenia silnika w celu 
mini-malizacji zużycia energii. 

10. Wnioski 

Audyt energetyczny jest efektywnym narzę-
dziem, pomagającym gromadzić dane potrze-
bne do oszacowania zużycia energii przez sil-
niki. Jest bardzo przydatny do identyfikacji 
umiejscowienia straty energii oraz obszarów 
wdrażania potrzebnych środków oszczędności 
energii. Około 58% wszystkich strat silnika 
dotyczy strat występujących w stojanie i wir-
niku. To jest obszar, w którym powinno się szu-
kać potencjalnych oszczędności. W przemyśle 
około 75% silników pracuje z obciążeniem 
poniżej 60% obciążenia znamionowego. Zatem 
ogromny potencjał w zakresie oszczędności 

energii i pośrednio emisji gazów cieplarnianych 
tkwi w odpowiednim wymiarowaniu - doborze 
silników.  Układy regulacji prędkości VSD są 
opcją w takich sytuacjach, kiedy należy szukać 
oszczędności energii w dopasowaniu do wyma-
ganego obciążenia. Jednak należy zauważyć, że 
ten sposób jest ekonomicznie uzasadniony dla 
dużych silników. Ponadto silniki niepracujące 
przy pełnym obciążeniu w wielu wypadkach są 
przewymiarowane do potrzeb i są źródłem mar-
notrawstwa energii. Można stwierdzić, że ene-
rgię można zaoszczędzić używając silników  
o wysokiej efektywności zamiast o efektywno-
ści standardowej. Wiele badań potwierdziło ce-
lowość wykorzystania efektywnych energety-
cznie silników poprzez obliczenie rentowności 
ekonomicznej na podstawie oceny okresu zwro-
tu nakładów. Regulacje związane z efektywno-
ścią energetyczną (akty prawne obowiązkowe  
i dobrowolne, bodźce bazujące na nich) w nie-
których przypadkach grają bardzo ważną rolę  
w ograniczaniu zużycia energii elektrycznej  
i zanieczyszczenia środowiska. Jakkolwiek 
odpowiednie procedury sprawdzające muszą 
być rozwijane, aby ustalić takie regulacje.  
Najczęstszymi przyczynami uszkodzeń silni-
ków jest przegrzanie (25%) i zanieczyszczenia 
(43%). Wykonując remonty zapobiegawcze 
można chronić silniki przed tego typu uszko-
dzeniami i zanieczyszczeniami. Świadomość  
i edukacja są ważnymi instrumentami, które są 
bardzo użyteczne w oszczędzaniu energii. 
Media masowe mogą odegrać ważną rolę przez 
upublicznianie korzyści wynikających z oszczę-
dzania energii.  
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