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WARUNKI I MOŻLIWOŚCI MECHANIZMU JI W PROJEKCJI 
EKONOMICZNEJ I FINANSOWEJ ENERGOOSZCZĘDNYCH 
PRZEDSIĘWZIĘĆ W NAPĘDACH ELEKTRYCZNYCH 

 
CONDITIONS AND OPPORTUNITIES OF THE JI MECHANISM  

IN THE ECONOMIC AND FINANCIAL PROJECTION OF ENERGY EFICIENT 
ELECTRIC DRIVES PROJECT 

 
1. Mechanizmy Protokołu z Kioto w 
przedsięwzięciach efektywnego wykorzy-
stania energii 
W dniach 1 - 11 grudnia 1997 w Kioto w czasie 
Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie 
Zmian Klimatu, podpisano Protokół zobowią-
zujący państwa wysokorozwinięte do ograni-
czenia emisji gazów cieplarnianych o co naj-
mniej 5%, w stosunku do roku bazowego (naj-
częściej 1990 r.). Zobowiązanie redukcji doty-
czy tak zwanego pierwszego okresu rozlicze-
niowego, to znaczy lat 2008 - 2012. W Proto-
kole z Kioto za gazy cieplarniane uznano ko-
szyk sześciu gazów, których emisje przeliczane 
są na równoważnik dwutlenku węgla CO2 
(GWP - Global Warning Potential). Są to gazy: 
dwutlenek węgla CO2, metan CH4, podtlenek 
azotu N2O, fluorowodory (HFCs), perfluoro-
karbony PFCs, sześciofluorki siarki SF6. Koszty 
redukcji emisji gazów cieplarnianych w po-
szczególnych krajach i instalacjach są różne. 
Dla realizacji redukcji emisji gazów cieplarnia-
nych we wszystkich krajach, sygnatariuszach z 
Kioto, po możliwie najniższych kosztach, do-
puszczono w Protokole trzy tzw. elastyczne 
mechanizmy redukcji emisji, jak: 
- handel emisjami (ET), 
- wspólną realizację projektów (JI), 
- mechanizm czystego rozwoju (CDM). 
 

Handel emisjami pozwala na minimalizację 
kosztów redukcji emisji przez urynkowienie 
procesu ograniczenia emisji i wykorzystanie 
korzyści z wymiany emisji pomiędzy krajami  
i firmami o zróżnicowanych kosztach redukcji. 
Przy wspólnej realizacji przedsięwzięć (JI, joint 
- implementation) firmy współfinansujące in-
westycję redukcji emisji gazów cieplarnianych 
otrzymują jednostki redukcji emisji według  uz- 

 
 

godnionych udziałów w wielkości redukcji tych 
gazów. W mechanizmie czystego rozwoju 
mogą i muszą brać udział kraje rozwinięte 
i rozwijające się. Mechanizm czystego rozwoju 
przewiduje uzyskanie pozwolenia na dodat-
kowa emisję w postaci "poświadczonych re-
dukcji emisji", w zamian za finansowanie 
przedsięwzięć prowadzących do ograniczenia 
lub uniknięcia emisji w krajach rozwijających 
się. Wejście w życie Protokołu z Kioto nastą-
piło znacznie później, to jest przez ratyfikowa-
nie Protokołu przez kraje rozwinięte, których 
emisja gazów cieplarnianych stanowi co naj-
mniej 55% całkowitej emisji świata. Polska ra-
tyfikowała Protokół z Kioto 13 grudnia 2002 
roku, zobowiązując się do redukcji emisji ga-
zów cieplarnianych w okresie 2008 - 2012 o 6% 
w porównaniu z poziomem emisji z 1998 roku. 
Protokół z Kioto wszedł w życie w 2005 roku 
przez ratyfikowanie Protokołu przez Rosję, co 
w sumie emisji wszystkich sygnatariuszy prze-
kroczyło wymagany poziom 55% całkowitej 
emisji świata. 
Nie oznacza to, że w latach 1997 - 2005 nie ini-
cjowano i nie wdrażano przedsięwzięć redukcji 
emisji we współpracy międzynarodowej. 
Początkowo pilotowo, bez przekazywania emi-
sji, realizowano przedsięwzięcia w formule 
działań wdrażanych wspólnie (AIJ - Activities 
Implemented Jointly), np. Szwajcaria na rzecz 
Polski.    
Następnie niektóre  kraje, podpisywałyumowy 
na wspólną realizację przedsięwzięć (JI) np. 
Holandia, Dania, Finlandia z Polską.  
cieplarnianych, jak np. holenderski Carboncre-
dits, Prototypowy Fundusz Węglowy (PCF) 
Banku Światowego, które funkcjonują w pełnej 
formule mechanizmu JI jak na rys. 1. 
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Rys. 1. Schemat mechanizmu wspólnej realizacji (JI) 

 
Unia Europejska, wyprzedzająco do czasu 
ostatecznego wejścia w życie Protokołu 
z Kioto, przygotowała i ustanowiła 13 paź-
dziernika 2003 Dyrektywę 2003/87/WE, wpro-
wadzającą program handlu uprawnieniami do 
emisji gazów cieplarnianych na obszarze 
wspólnoty. Dyrektywa wprowadza wejście w 
życie Europejskiego Systemu Handlu Emisjami 
Gazów Cieplarnianych (ETS) od 1 stycznia 
2005 roku. W Polsce Dyrektywa ta została za-
adaptowana Ustawą z dnia 22 grudnia 2004 o 
handlu uprawnieniami do emisji do powietrza 
gazów cieplarnianych i innych substancji. 
W dniu 27 października 2004 roku została 
przyjęta przez Wspólnotę Europejską tzw. Dy-
rektywa łącząca - 2004/101/WE, określająca 
rolę mechanizmów JI i CDM we wspólnoto-
wym systemie handlu emisjami (ETS). Należy 
spodziewać się, że od 2006 roku Polska i upo-
ważnione do handlu emisjami polskie firmy 
będą mogły brać udział w międzynarodowym 
handlu. Formalnie i praktycznie więc wszystkie 
mechanizmy elastycznego  finansowania Proto- 
kołu z Kioto, jak: ETS, JI, CDM będą mogły 
być stosowane niebawem przez zainteresowane 
firmy w Polsce. Zużycie energii elektrycznej w 
napędach elektrycznych, można szacować na 50 
- 60% ogólnego zużycia tej energii w Polsce. 
Zużycie to stanowi pośrednio, z produkcji i dys-
trybucji energii elektrycznej, udział w emisji 
gazów cieplarnianych rzędu 20 - 24% tj. ok. 64 
- 70 milionów Mg CO2/rok. 

Szacując, że ok. 10 - 20% tej wielkości emisji 
można zredukować przez energooszczędne 
przedsięwzięcia w napędach elektrycznych, to 
potencjalna wartość tej redukcji w aktualnych 
warunkach rynku uprawnieniami na emisję wy-
nosi 320 - 1400 mln Euro/rok, czyli tylko dla 
pierwszego okresu rozliczeniowego 2008 - 
2012 1600 - 7000 mln Euro (ok. 6,4 - 28,0 mld 
zł). Wykorzystanie tego potencjału jest wyzwa-
niem dla polskiej gospodarki i firm. 

2. Mechanizm wspólnej realizacji JI w 
energooszczędnych napędach elektrycz-
nych 
Ramy prawne Dyrektyw WE i ustaw w Polsce 
określają możliwość uczestnictwa podmiotów 
realizujących energooszczędne przedsięwzięcia 
w napędach elektrycznych. Użytkownicy ener-
gii elektrycznej znajdują się w różnej pozycji 
odnośnie bezpośredniego (własne wytwarzanie 
i użytkowanie energii) czy pośredniego (tylko 
użytkowanie energii) uczestnictwa w emisji ga-
zów cieplarnianych. Poniżej przedstawiono (ta-
bela 1) możliwego uczestnictwa użytkowników 
energii elektrycznej w mechanizmach handlu 
emisjami (EFS) i wspólnej realizacji energo-
oszczędnych przedsięwzięć (JI). 
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Tabela 1 
Możliwość uczestnictwa 
w mechanizmach JI Lp. 

Rodzaj użytkownika energii elek-
trycznej 

ETS JI 
Uwagi 

1. Producent energii elektrycznej lub cie-
pła, w instalacjach spalania 
o wejściowej mocy powyżej 20 MW 
Użytkownik energii elektrycznej 
z własnych źródeł na potrzeby własne 

tak tak Należy unikać podwójnego li-
czenia (ETS, JI, CDM) redukcji 
w instalacjach objętych ETS. 
Od 2008 r. wykorzystanie jedno-
stek redukcji JI lub CDM (CER 
lub ERU) nie może przekroczyć 
1% całych uprawnień nadanych 
KPU (NAP) dla danej instalacji 

2. Przedsiębiorstwa produkcji 
i przetwórstwa metali żelaznych, 
przemysłu mineralnego i celulozowo-
papierniczego o zdolnościach produk-
cyjnych powyżej progu ustawowej 
kwalifikacji do handlu emisjami, kupu-
jące prawo do emisji 
z elektrooszczędnych przedsięwzięć 
przedsiębiorstw jak w pkt. 1 

tak tak  

3. Przedsiębiorstwa jak w pkt. 1 i 2, ku-
pujące prawo do emisji 
z elektrooszczędnych przedsięwzięć 
przedsiębiorstw o instalacji spalania 
poniżej 20 MW mocy wejściowej 

nie tak  

4. Użytkownicy energii elektrycznej, re-
alizujący elektrooszczędne przedsię-
wzięcia w napędach własnych instala-
cji emisji gazów cieplarnianych 

nie tak  

 
Wynika stąd, że przedsięwzięcia JI będą mogły 
być powszechnie zastosowane. Ich formalnym 
ograniczeniem w przedsiębiorstwach i instala-
cjach podlegających do handlu uprawnieniami 
na emisję (ETS) są zapisy Dyrektywy 
2004/101/UE, tzw. łączącej, ale nie wyklucza-
jącej udziału w przedsięwzięciach JI i CDM, 
praktycznym ograniczeniem - koszty przygoto-
wania i procedury zatwierdzania projektu JI. 
Przykładem sposobu przygotowania i zatwier-
dzenia proje ktu mogą być etapy przygotowania 
projektu JI w funduszu PCF Banku Światowego 
(załącznik nr 1). Koszty przygotowania pro-
jektu JI będą rzutować na skalę projektu, przede 
wszystkim na odpowiednią wielkość efektów 
redukcji emisji, tak by wielkość tych efektów 
mogła z nawiązką pokryć koszty powstania pro 
jektu (tzw. koszty transakcyjne). Kluczowym 
działaniem w określeniu efektów redukcji z 
projektów JI jest ustalenie bazowej emisji pro-
jektu, tzn. poziom emisji od którego zacznie się 
liczyć wielkość redukcji emisji uzyskanej przez 
wdrożenie projektu JI. Wiele projektów JI  
i CDM (np. zastosowanie biomasy do produkcji 
energii   elektrycznej,   zagospodarowanie  gazu 

wysypiskowego) mają standaryzowane metody 
ustalania bazowej emisji przez UNFCCC. Dla 
napędów elektrycznych można oprzeć się na 
metodach zaproponowanych przez OECD i IEA 
w studiach przypadków opracowanych dla 
projektów efektywnego wykorzystania energii. 
Dla urządzeń elektrycznych, w tym napędów 
elektrycznych proponuje się następującą for-
mułę ustalenia zużycia energii: 

 

Bazowe zużycie energii 
 

Zużycie energii = Ilość x Moc x Ilość godzin 

pracy x Wskaźnik reżimu pracy           (1) 
 

Dalej zużycie energii przelicza się na wielkość 
emisji według: 
 

Emisja gazów = zużycie energii x współczynnik 

emisji            (2) 

O ile dla napędów o dużej mocy wielkości jak: 
moc, zużycie energii elektrycznej, czas pracy są 
często mierzone, o tyle dla napędów o małej i 
średniej mocy wielkości te są nie mierzone, co 
utrudnia, ale nie uniemożliwia udziału tej grupy 
urządzeń w projektach JI. 
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Dąży się do pewnej standaryzacji wielkości 
przedstawianych w równaniu (1). Poniżej 
przedstawiono przykłady ocen ekonomicznych 
zastosowanie wybranych przedsięwzięć,    
zwiększających    efektywność  
wykorzystania energii elektrycznej w napędach, 
które ilustrują korzyści wynikające z realizacji 
tych przedsięwzięć w formule JI. Jednym z 
kryteriów ekonomicznych stosowanych do 
oceny przedsięwzięć zmniejszających zużycie 
energii i emisję substancji szkodliwych do at-
mosfery ze spalania paliw do jej produkcji 
może być wskaźnik CCC, to jest jednostkowy 
koszt redukcji emisji gazów cieplarnianych. 
Metoda ta pozwala ocenić efekt ekologiczny 
przedsięwzięć inwestycyjnych w stosunku do 
poniesionych kosztów. Wskaźnik ten wyzna-
czono w oparciu o różnicę kosztów w cyklu ży-
cia silnika energooszczędnego i standardowego 
(∆LCC, zł) w stosunku do różnicy emisji dwu-
tlenku węgla (∆ECO2) w okresie eksploatacji 
urządzeń, wynikającej z mniejszego zużycia 
energii elektrycznej przez silnik energoosz-
czędny. Dodatkowo koszty cyklu życia silnika 
energooszczędnego pomniejszono o zyski uzy-
skane ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 
uzyskanych ze zmniejszenia zużycia energii. 
Wskaźnik CCC, zł/MgCO2 obliczono 
w następujący sposób: 

                         
2COE

LCC
CCC

∆
∆

=           (3) 

Różnica kosztów cyklu użytkowania silników: 

                  stee LCCLCCLCC −=∆         (4) 

gdzie: 
LCCee – koszt cyklu życia silnika energoosz-
czędnego, zł; 
LCCst – koszt cyklu życia silnika standardo-
wego, zł. 
 

LCC dla silnika indukcyjnego wyznaczono w 
następujący sposób: 

                      
( )∑

= +
=

15

0 1n
n

i

K
LCC         (5) 

gdzie: 
K – ponoszone koszty; 
i – stopa dyskonta; 
n – lata eksploatacji. 
 

Ponieważ koszty inwestycyjne Ki ponoszone są 
w roku bazowym (n = 0), powyższy wzór 
można zapisać następująco: 
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Dla silnika energooszczędnego uwzględniono w 
kosztach cyklu życia wpływy ze sprzedaży 
uprawnień do emisji: 

    
( ) ( )∑∑

==









+
−

+
+=

15

1

15

1 11
21

0
n

n

CO

n
n

e

i
i

W

i

K
KLCC    (7) 

gdzie: 
WCO2 – roczne wpływy ze sprzedaży uprawnień 
do emisji GHG; w ciągu okresu rozliczenio-
wego 2008 - 2012 (5 lat) 

Aktualną wartość netto kosztu energii elek-
trycznej w różnych latach (Ken) określono jako: 
 

                          
( )n

e

e
i

K
K

n +
=

1
1

         (8) 

Koszt energii w jednym roku (Ke, zł/rok) okre-
ślono przyjmując ilość godzin pracy silnika  
(h, godz./rok), współczynnik (p) obciążenia - 
moc na wale w stosunku do mocy znamionowej 
(Pn, kW), sprawność silnika przy danym obcią-
żeniu (ηp) oraz średnią cenę energii elektrycz-
nej (ce, zł/kWh). 

                        
p

en
e

chPp
K

η
⋅⋅⋅

=                      (9) 

Różnica emisji w wyniku zastosowania silnika 
energooszczędnego ∆ECO2: 

                  ( ) eGHGeestCO fEEE ⋅−=∆
2

      (10) 

gdzie: 
Est – zużycie energii elektrycznej przez silnik 
standardowy w cyklu życia, kWh; 
Eee – zużycie energii elektrycznej przez silnik 
energooszczędny w cyklu życia, kWh; 
feGHG – wskaźnik emisji gazów cieplarnianych, 
kg CO2/kWh; 
Wskaźnik feGHG dotyczy emisji ze spalania pa-
liw w energetyce zawodowej i został oszaco-
wany na podstawie danych statystycznych z 
2004 roku. 
Zużycie energii w cyklu życia (E): 

                          
p

n hPp
E

η
τ⋅⋅⋅

=       (11) 

gdzie: 
τ - czas eksploatacji w cyklu życia, rok; 

Ponadto na potrzeby analizy przyjęto następu-
jące założenia: 
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1) Do analizy porównawczej wybrano silniki 
standardowe i energooszczędne o 2 parach 
biegunów i mocach znamionowych 2,2; 
18,5; 75 kW. 

2) Założono, że zakup nowego silnika wiąże 
się z wymianą starego, wyeksploatowanego 
lub uszkodzonego urządzenia. Poniesiony 
koszt inwestycyjny (Ki) może być uloko-
wany w zakup silnika standardowego bądź 
energooszczędnego. Do analizy przyjęto 
jako nakład inwestycyjny różnicę cen obu 
silników (∆Ki).  

3) Cykl życia silnika standardowego i energo-
oszczędnego określono na 15 lat. 

4) Czas pracy silników w ciągu roku w prze-
dziale 200 do 6000 h. 

5) Założono, że silnik pracuje przy obciążeniu 
25%; 50%; 75% i 100% mocy nominalnej 
(Pn). 

6) Sprawność silników przyjęto na podstawie 
danych katalogowych. 

7) Przyjęto stałą (w czasie eksploatacji) cenę 
energii elektrycznej (ce) na poziomie 0,3 
zł/kWh. 

8) Koszt zakupu silnika (Ki) – dane producenta. 
9) Stopa dyskonta (i) 6%. 
10) Wskaźnik emisji feGHG = 1,014 kg 

CO2/kWh wyprodukowanej energii elek-
trycznej. 

11) Cenę sprzedaż uprawnień do emisji przyjęto 
w zależności od rozpatrywanego wariantu 
na poziomie: 
− wariant 0 – bez sprzedaży uprawnień 

emisyjnych; 
− wariant I – sprzedaż uprawnień po cenie 

15 zł/Mg CO2; 
− wariant II – sprzedaż uprawnień po cenie 

30 zł/Mg CO2; 
− wariant III – sprzedaż uprawnień po ce-

nie 45 zł/Mg CO2; 
− wariant IV – sprzedaż uprawnień po ce-

nie 60 zł/Mg CO2; 
− wariant V – sprzedaż uprawnień po cenie 

75 zł/Mg CO2; 
 

Wyniki dla energooszczędnych silników elek-
trycznych 
 

Wyniki obliczeń zmniejszenia emisji CO2 dla 
przykładu 100% obciążenia silników o mocy 
2,2 kW, 18,5 kW i 750 kW przedstawiono w 
tabeli 2, różnice kosztów w cyklu żywotności 
silników standardowych energooszczędnych 
∆LCC przedstawiono w tabeli 3, natomiast jed-
nostkowe koszty redukcji emisji CO2, CCC, w 
tabeli 4. Dla zilustrowania wpływu wielkości 
obciążenia silników (25%, 50%, 75%, 100% 
Pn) na jednostkowe koszty redukcji CO2 
przedstawiono graficznie wyniki dla silników o 
mocy 18,5 kW na rys. 2. 
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Rys. 2. Wskaźnik CCC dla inwestycji związanej z zainstalowaniem silnika energooszczędnego 

o mocy 18,5 kW w zależności od czasu pracy przy danym obciążeniu z uwzględnieniem wpływów 

ze sprzedaży uprawnień emisyjnych po cenie dla wariantu V 

W obliczeniach ∆LCC i CCC uwzględniono korzyści ze sprzedaży uprawnień ze zredukowanej 
emisji CO2 w całym okresie żywotności silników. 
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Tabela 2. Redukcja emisji dwutlenku węgla, na rok i w cyklu życia, w wyniku zastosowania silnika energooszczędnego 

 
obciążenie 100% Pn

200 85 317 634 76 307 625 66 298 615 56 288 605 47 278 596 37 268 586

400 -58 59 223 -68 50 213 -78 40 203 -88 30 193 -97 21 184 -107 11 174

600 -95 -21 83 -105 -30 73 -115 -40 63 -125 -50 53 -134 -59 44 -144 -69 34

800 -121 -65 14 -131 -75 5 -140 -84 -5 -150 -94 -15 -160 -104 -25 -169 -113 -34

1000 -137 -90 -27 -146 -100 -36 -156 -110 -46 -166 -119 -56 -176 -129 -66 -185 -139 -75

1500 -152 -123 -82 -162 -133 -91 -172 -143 -101 -182 -152 -111 -191 -162 -121 -201 -172 -130

2000 -164 -141 -109 -174 -151 -119 -183 -160 -129 -193 -170 -138 -203 -180 -148 -212 -189 -158

3000 -173 -158 -136 -183 -168 -146 -192 -177 -156 -202 -187 -166 -212 -197 -175 -221 -206 -185

4000 -178 -166 -150 -187 -176 -160 -197 -186 -170 -207 -195 -179 -216 -205 -189 -226 -215 -199

6000 -182 -175 -164 -192 -184 -174 -202 -194 -184 -211 -204 -193 -221 -214 -203 -231 -223 -213

czas pracy, h/rok 2,2 kW 18,5 kW 75 kW

CCC wariant 0 CCC wariant I CCC wariant II CCC wariant III CCC wariant IV CCC wariant V

2,2 kW 18,5 kW 75 kW 2,2 kW 18,5 kW 75 kW 2,2 kW 18,5 kW 75 kW 18,5 kW 75 kW2,2 kW 18,5 kW 75 kW 2,2 kW

 
 
 
 

Tabela 3. 

Różnica w kosztach cyklu życia silnika energooszczędnego i standardowego w zależności od ceny uprawnień do emisji (wariant 0 do wariant V), obcią-

żenia i czasu pracy silnika w ciągu roku 

 
obciążenie 100% Pn

200 34 357 1621 30 346 1596 26 335 1572 22 324 1547 18 313 1522 15 302 1497

400 -46 134 1137 -54 112 1088 -62 90 1038 -69 68 988 -77 46 939 -85 24 889

600 -113 -69 633 -125 -102 559 -136 -135 484 -148 -168 410 -159 -200 335 -171 -233 261

800 -191 -292 146 -207 -336 47 -222 -380 -52 -237 -423 -152 -253 -467 -251 -268 -511 -350

1000 -270 -508 -341 -289 -563 -465 -309 -618 -589 -328 -672 -713 -347 -727 -837 -366 -782 -961

1500 -452 -1040 -1565 -481 -1122 -1751 -510 -1204 -1937 -539 -1286 -2123 -567 -1368 -2309 -596 -1450 -2495

2000 -648 -1586 -2788 -687 -1696 -3036 -725 -1805 -3284 -763 -1914 -3532 -802 -2024 -3781 -840 -2133 -4029

3000 -1025 -2664 -5232 -1083 -2828 -5604 -1140 -2992 -5976 -1198 -3156 -6349 -1256 -3320 -6721 -1313 -3484 -7093

4000 -1404 -3744 -7682 -1481 -3963 -8178 -1558 -4182 -8675 -1635 -4400 -9171 -1711 -4619 -9667 -1788 -4837 -10164

6000 -2162 -5898 -12578 -2277 -6226 -13322 -2393 -6554 -14067 -2508 -6882 -14811 -2623 -7210 -15556 -2738 -7538 -16300

czas pracy, h/rok 2,2 kW 18,5 kW 75 kW

 ∆∆∆∆LCC, zł wariant 0  ∆∆∆∆LCC wariant I

2,2 kW 18,5 kW 75 kW

 ∆∆∆∆LCC wariant II

2,2 kW 18,5 kW 75 kW

 ∆∆∆∆LCC wariant III

2,2 kW 18,5 kW 75 kW

 ∆∆∆∆LCC wariant IV

2,2 kW 18,5 kW 75 kW

 ∆∆∆∆LCC wariant V

2,2 kW 18,5 kW 75 kW
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Tabela 4.  

Różnicowy koszt redukcji emisji GHG dla  silnika energooszczędnego i standardowego w zależności od ceny uprawnień do emisji (wariant 0 do  

wariant V), obciążenia i czasu pracy silnika w ciągu roku 

 
obciążenie 100% Pn

200 85 317 634 76 307 625 66 298 615 56 288 605 47 278 596 37 268 586

400 -58 59 223 -68 50 213 -78 40 203 -88 30 193 -97 21 184 -107 11 174

600 -95 -21 83 -105 -30 73 -115 -40 63 -125 -50 53 -134 -59 44 -144 -69 34

800 -121 -65 14 -131 -75 5 -140 -84 -5 -150 -94 -15 -160 -104 -25 -169 -113 -34

1000 -137 -90 -27 -146 -100 -36 -156 -110 -46 -166 -119 -56 -176 -129 -66 -185 -139 -75

1500 -152 -123 -82 -162 -133 -91 -172 -143 -101 -182 -152 -111 -191 -162 -121 -201 -172 -130

2000 -164 -141 -109 -174 -151 -119 -183 -160 -129 -193 -170 -138 -203 -180 -148 -212 -189 -158

3000 -173 -158 -136 -183 -168 -146 -192 -177 -156 -202 -187 -166 -212 -197 -175 -221 -206 -185

4000 -178 -166 -150 -187 -176 -160 -197 -186 -170 -207 -195 -179 -216 -205 -189 -226 -215 -199

6000 -182 -175 -164 -192 -184 -174 -202 -194 -184 -211 -204 -193 -221 -214 -203 -231 -223 -213

czas pracy, h/rok 2,2 kW 18,5 kW 75 kW

CCC wariant 0 CCC wariant I CCC wariant II CCC wariant III CCC wariant IV CCC wariant V

2,2 kW 18,5 kW 75 kW 2,2 kW 18,5 kW 75 kW 2,2 kW 18,5 kW 75 kW 18,5 kW 75 kW2,2 kW 18,5 kW 75 kW 2,2 kW
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Uzyskane wyniki prowadzą do następujących 
stwierdzeń. 
W zależności od czasu pracy i obciążenia, 
zmniejszenie emisji CO2 kształtuje się na po-
ziomie: 
- dla silnika o mocy 2,2 kW: od 26 kg/rok do 

791 kg/rok (czas pracy 200 do 6000 h/rok z 
pełnym obciążeniem); 

- dla silnika o mocy 18,5 kW: od 75 kg/rok do 
2251 kg/rok (czas pracy 200 do 6000 h/rok z 
pełnym obciążeniem); 

- dla silnika o mocy 75 kW: od 170 kg/rok do 
5111 kg/rok (czas pracy 200 do 6000 h/rok z 
pełnym obciążeniem); silnik energooszczędny 
o mocy 75 kW charakteryzuje się najwyższym 
wskaźnikiem sprawności przy pracy w nie-
pełnym obciążeniu (około 75% mocy zna-
mionowej) co przekłada się na uzyskanie 
większego obniżenia emisji na poziomie od 
205 kg/rok do 6145 kg/rok (czas pracy 200 do 
6000 h/rok); 

 

Inwestycja związana z zastosowaniem silnika 
energooszczędnego zamiast standardowego, w 
aspekcie obniżenia emisji GHG w czasie całego 
okresu eksploatacji, jest przedsięwzięciem ge-
nerującym zysk już przy rocznym czasie pracy 
z pełnym obciążeniem około 400 godzin dla 
silnika małej mocy. 

 

Na różnicę w kosztach cyklu życia rozpatrywa-
nych silników największy wpływ ma koszt zu-
żytej energii elektrycznej, na dalszy plan scho-
dzi koszt zakupu urządzenia. Efekty ekono-
miczne z handlu emisjami obniżają koszt użyt-
kowania maszyny energooszczędnej, jednak ich 
wpływ nawet przy założonej najwyższej cenie 
75 zł/Mg CO2 nie są znaczące. Roczny czas 
pracy silnika energooszczędnego, po którym 
inwestycja związana z jego zastosowaniem ge-
neruje zysk (ujemna wartość wskaźnika CCC), 
przy uwzględnieniu wpływów ze sprzedaży 
uprawnień emisyjnych wynosi: 
- około 250 godzin dla silnika o mocy 2,2 kW; 
- około 450 godzin dla silnika o mocy 18,5 kW; 
- około 700 godzin dla silnika o mocy 75 kW; 
 

Bez uwzględniania sprzedaży uprawnień emi-
syjnych czas ten wzrasta o: 
- około 70 godzin dla silnika o mocy 2,2 kW; 
- około 100 godzin dla silnika o mocy 18,5 kW; 
- około 150 godzin dla silnika o mocy 75 kW; 
 

Aby ocenić korzyści z realizacji przedsięwzięć 
w formule JI obliczono jaki udział mają 
wpływy ze sprzedaży uprawnień z redukcji CO2 
(UERV) w okresie rozliczeniowym 5 lat (2008 - 
2012) w stosunku do kosztu zakupu energoosz-
czędnego silnika (N), wyrażonego stosunkiem 
UERV/N. Przykładowe wyniki dla silników o 
mocy 75 kW i obciążeniu 100% Pn przedsta-
wiono na Rys. 3. 
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obciążenie 100% mocy nominalnej 

Rys. 3. Wymiana silnika o mocy 75 kW na energooszczędny: jako nakłady inwestycyjne przyjęto 

wartość zakupu silnika energooszczędnego na poziomie 11 328 zł. Jednostki redukcji emisji wyzna-

czono dla pracy silnika z różnym obciążeniem i czasem pracy w ciągu roku 
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Z przedstawionych na rys. 3 liczb wynika, że 
przy obecnych cenach uprawnień do emisji 20 
zł/MgCO2 (ok. 5 Euro/MgCO2) występujących 
aktualnie w projektach JI, nawet przy dużych 
czasach pracy silników w roku (6000 h) odcią-
żenie kosztów zakupu silnika energooszczęd-
nego z wpływów ze sprzedaży uprawnień nie 
przekracza 5%. Jeżeli jednak pod uwagę weź-
miemy, że koszt różnicowy zakupu silnika 
energooszczędnego w stosunku do standardo-
wego wynosi 20 do 30%, to jest to 1/6 do 1/4 
tego kosztu różnicowego. 

Znacznie lepiej wyglądają odciążenia kosztów 
zakupu silnika energooszczędnego, gdyby 
przedsięwzięcie zrealizowano w formule handlu 
emisjami ETS, gdzie obecna cena sprzedaży 
uprawnień na europejskim rynku wynosi ok. 80 
zł/MgCO2. 
Przy tej cenie wpływy z tylko 5 letniego okresu 
sprzedaży uprawnień pokrywają prawie cały 
koszt różnicowy zakupu droższego energoosz-
czędnego silnika (15 - 20%). 
 

Wyniki dla energooszczędnego silnika o mocy 
75 kW z przemiennikiem częstotliwości, pra-
cującego w układzie pompowym, pierwotnie 
regulowanym zaworem dławiącym 
 

Założono pracę układu napędowego: silnik - 
regulacja - pompa w reżimie pracy rocznej jak 
na Rys. 4 i charakterystykę pompy jak na rys. 5.
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Rys. 4. Zmiany wydajności pompy 
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Rys. 5. Charakterystyka pompy typu NHV 125-400 napędzanej przez silnik 75 kW 
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Zużycie energii elektrycznej przez agregat 
pompowy (bez i z przetwornicą częstotliwości) 
w określonym cyklu pracy obliczono za po-
mocą programu komputerowego ASD Calcu-
lator opracowanego i udostępnionego przez 
Amerykańską Federalną Agencję Elektroener-
getyczną (Bonneville Power Administration - 
http://www.bpa.gov/energy/n/projects/industrial
/audit/). 
Jest to oprogramowanie pozwalające na szaco-
wanie oszczędności energii elektrycznej przy 
zastosowaniu regulacji prędkości obrotowej w 
napędach pomp i wentylatorów. Arkusz porów-
nuje zużycie energii przy różnych sposobach 
regulacji wydajności układu. Po wyborze spo-
sobu regulacji wprowadza się następujące dane 
wejściowe do obliczeń: 
1) Charakterystyka cyklu pracy (rysunek 4 i 5). 
2) Czas pracy układu, h/rok. 
3) Moc znamionowa silnika, HP. 
4) Sprawność silnika przy danym obciąże- 
niu, %. 
5) Obciążenie silnika, %. 
Obciążenie silnika wyznaczono w oparciu o 
charakterystykę pompy. Punkty pracy wynikają 
z zadanego cyklu pracy. Dla określonej wydaj-
ności wyznaczono moc użyteczną pompy (Pu) 
ze wzoru: 

                     kW
HQg

Pu ,
1000

⋅⋅⋅
=
ρ

      (12) 

gdzie: 

ρ - gęstość czynnika pompowanego, kg/m3 
(przyjęto 1000 kg/m3); 
g – przyspieszenie ziemskie, m/s2; 
Q – wydajność pompy, m3/s; 
H – wysokość podnoszenia, m. 
Następnie obliczono moc na wale P: 

                             kW
P

P
p

u ,
η

=                    (13) 

gdzie: 
ηp – sprawność pompy przy danej wydajności. 
 
Współczynnik obciążenia (p) silnika dla danego 
punktu pracy pompy wynosi: 

                                
nP

P
p =                    (14) 

gdzie: 
Pn – moc znamionowa silnika. 
Dla wyznaczonego obciążenia na podstawie 
charakterystyki silnika indukcyjnego określono 
jego sprawność. 
 
Wyniki obliczeń udziału wpływów ze sprze-
daży uprawnień z redukcji CO2 (UERU) w okre-
sie rozliczeniowym 5 lat (2008 - 2012) w sto-
sunku do kosztu zakupu energooszczędnego 
silnika o mocy 75 kW z przemiennikiem czę-
stotliwości (N) wyrażonego stosunkiem UERU/N 
przedstawiono na Rys. 6. 
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Rys. 6. Zależność udziału dodatkowego efektu ekonomicznego z mechanizmu JI w nakładach in-

westycyjnych silnika energooszczędnego o mocy 75 kM z przemiennikiem częstotliwości od ceny 

na jednostkę redukcji CO2 
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Z przedstawionych na Rys. 6 liczb wynika, że 
nawet już przy obecnych, niskich cenach 
uprawnień do emisji 20 zł/MgCO2 (ok. 5 
Euro/MgCO2), występujących w projektach JI, 
można spodziewać się znaczącego odciążenia 
kosztów zakupu energooszczędnych urządzeń, 
np. dla dużego czasu pracy regulowanego 
układu pompowego z energooszczędnym silni-
kiem (6000 h/rok) w wysokości 60%. Pokrywa 
to różnicowy koszt zakupu energooszczędnego 
silnika z przemiennikiem częstotliwości w sto-
sunku do standardowego silnika 

3. Podsumowanie 
3.1. Mechanizm wspólnej realizacji (JI) pro-
jektów emisji i transakcji uprawnień do emisji 
gazów cieplarnianych jest dostępny w Polsce w 
stosunku do krajów i instytucji, z którymi Pol-
ska podpisała stosowne umowy. Są to np.: Ho-
landia, Finlandia, Japonia, CF Bank Światowy 
itd. Jest otwarty formalnie dla wszystkich firm i 
instalacji emitujących gazy cieplarniane, rów-
nież dla użytkowników energii elektrycznej. 
 

3.2. Aktualnie (2005 rok) ceny za uprawnienia 
do emisji kształtują się w projektach JI na po-
ziomie ok. 3 - 9 Euro/MgCO2, najczęściej ok. 5 
Euro/MgCO2. Uznanie - dodatkowe wpływy - 
ze sprzedaży uprawnień rozliczane są w okresie 
5 lat w latach 2008 - 2012. Możliwe jest wy-
dłużenie okresu na lata wcześniejsze w zależno-
ści od czasu wykonanej inwestycji i wzajem-
nych uzgodnień. Z punktu widzenia potencjal-
nych wpływów korzystniejsza jest sprzedaż 
uprawnień w systemie wspólnotowego rynku 
handlu emisjami gdzie ceny wahają się w gra-
nicach 15 - 25 Euro/MgCO2 (np. na dzień 28-
09-2005 cena giełdowa wynosi 22,75 
Euro/MgCO2). 
 

3.3. Zasady uczestnictwa i procedury przygo-
towania i zatwierdzenia projektu JI są standary-
zowane, pracochłonne i czasochłonne. Rozróż-
nia się następujące etapy: 
• przygotowanie i przegląd projektu na szcze-

blu instytucji krajów i firm uczestniczących 
w projekcie, 

• wykonanie studium bazowej emisji i planu 
monitoringu i weryfikacji, 

• proces uwierzytelnienia, 
• negocjacje umowy, 
• zatwierdzenie projektu. 

3.4. Koszt transakcyjny przygotowania projek-
tów JI jest stosunkowo wysoki. Dla małych 
projektów i uproszczonych procedur wynosi od 
20000 - 80000 USD (średnio 50000 - 
60000USD), dla dużych projektów i normal-
nych procedur 100000 - 1000000USD (najczę-
ściej od 250000 - 750000USD). Ponieważ 
koszty te obciążają inwestycje, (stąd koszty te 
możliwe są do poniesienia w efektywnych eko-
nomicznie i raczej dużej skali projektów). 

 

3.5. Wpływy ze sprzedaży uprawnień za reduk-
cję emisji (ERU) w formule JI poprawiają 
efektywność ekonomiczną projektów o ile 
wpływy te są istotnie większe od kosztów 
transakcyjnych przygotowania projektów JI. 
Projekty, zwiększające efektywność wykorzy-
stania energii elektrycznej w napędach elek-
trycznych, są same w sobie atrakcyjne ekono-
micznie, szczególnie w napędach o dużej ilości 
godzin pracy w roku (powyżej 1000 - 2000 h) i 
obciążeniach powyżej 75% obciążenia znamio-
nowego. W przykładach zastąpienia silników 
standardowych energooszczędnymi o mocach 
2,2 kW, 18,5 kW, 75 kW koszty w cyklu ży-
wotności silników energooszczędnych równo-
ważą się z takimi kosztami silników standar-
dowych już po ok. 300 - 900 godzinach pracy 
w roku, przy np. pracy w 100% obciążeniu sil-
ników. Wpływy ze sprzedaży całej redukcji 
CO2 w okresie 5 lat (2008 - 2012) skracają ten 
czas o 50 - 100 h/rok. Oczywiście każdy dłuż-
szy czas pracy w roku prowadzi do zwiększają-
cej się efektywności ekonomicznej stosowania 
energooszczędnych silników. Podobnie jest 
w przedsięwzięciach, gdzie zmienne obciążenia 
napędów preferują stosowanie silników ener-
gooszczędnych z częstotliwościową regulacją 
obrotów napędów. 
3.6. Istotną barierą stosowania energooszczęd-
nych napędów jest ich wyższy koszt inwesty-
cyjny (dla silników energooszczędnych o 20 - 
30% wyższy, dla silników energooszczędnych z 
regulacją częstotliwościową obrotów o 130 - 
150%) w stosunku do tańszych rozwiązań stan-
dardowych. W wyborach użytkowników energii 
kryterium niższych nakładów inwestycyjnych 
najczęściej przeważa nad kryterium niższych 
kosztów w okresie żywotności urządzeń, które 
to ostatnie znacząco faworyzuje energoosz-
czędne napędy. Wpływy z realizacji projektów 
w formule JI (5 Euro/MgCO2) mogą w znacznej 
części pokrywać różnicowe koszty zakupu 
droższych ale bardziej energooszczędnych urzą- 
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dzeń np. dla energooszczędnych silników o 
mocy 75 kW pokryć 15 do 20% tych kosztów, 
dla energooszczędnych napędów z regulacją 
obrotów o mocy 75kW pokryć 40 - 50% tych 
kosztów, przy pracy napędu ok. 4000 godzin w 
roku. 
3.7. Z uwagi na znaczące koszty transakcyjne 
projektów JI ten mechanizm elastycznego fi-
nansowania winien być wykorzystany bądź dla 
dużych napędów bądź dla grupy wielu małych i 
średnich napędów elektrycznych. Grupować 
można napędy o podobnym charakterze pracy 
co może uprościć wyznaczanie zużycia bazo-
wego i monitorowania efektów zmian. 
 

3.8. W Unii Europejskiej coraz silniej akcentuje 
się potrzebę bardziej efektywnego wykorzysta-
nia energii elektrycznej i wprowadza się me-
chanizmy prawne - Dyrektywy oraz przystępuje 
się do nowych programów wykonawczych - np. 
w Green Paper. Należy więc liczyć się z tym, że 
z jednej strony rosnąć będzie prawna presja a z 
drugiej strony rozwijane są mechanizmy finan-
sowe wymuszające i stymulujące efektywne 
wykorzystanie energii w napędach elektrycz-
nych. Użytkownicy energii elektrycznej winni 
do tego się dobrze przygotować oraz wykorzy-
stać istniejące i powstające możliwości. 

 


