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NIEKTÓRE ASPEKTY DOBORU SILNIKÓW 

ENERGOOSZCZĘDNYCH ZASTĘPUJĄCYCH SILNIKI 
STANDARDOWE 

 

SOME ASPEKTS OF A CHOISE OF THE ENERGY-EFFICIENT MOTORS USED 
IN THE PLACE OF THE STANDARD MOTORS 

 
Abstract: Speeds of the energy-efficient motors are almost always higher than the speeds of the standard mo-

tors identical with the rated outputs and the number of poles. It is necessary, these speed differences to  take 

into account in evaluation of the energy effect obtained as a result of application the energy-efficient motor 

instead of standard one.   The recommendation is especially essential as the energy-efficient motor has the die- 

cast copper rotor. 

 

1.Wstęp  
 

Celem stosowania silników energooszczędnych 

w miejsce silników standardowych jest uzyski-

wanie efektu energooszczędnościowego, czyli 

zmniejszenia energii elektrycznej pobieranej 

przez silnik z sieci przy zachowaniu takiej sa-

mej energii mechanicznej wydawanej przez sil-

nik na wale do napędu urządzenia roboczego. 

Do obliczenia wartości tego efektu E (w kWh.) 

rozumianego jako roczna oszczędność energii, 

powszechnie stosuje się wzór: 
 

                  E = PN KP t (1/ηS – 1/ηE ) 100        (1)                        

w którym 
 

PN  - moc  znamionowa silnika     (kW) 
 

t      -  czas pracy silnika w ciągu roku   (h), 
 

KP      - średnie (w czasie t) obciążenie silnika  

          w stosunku do jego mocy znamionowej, 
 

ηS     -  sprawność silnika  

          standardowego  (%), 
 

ηE  -  sprawność silnika  

         energooszczędnego  (%), 
 

Wzór (1) jest słuszny przy założeniu, że moc 

wydawana na wale silnika energooszczędnego 

jest taka sama jak silnika standardowego, co 

jest równoważne przyjęciu, że zmiana rodzaju 

silnika nie zmienia jego obciążenia. Warunek 

ten będzie spełniony, jeżeli  
                           

                                 nE =  nS                                           (2)                                                              
 

gdzie: 

nE   -  prędkość obrotowa silnika 

       energooszczędnego, 

nS  - prędkość obrotowa silnika 

      standardowego,  

2. Wpływ różnicy prędkości obrotowych 
silnika energooszczędnego i silnika stan-
dardowego na wielkość efektu energoosz-
czędnościowego 
 

W praktyce silnik energooszczędny dobierany 

jest tak aby jego moc znamionowa i liczba bie-

gunów (prędkość synchroniczna) były takie 

same jak zastępowanego silnika standardowego 

bez wnikania w dalsze szczegóły  dotyczące  

wartości znamionowych prędkości obrotowych 

obydwu silników. Jak wiadomo prędkość ob-

rotowa wału silnika indukcyjnego jest mniejsza 

od prędkości synchronicznej o wartość pośli-

zgu. Ponieważ w silnikach indukcyjnych straty 

w wirniku są proporcjonalne do poślizgu, sil-

niki energooszczędne są tak projektowane, aby 

ich poślizgi były możliwie małe. W konse-

kwencji regułą jest, że znamionowe prędkości 

obrotowe  silników energooszczędnych są 

większe niż znamionowe prędkości obrotowe 

silników standardowych o takich samych mo-

cach znamionowych i takich samych liczbach 

biegunów. Różnice między tymi prędkościami 

obrotowymi  nie są duże lecz ich skutków - je-

żeli chodzi o efekt energooszczędnościowy -  

nie można pomijać. Wpływ różnicy prędkości 

obrotowej silnika energooszczędnego i silnika 

standardowego na wielkość efektu energoosz-

czędnościowego zależy w dużym stopniu od 

rodzaju charakterystyki momentu obciążają-

cego T w funkcji prędkości obrotowej napędza-

nego urządzenia n. 

Wyróżnia się cztery rodzaje takich charaktery-

styk: 
 



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 74/2006 2

a)   T ~ n
2
;   P ~ n

3
    wentylatory, pompy 

      odśrodkowe, sprężarki, mieszadła 
                                                      

b)   T ~ n;    P ~ n
2
     kalandery, gładziarki 

 

c) T = const;  P  ~ n   windy, podnośniki, 

    obrabiarki skrawające  
 

d)   T = n
-1
;    P = const.  nawijarki  

 

(P – moc na wale silnika) 
 

Jeżeli  

                             nE ≠ nS                                                   (3)                                                   

 

to efekt energooszczędnościowy  E (w kWh.) 

powinien być obliczany ze wzoru 
 

          E = PN KP t (1/ηS –  Kn 1/ηE) 100          (4)                    

 
Wzór (4) jest modyfikacją wzoru (1) przez 

wprowadzenie współczynnika Kn. 

Współczynnik ten zależy od stosunku prędkości 

obrotowych silnika energooszczędnego i silnika 

standardowego oraz od rodzaju charakterystyki 

momentu obciążającego i wynosi: 
 

 Kn =  (nE/nS)
3
, gdy napędzane urządzenie 

           ma charakterystykę typu a) 

Kn =  (nE/nS )
2
, gdy napędzane urządzenie 

          ma charakterystykę typu  b) 

Kn = nE /nS, gdy napędzane urządzenie  

        ma charakterystykę typu  c) 

Kn = 1,  gdy napędzane urządzenie 

        ma charakterystykę typu  d)  
 

Do obliczeń Kn, jako wartości  nE i nS  można 

przyjmować znamionowe prędkości obrotowe 

obu rodzajów silników. 

Podane poniżej przykłady dają pogląd odnośnie 

zależności liczbowych. 

Przykład  A 

Obliczenia efektu energooszczędnościowego 

dotyczą konkretnych silników z aktualnego ka-

talogu jednego z krajowych producentów.  
 

Silnik standardowy: moc 5,5 kW; 

sprawność 85,9 %; liczba biegunów 4;  

prędkość obrotowa 1450 obr/min  
 

Silnik energooszczędny: moc 5,5 kW;  

sprawność 89,2%; liczba biegunów 4; 

 prędkość obrotowa 1465 obr/min  
 

Napędzanym urządzeniem jest wentylator (cha-

rakterystyka momentu obciążającego typu a); 

czas pracy w ciągu roku 2000 godzin; ze śred-

nim obciążeniem 0,7. 

Dla takich warunków efekt energooszczędno-

ściowy wynikający z zastąpienia silnika stan-

dardowego silnikiem energooszczędnym li-

czony bez uwzględnienia różnic prędkości ob-

rotowych obydwu silników (wzór 1) wyniesie  
 

E=5,5·0,7·2000 (1/85,9–1/89,2)·100 =331 kWh 

Ponieważ w tym przykładzie 

                     Kn = (1465/1450)
3
 = 1,031 

 

to efekt energooszczędnościowy, obliczony z 

uwzględnieniem różnicy prędkości obrotowych  

silnika energooszczędnego i standardowego 

(wzór 4), wyniesie 

E=5,5·0,7·2000[1/85,9 –1,031·1/89,2 ]·100 =  

                                                             = 43 kWh 

Przykład B 

W tym przykładzie przyjęto inne konkretne sil-

niki z tego samego katalogu co w przykładzie 

A. Silniki, energooszczędny i standardowy, 

charakteryzują się stosunkowo dużą różnicą 

prędkości obrotowych. 
 

Silnik standardowy:  moc 4 kW;  

sprawność 85,1 %; liczba biegunów 4;  

prędkość obrotowa 1435 obr/min  
 

Silnik energooszczędny: moc 4 kW;  

sprawność 88,3 %; liczba biegunów 4; 

prędkość obrotowa 1460 obr/min  
 

Podobnie jak w przykładzie A przyjęto, że na-

pędzanym urządzeniem jest wentylator  i czas 

pracy silników w ciągu roku wynosi 2000 go-

dzin; ze średnim obciążeniem 0,7. 

W tym przypadku efekt energooszczędno-

ściowy, obliczony bez uwzględnienia różnicy 

prędkości obrotowych obydwu silników, wy-

niesie 

E= 4·0,7·2000 (1/85,1 – 1/88,3)·100 = 239 kWh  
 

Ponieważ w tym przykładzie 

 

Kn = (1460/1435)
3
 = 1,053 

to efekt energooszczędnościowy, obliczony z 

uwzględnieniem różnicy prędkości obrotowych 

silnika standardowego i energooszczędnego, 

wyniesie 

E =4·0,7·2000(1/85,1–1,053·1/88,3)·100 = 

                                              = I 97 kWh 
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Przykład C 

Przyjęto takie same silniki jak w przykładzie A, 

ale urządzeniem napędzanym jest obrabiarka 

skrawająca (charakterystyka momentu obcią-

żającego typu c). Czas pracy silników i średnie 

obciążenie takie jak w przykładzie A.  

Efekt energooszczędnosciowy, obliczony bez 

uwzględnienia różnic prędkości obrotowych 

silników jest taki sam jak w przykładzie A  

i wynosi 

                         E = 331  kWh  

 

Ponieważ dla danych z tego przykładu 

 

                  Kn = 1465/1450  = 1,01 
 

to efekt energooszczędnościowy, obliczony z 

uwzględnieniem różnicy prędkości obrotowych 

obydwu silników, wynosi 

 E = 5,5·0,7·2000(1/85,9–1,01·1/89,2)·100 = 

                                                 = 245 kWh 

Przykład D 

Przyjęto takie same silniki jak w przykładzie B 

(silniki o stosunkowo dużej różnicy prędkości 

obrotowych), ale urządzeniem napędzanym jest 

obrabiarka skrawająca. Czas pracy silników  

i średnie obciążenie takie jak w przykładzie B.  
Efekt energooszczędnosciowy obliczony bez 

uwzględnienia różnic prędkości obrotowych 

silników jest taki sam, jak w przykładzie  i wy-

nosi 

E = 239  kWh 

 

Ponieważ dla danych tego przykładu 
 

Kn = 1460/1435  = 1,017 
 

to efekt energooszczędnościowy, obliczony z 

uwzględnieniem różnicy prędkości obrotowych 

obydwu silników wyniesie 
 

E =4·0,7·2000(1/85,1– 1,017·1/88,3)·100 =  

                                                           = 130 kWh 

Przytoczone wyżej przykłady,  bliskie realiom 

występującym w praktyce, potwierdzają zna-

czenie problemu tkwiącego w  prawidłowym  

doborze silnika energooszczędnego ze względu 

na  jego prędkość obrotową.  

Jeżeli prędkość obrotowa silnika energoosz-

czędnego jest większa niż prędkość obrotowa 

zastępowanego silnika standardowego o takiej 

samej mocy i takiej samej liczbie biegunów  

(a jest to praktycznie reguła wynikająca z zasad 

konstrukcji silników energooszczędnych), to 

prawie zawsze silnik energooszczędny wydaje 

na wale większą moc niż silnik standardowy. 

Wskutek większej mocy na wale silnika zwięk-

sza się wydajność technologiczna napędzanego 

urządzenia np. w przypadku wentylatora zwięk-

sza się wydatek powietrza (ilość tłoczonego 

powietrza). Nie jest to jednak celem stosowania 

silnika  energooszczędnego i z reguły ten 

pozaenergetyczny efekt nie jest w ogóle zauwa-

żany i brany pod uwagę. Natomiast w wyniku 

powiększenia się  mocy wydawanej na wale 

silnika nastąpi  powiększenie się mocy pobiera-

nej przez silnik z sieci co  zmniejszy, a nawet 

może całkowicie pozbawić korzyści ene-

rgetycznych na jakie liczono stosując silnik 

energooszczędny. Obrazuje to przykład B, w 

którym przy napędzie wentylatora silnikiem 

energooszczędnym nastąpi niezamierzony 

wzrost wydatku powietrza o 1,7 % (ponieważ 

wydatek powietrza jest proporcjonalny do 

prędkości obrotowej wentylatora) przy takim 

wzroście mocy pobieranej przez silnik, że po-

wstanie ujemny efekt energooszczędnościowy  

i w konsekwencji zastosowanie silnika energo-

oszczędnego przyniesie wynik przeciwny do 

oczekiwanego. 

3. Podsumowanie i wnioski 
● Powszechnie stosowane rozwiązania kon-

strukcyjne silników energooszczędnych powo-

dują, że znamionowe prędkości obrotowe tego 

rodzaju silników są  reguły większe niż 

znamionowe prędkości obrotowe silników stan-

dardowych o takich samych mocach znamio-

nowych i takich samych liczbach biegunów 

(prędkościach obrotowych synchronicznych) 

● Różnice prędkości obrotowych silników 

energooszczędnego i standardowego należy 

uwzględniać przy obliczeniach wielkości efektu 

energooszczędnościowego uzyskiwanego w 

wyniku zastąpienia silnika standardowego sil-

nikiem energooszczędnym. Dotyczy to szcze-

gólnie sytuacji, gdy urządzeniem napędzanym 

jest wentylator lub pompa odśrodkowa. 

● W przypadku, gdy silnikami energooszczęd-

nymi są silniki z klatką wirnika odlewaną z 

miedzi, konieczność brania pod uwagę  tej róż-

nicy prędkości obrotowych silników, nabiera 

dodatkowego znaczenia. 


