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OCENA CELOWOŚCI WYMIANY STANDARDOWYCH SILNIKÓW 
NAPĘDÓW POTRZEB WŁASNYCH NA WYSOKOSPRAWNE Z 
UWZGLĘDNIENIEM WYKORZYSTANIA PRAW DO EMISJI CO2 

 
STANDARD ELECTRICAL MOTORS VERSUS HIGH-EFFICIENCY MODELS. 
THE VIABILITY EVALUATION WITH RESPECT TO THE CO2 EMISSION 

ALLOWANCES 
 
Abstract: The article analyzes the potential savings in energy consumption due to replacing the standard elec-
trical motors with the high-efficient substitutes. The starting point for this article are the parameters of the ex-
isting standard engines supplying the facility of the Opole Power Plant (the coal mill and the mill's fan). Two 
methods are employed for the calculation of such savings: (1) the “simplified method” assuming the engine’s 
nominal efficiency and (2) the “precise method” taking into account the load related efficiency. Considered are 
also the costs of the C02 emission allowances. Additionally outlined are the operational aspects of such re-
placement and the start-up dynamics. 
 
1. Wstęp 
Przedmiotem opracowania jest ocena korzyści 
wynikających z inwestycji polegającej na wy-
mianie zainstalowanych w Elektrowni Opole 
silników elektrycznych 6kV na nowoczesne sil-
niki o małych stratach energii. Przedstawiono 
przykłady analizy możliwych do uzyskania efek-
tów ekonomicznych przy wymianie silników 
wentylatorów młynowych i młynów węglo-
wych. Zwrócono też uwagę na inne problemy 
związane z wymianą silników i ich eksploata-
cją, jak np. porównanie własności dynamicz-
nych silników standardowych i „energoosz-
czędnych”. Analizę przeprowadzono prognozu-
jąc zmienne koszty produkcji energii elektry-
cznej na poziomie 100 zł/MWh i zakładając co-
roczny wzrost jednostkowego kosztu zmien-
nego o 1%. Dla takiego wariantu przeprowa-
dzono również ocenę efektów ekonomicznych 
uwzględniającą możliwość zwiększenia przy-
chodów wynikającą z handlu emisjami CO2. 
Wartość zużycia energii elektrycznej pobieranej 
przez silnik jest odwrotnie proporcjonalna do 
jego sprawności, taką samą zależność można 
przyjąć dla zużycia zasobu, jakim jest przy-
znane uprawnienie do emisji CO2.  
W elektrowniach większość napędów pracuje 
ze 100% lub 50% rezerwą. Dla równomiernego 
zużycia poszczególnych silników są one załą-
czane w ustalonych cyklach tak, aby ich czas 
pracy był zbliżony. Zakładając ok. 6000 godzin  

 
 

pracy bloku elektroenergetycznego w ciągu 
roku – przy napędach pracujących ze 100% re- 
zerwy, czas pracy pojedynczego silnika wynosi 
około 3000 godzin. Dla takiego silnika, zrów-
nanie kosztów zużytej energii z kosztami za-
kupu i instalacji silnika, następuje zwykle po 
okresie około roku. Biorąc pod uwagę 20-letni 
okres ekonomicznej użyteczności silnika, koszt 
amortyzacji jest wielokrotnie niższy od kosztów 
zużywanej energii. Z tych względów silnik 
elektryczny określa się zwykle jako wyrób 
„tani”[4]. Od 2005 roku wprowadzono w Unii 
Europejskiej handel emisjami CO2. Został on 
formalnie zapoczątkowany 1 stycznia 2005r. 
wejściem w życie dyrektywy 2003/87/WE Par-
lamentu i Rady Europy transponowanej następ-
nie do polskiego porządku prawnego ustawą z 
dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami 
do emisji do powietrza gazów cieplarnianych  
i innych substancji. Uprawnienia do emisji 
przyznawane są podmiotom objętym tym syste-
mem, na kilkuletni okres rozliczeniowy i są 
swego rodzaju określeniem wartości dopusz-
czalnej emisji. Przydział uprawnień (jedno 
uprawnienie odpowiada emisji 1 tony CO2) ma 
pokryć własne potrzeby emisyjne instalacji wy-
nikające z wielkości produkcji. Wygospodaro-
wana nadwyżka (np. w wyniku przeprowadzo-
nych modernizacji) może zostać sprzedana na 
rynku. W przypadku niewystarczającej ilości 
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uprawnień, prowadzący instalację musi dokupić 
ilość potrzebną do prowadzenia produkcji. 
Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 grudnia 
2005 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Planu 
Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku wę-
gla na lata 2005-2007, przydzieliło przedsię-
biorstwom limit uprawnień do wypuszczenia do 
atmosfery określonych ilości dwutlenku węgla 
rocznie. Między innymi limit taki został przy-
znany Elektrowni Opole. Każde przedsiębior-
stwo, które otrzymało limit uprawnień, jest zo-
bowiązane rozliczyć się z nich. Musi w tym 
celu sporządzić roczny raport z rozliczenia 
uprawnień do 31 grudnia. Na podstawie raportu 
liczba praw odpowiadająca rzeczywistej emisji 
w danym roku ulega umorzeniu. Do 31 marca 
następnego roku raport z wykorzystania upraw-
nień powinien być zweryfikowany przez audy-
torów. Jeżeli raport potwierdzi nadwyżkę rze-
czywistej emisji nad przyznanymi uprawnie-
niami, na wniosek przedsiębiorstwa, właściwy 
organ może wyrazić zgodę na pokrycie tej róż-
nicy uprawnieniami przyznanymi na następny 
rok okresu rozliczeniowego. Warunkiem wyra-
żenia zgody jest zobowiązanie się przedsiębior-
stwa do odpowiedniego zmniejszenia emisji, lub 
do zakupu uprawnień do emisji w następnym 
roku okresu rozliczeniowego. W innym przy-
padku przedsiębiorstwo musi kupić uprawnie-
nia na rynku, lub w najgorszym przypadku, 
uiścić karę pieniężną.  
Do dnia dzisiejszego nie opracowano jeszcze 
obowiązującego standardu rachunkowego doty-
czącego wyceny uprawnień do emisji CO2. Jed-
nak wprowadzona zasada limitowania i handlu 
uprawnieniami uprawnia do traktowania ich jak 
zasób, który upraszczając, można bądź zużyć, 
bądź sprzedać. Wobec tego zużycie uprawnień do 
emisji CO2, przez urządzenia, które biorą udział 
w procesie technologicznym w elektrowni i są 
zasilane energią produkowaną w instalacji 
wytwórczej, powinno być uwzględniane 
w analizie opłacalności modernizacji tych urzą-
dzeń. Rok 2007 jest pod względem cen praw do 
emisji CO2 rokiem bardzo niestabilnym – cena 
praw do emisji CO2 w maju 2006 r osiągnęła 30 
euro za jedno uprawnienie. W roku bieżącym 
nastąpił około stukrotny spadek cen praw do 
emisji, do wartości nawet kilkunastu eurocen-
tów. Ze względu na drastyczne ograniczenie 
praw do emisji CO2 przez Komisję Europejską, 
na kolejny okres rozliczeniowy 2008-2013, na-
leży się spodziewać, po zakończeniu roku 2007, 
ponownego wzrostu cen praw do emisji. Komi-

sja Europejska zakłada bowiem, że aby system 
handlu emisjami skutecznie wpływał na ograni-
czenia emisji CO2 cena uprawnienia powinna 
być nie mniejsza niż 25 euro. 

2. Charakterystyka pracy przykłado-
wych urządzeń technologicznych napę-
dzanych asynchronicznymi silnikami ele-
ktrycznymi WN w Elektrowni Opole 
Ograniczono się do urządzeń wchodzących w 
skład zespołów młynowych, tj. młynów wę-
glowych i wentylatorów młynowych. Młyny 
węglowe i wentylatory młynowe wspólnie two-
rzą zespół młynowy. Do pracy bloku z mocą 
znamionową wymagana jest praca 4 zespołów 
młynowych, mniejsza ilość powoduje obniżenie 
mocy osiągalnej. Szerzej grupy tych urządzeń 
omówiono w pracach [1], [2] i [5]. 

 

Tabela 1.  

Dane techniczne silników wentylatorów i mły-

nów węglowych bloków 1 i 2 

Młyny węglowe i wentylatory młynowe 
Dane techniczne 

Blok 1 i 2 
Gr6 Gr7 Dane Jedn. 

Młyny Wentylatory 
typ - SZDr-124u SZJre-134s 

Moc [kW] 650 850 
Napięcie zn [V] 6000 6000 
Prąd zn. [A] 80 99 
Wsp. mocy  0,85 0,89 
Obroty [obr/min] 1480 1490 
Spr. katalogowa [%] 92,90 93,00 

3. Obliczenia oszczędności w zużyciu ener-
gii elektrycznej na potrzeby własne przy 
wymianie istniejących silników na silniki 
o wyższej sprawności 
Uzyskany efekt zmniejszenia zużycia energii 
elektrycznej przez silniki energooszczędne wy-
nika z wyższej sprawności przetwarzania ener-
gii elektrycznej na mechaniczną. Obliczenia 
zmniejszenia zużycia energii elektrycznej wy-
konano metodą „uproszczoną” uwzględniającą 
stałą wartość sprawności niezależną od obcią-
żenia silnika i metodą „dokładną” uwzględnia-
jącą zależność sprawności od rzeczywistego 
obciążenia silników w czasie. 

3.1. Metoda uproszczona 

W metodzie uproszczonej przyjęto znamionową 
sprawność silników tj. przy znamionowej mocy 
mechanicznej. Nie uwzględniono spadku spra-



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 78/2007 61

wności silników w trakcie eksploatacji oraz 
wynikającego z przeprowadzonych remontów i 
napraw. Efekty z ograniczenia zużycia energii 
elektrycznej przez silniki energooszczędne 
uzależnione są od planowanego w przyszłości 
czasu pracy bloków i obciążenia silników. W 
obliczeniach przyjęto następujące założenia 
dotyczące zapotrzebowania na energię: 
Niezależnie od układu pracy, średnioroczne 
zapotrzebowanie na energię w grupie urządzeń 
jest proporcjonalne do czasu pracy bloku. Śred-
nie zapotrzebowanie na wydzieloną grupę silni-
ków tego samego typu pracujących w układzie, 
obliczone jest na podstawie danych pomiaro-
wych z 4 latach poprzednich i średniego w tych 
latach czasu pracy bloków. Przyszłe oszczędno-
ści zużycia energii obliczane są przy założeniu, 
że bloki pracować będą w przyszłości z przez 
czas średni z ostatnich 4 lat (tabela 2). 

Tabela 2.  

Obliczenia średniorocznej oszczędności energii 

dla przy wymianie silników młynów węglowych 

i wentylatorów młynowych bloków 1  i 2 
 

Młyny węglowe i wentylatory młynowe 
Zużycie energii 

GR6 Gr7 
Młyny Went. Nr bloku Rok 
kWh kWh 

2002 5595012 13585734 
2003 5402646 14815224 
2004 5119884 14673492 

1 

2005 5726124 14881446 
2002 4481496 10389726 
2003 4820976 11755512 
2004 5645574 15416010 

2 

2005 5666364 14555358 
Średnioroczne zużycie 
energii w grupie 1 i 2 

bloku[kWh] 
10614519 27518126 

Ilość urz. w grupie 10 10 
Średnioroczne zużycie 

energii na urządze-
nie[kWh] 

1061452 2751813 

Sprawność dostępnego 
silnika 

97,00% 97,20% 

Średnioroczna oszczęd-
ność energii na silnik 

[MWh] 
44,87 118,91 

Średni czas pracy blo-
ków w latach 2002-2005 

[h] 
6336,75 

Przewidywany koszt in-
westycji związanej  
z wymiana silnika 

140000,00 
zł 

150000,00 
zł 

Jednostkowy koszt inwe-
stycyjny na 1 MWh 

oszczędności 
3 120,44 zł 1216,17 zł 

 
)/1/1( nsasrsasrn EE ηη −= , 

gdzie 

asrnE  - średnioroczne zużycie energii silnika 

nowego, 

asrsE  - średnioroczne zużycie energii silnika 

starego, 

sη  - sprawność znamionowa  silnika starego, 

nη     - sprawność znamionowa silnika nowego. 

3.2. Metoda „dokładna” 

Metoda ta wymaga znajomości charakterystyki 
sprawności silników i rzeczywistego obciążenia 
silników w czasie. Elektrownia Opole prowadzi 
rejestrację mocy napędów 6kV napędzających 
urządzenia blokowe. Rejestracja odbywa się 
w programie ProMan. Jest to wewnętrzny pro-
gram w BOT Elektrowni Opole, którego zada-
niem jest rejestrowanie wybranych wartości pa-
rametrów z wybranych urządzeń i tworzenie 
bazy danych.  
Pomiary są wykonywane w zależności od po-
trzeb Elektrowni w różnych cyklach na różnych 
urządzeniach. Mogą to być cykle minutowe, 
godzinowe lub dobowe, które można zestawiać 
na wiele sposobów tworząc tzw. raporty godzi-
nowe, dobowe, następnie dowolnie od kilku-
dniowych przez miesięczne, do rocznych. Wy-
niki przedstawić można za pomocą wykresów. 
Dla każdego z 5 silników młynów węglowych  
i 5 silników wentylatorów młynowych, bloku nr 
1 wykonano rejestrację poboru mocy w ciągu 
całego 2006 roku. Określono czas pracy każ-
dego silnika w poszczególnych miesiącach, w 
wybranych przedziałach mocy z jaką pracował.  
Przykładowo podano przebieg rocznej rejestra-
cji mocy (wykres 1) i zestawienia czasów pracy 
w poszczególnych miesiącach w przedziałach 
mocy jednego z silników wentylatorów młyno-
wych (tabela 3). 
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Wykres 1. Moc bloku 1 i moc silnika młyna 1:  -------  moc bloku 1 (100% = 400MW) 

 -------  moc silnika młyna 1 (100%= 650 kW) 

Tabela 3.  

Czas pracy silnika młyna 1 w poszczególnych miesiącach i roczna suma (2006 rok) 

P MW1 t I t II t III t IV t V t VI t VII t VIII t IX t X t XI t XII ∑t [h] 

0%-20% 0 0 0 54 0 75 146 120 88 6 4 11 504 
20%-30% 27 20 25 27 2 79 62 18 126 85 47 56 574 
30%-40% 581 138 304 540 30 144 513 558 370 270 289 274 4011 
40%-50% 19 0 13 66 0 5 23 38 24 16 32 41 277 
50%-60% 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
             5371 
 

Tak wykonane zestawienia czasu pracy w po-
szczególnych przedziałach mocy dla wszystkich 
silników wentylatorów młynowych i młynów 
węglowych stanowią podstawę do obliczenia 
średniej wartości czasu pracy w poszczegól-
nych przedziałach mocy silników odpowiednich 
urządzeń (tabele 4 i 5).  

Tabela 4. Młyny węglowe 1 do 5 bloku nr 1 

Przedział mocy w % 
mocy znamionowej 

Średni czas pracy [h] 

0%-20% 178,8 
20%-30% 322,8 
30%-40% 3590,0 
40%-50% 901,4 
50%-60% 9,8 

Tabela 5. Wentylatory młynowe 1 do 5 bloku nr 1 

Przedział mocy w % 
mocy znamionowej 

Średni czas pracy [h] 

60-70% 1469,8 

70-80% 3455,0 

80-90% 88,2 

3.2.1. Charakterystyki porównawcze spraw-
ności silników standardowych i proponowa-
nych zamienników energooszczędnych 

 porównanie sprawności silników

75

80

85

90

95

100

0 0,25 0,5 0,75 1 1,25

P/Pn

s
p
r%

h silnika standardowego h silnika Firmy A

h silnika Firmy B h silnika Firmy C  
 

Wykres 2. Charakterystyka sprawności silnika 

młyna węglowego SZDr-124u i jego propono-

wanych zamienników firm: A, B, C (wartości 

poniżej 50% P/Pn nie ujęte w tabeli aproksy-

mowano) 
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Tabela 6. Tabela sprawności silnika młyna węglo-

wego  SZDr-124u  i jego proponowanych zamien-

ników 

P/Pn 
η silnika 

standardowego 

η sil-
nika 

Firmy 
A 

η sil-
nika 

Firmy 
B 

η sil-
nika 

Firmy 
C 

0, 25    94 
0,5 89,5 93,5 96,5 96,4 
0,75 92 96,3 96,9 96,9 
1 92,9 96,5 96,9 97 

1,25  96,4  96,9 

Tabela 7. Tabela sprawności silnika wentylatora 

młyna SZJr-134s i jego proponowanych za-

mienników firm: A,B,C 

P/Pn 
η silnika 

standardowego 

η sil-
nika 
A 

η sil-
nika 
B 

η sil-
nika 
C 

0,25 79,2   94,6 
0,5 87,5 95,4 96,6 96,7 
0,75 90,7 96,3 97,0 92,7 
1 92,2 96,5 96,9 97,2 

1,25 92,9 96,4  97,1 
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Wykres 3. Charakterystyka sprawności silnika 

wentylatora młyna SZJr-134s i jego propono-

wanych zamienników firm: A, B i C 

 

3.2.2. Obliczanie oszczędności energii metoda 
„dokładna” przy wymianie silników dla 
młynów węglowych i wentylatorów młyno-
wych bloku 1 

Obliczenia wykonano przyjmując uśrednione 
czasy pracy wszystkich młynów, w poszczegól-
nych przedziałach mocy. 
- Moc mechaniczna wydawana na wale silnika:  

Pm=Pe η [kW], 
- Obniżenie mocy pobieranej z sieci: 

∆Pe=Pe(1/η1–1/η2) [kW], 
- Roczna oszczędność energii przy t - godzin 

pracy rocznie: E=∆P t [kWh]. 

Posiadając dane dotyczące sprawności (η1) i mo-
cy elektrycznej (Pe1) pobieranej z sieci przez 
silnik standardowy obliczono moc mechaniczną 
wydawaną na wale. Zakładając, że zapotrze-
bowanie na moc mechaniczną (Pm2) wydawaną 
na wale silnika energooszczędnego jest takie 
same i mając dane dotyczące jego sprawności 
(η2) obliczono moc elektryczną (Pe2) jaką bę-
dzie on pobierał z sieci. Zmniejszenie mocy 
pobieranej z sieci ∆Pe to różnica pomiędzy 
wartościami mocy pobieranej z sieci przez sil-
nik standardowy i energooszczędny. Oszczę-
dność energii wyliczono z iloczynu zmniejsze-
nia mocy pobieranej z sieci i czasu pracy silnika. 
W obliczeniach oszczędności energii wykona-
nych dla silników młynów węglowych mogą 
pojawić się niedokładności. Wynika to stąd, że 
w przedziale od 0,2 do 0,5 PN  charakterystyki 
sprawności silnika energooszczędnego firm A 
oraz B nie były podane, lecz zostały aproksy-
mowane (tabela 8). 
W grupie silników młynów węglowych najwię-
ksze oszczędności są możliwe do osiągnięcia 
przy zastosowaniu silników firmy B i C. Są one 
około dwa razy większe niż w przypadku silni-
ków A. 

Tabela 8. Wyniki obliczeń dla silników młynów węglowych bloku nr 1 

Obliczenia oszczędności przy zastosowaniu silnika firmy A 
Pe1 [kW] η1 [%] Pm1[kW] η2 [%] Pe2 [kW] ∆Pe [kW] t1 [h] ∆Pe t1[kWh] 

130 84,00% 109,200 88,50% 123,4 6,6 178,8 1181,9 
195 86,00% 167,700 90,30,% 185,7 9,3 322,8 2997,4 
260 88,00% 228,800 92,00% 248,7 11,3 3590,0 40582,6 
325 89,50% 290,875 93,50% 311,1 13,9 901,4 12532,8 
390 90,60% 353,340 95,00% 371,9 18,1 9,8 177,0 

       57471,7 
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Obliczenia oszczędności przy zastosowaniu silnika firmy B 
Pe1 [kW] η1 [%] Pm1[kW] η2 [%] Pe2 [kW] ∆Pe [kW] t1 [h] ∆Pe t1[kWh] 

130 84,00% 109,200 93,00% 117,4 12,6 178,8 2249,4 
195 86,00% 167,700 94,80% 176,9 18,1 322,8 5843,3 
260 88,00% 228,800 96,00% 238,3 21,7 3590,0 77783,3 
325 89,50% 290,875 96,50% 301,4 23,6 901,4 21250,6 
390 90,60% 353,340 96,80% 365,0 25,0 9,8 244,8 

      5002,8 107371,2 
 

Obliczenia oszczędności przy zastosowaniu silnika firmy C 
Pe1 [kW] η1 [%] Pm1[kW] η2 [%] Pe2 [kW] ∆Pe [kW] t1 [h] ∆Pe t1[kWh] 

130 84,00% 109,2 93,00% 117.4 12,6 178,8 2249,4 
195 86,00% 167,7 94,70% 177,1 17,9 322,8 5782,8 
260 88,00% 228,8 96,00% 238,3 21,7 359,0 77783,3 
325 89,50% 290,875 96,40% 301,7 23,3 901,4 20968,8 
390 90,60% 353,34 96,70% 365,4 24,6 9,8 241,1 

      5002,8 107025,4 
 

3.2.3. Obliczanie oszczędności energii metodą 
„dokładną” przy wymianie silników 
wentylatorów młynowych bloku 1 

Obliczenia oszczędności energii związane z wy-
mianą silników standardowych napędzających 
pięć wentylatorów młynowych znajdujących się  

Dysponując danymi dotyczącymi możliwych do 
uzyskania oszczędności energii przeprowa-
dzono analizę opłacalności inwestycji polega-
jącej na wymianie silnika na silnik energo-
oszczędny. Analizę przeprowadzono metodą 
zdyskontowanych przepływów pieniężnych 
 

Tabela 9. Wyniki obliczeń dla silników wentylatorów młynowych 

Obliczenia oszczędności przy zastosowaniu silnika firmy A 
Pe1[kW] η1[%] Pm1[kW] η2[%] Pe2[kW] ∆Pe[kW] t 1[h] ∆Pe t1[kWh] 

595 90,30% 537,385 96,20% 558,5 36,5 1469,8 53635,5 
680 91,10% 619,48 96,40% 642,6 37,4 3455,0 129168,3 
765 91,70% 701,505 96,50% 726,9 38,1 88,2 3356,2 

       186159,0 
 

Obliczenia oszczędności przy zastosowaniu silnika firmy B 
Pe1[kW] η1[%] Pm1[kW] η2[%] Pe2[kW] ∆Pe[kW] t 1[h] ∆Pe t1[kWh] 

595 90,30% 537,285 97,00% 553,9 41,1 14,69,8 60405,7 
680 91,10% 619,48 97,00% 638,6 41,4 3455 142901,6 
765 91,70% 701,505 96,90% 723,9 41,1 88,2 3620,8 

      5013 206928,2 
 

Obliczenia oszczędności przy zastosowaniu silnika firmy C 
Pe1[kW] η1[%] Pm1[kW] η2[%] Pe2[kW] ∆Pe[kW] t 1[h] ∆Pe t1[kWh] 

595 90,30% 537,285 97,10% 553,3 41,7 1469,8 61244,2 
680 91,10% 619,48 97,20% 637,3 42,7 3455 147441,8 
765 91,70% 701,505 97,20% 721,7 43,3 88,2 3817,9 

      513 212503,8 
 
na bloku 1, na silniki energooszczędne przepro-
wadzono podobnie jak poprzednio. Wszystkie 
silniki standardowe są tego samego typu SZJr-
134s. Dla każdego z tych silników zapropono-
wano zamienniki energooszczędne firm A,B i C 
(tabela 9).  

 
DCF, oraz wewnętrznej stopy zwrotu IRR. 
Kryterium opłacalności jest uzyskanie dodatniej 
wartości DCF. Przyjęto założenia: Koszt kapita-
łu WACC=7,5%. Okres ekonomicznej uży-
teczności silnika 20 lat. Przyjęto jednostkowy 
koszt zmienny  produkcji  energii elektrycznej 
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Tabela 10. Zestawienie wyników uzyskanych 

metodą „przybliżoną” i „dokładną” 

Średnia oszczędność energii elektrycznej 
w grupie silników [MWh} 

dokładna przybliżona 
Grupa 
silników 

Firma 
A 

Firma 
B 

Firma 
C Firma C 

Młyny 
węglowe 57,47 107,37 107,03 44,87 
Wentylatory 
młynowe 186,16 206,93 212,50 118,91 

100 zł/MWh. Założono wzrost jednostkowego 
kosztu zmiennego produkcji elektrycznej o 1%  

oszczędności i efektów ekonomicznych wyni-
kających z takiej wymiany. W zakładzie produk-
cyjnym, w którym uwzględnić można jeszcze 
korzyści wynikające ze zmniejszenia strat prze-
syłu energii elektrycznej, efekty ekonomiczne 
są bardziej wyraźne. 
Przy ocenie opłacalności inwestycji, w zakładach 
emitujących CO2, szczególnie przy nowych 
instalacjach, należy uwzględnić efekty wynika-
jące z prawa do emisji CO2. 
Zagadnieniu oceny możliwości zastosowania sil-
ników energooszczędnych w napędach potrzeb 

Tabela 12. Zestawienie wyników obliczeń 

Młyny węglowe Wentylatory młynowe  
Oszczędność 

energii [MWh] NPV tys. [zł] IRR% Oszczędność 
energii [MWh] NPV tys. [zł] IRR% 

Wariant przybliżony 224,35 -416 -2,2 594,5 -154,1 4,1 
Wariant przybliżony  
z CO2 

224,35 -240 2,5 594,5 338,8 12,0 

Wariant dokładny 535,15 -187 4,0 1062,5 150 9,6 
Wariant dokładny  
z CO2 

535,15 181 10,5 1062,5 961 19,6 
 

rocznie. Przyjęto stałą cenę uprawnień do emi-
sji CO2 równą 25 EURO za jednostkę. Obli-
czenia przeprowadzono dla wariantów przybli-
żonego i dokładnego obliczenia oszczędności 
energii elektrycznej z uwzględnieniem handlu 
emisją i bez. Szczegółowe, przykładowe wyniki 
obliczeń przedstawia tabela 11. W tabeli 12 
zestawiono wyniki obliczeń efektywności 
wymiany silników istniejących na energo-
oszczędne firmy C, dla wariantu przybliżonego 
i dokładnego, z uwzględnieniem i bez praw do 
emisji CO2 dla jednego bloku. 
Powyższe zestawienie wykazuje, że przyjęcie 
do obliczeń metody przybliżonej może spowo-
dować ocenę nieopłacalną dla inwestycji poten-
cjalnie opłacalnej. Podobnie nie uwzględnienie 
w obliczeniach praw do emisji CO2. Natomiast 
obliczenia dokładne, szczególnie z uwzględnie-
niem praw do emisji CO2 wskazują na opłacal-
ność wymiany silników na energooszczędne, 
przede wszystkim napędów wentylatorów młyno-
wych, w drugiej kolejności młynów węglowych. 

4. Wnioski końcowe 
W opracowaniu podano metodę oceny opłacal-
ności wymiany silników standardowych na 
energooszczędne. 
Napędy elektryczne w elektrowniach jako zain-
stalowane w pobliżu źródła energii elektrycznej 
nie są najlepszym przykładem do wyliczenia 
 

 

własnych elektrowni poświęcono wiele prac np. 
[3], [4] [5] i [6]. 
Przy wymianie silników standardowych na 
energooszczędne, należy wziąć pod uwagę i to, 
że silniki energooszczędne mają niekiedy 
gorsze własności dynamiczne np. mniejszy 
moment rozruchowy. Obliczenie efektywności 
ekonomicznej takiego przedsięwzięcia  powin-
no być uzupełnione sprawdzeniem doboru sil-
nika pod względem dynamicznym. Metodę taką 
przedstawiono w opracowaniu [7], [8] i [9]. 
Zaprezentowane tam przykłady wykazały, że 
nie w każdym przypadku istnieje możliwość 
zastąpienia silnika standardowego energoosz-
czędnym, bowiem w szczególnych przypadkach 
jego własności rozruchowe mogą okazać się 
niewystarczające. 
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Tabela 11. Szczegółowe wyniki obliczeń 
Grupa Młyny Węglowe - wariant przybliżony bez praw do emisji 

ilość silników w grupie 5      

Średnioroczna oszczędność energii na silnik [MWh] 44,87      

przyjęte do obliczeń koszty zakupu i wymiany silnika w grupie 140000      

przychody z likwidacji - sprzedaży starych silników w roku t1 22750      

stawka amortyzacji  5%      

stawka podatkowa 19%      

Rok 

Zwiększenie 
przychodów 
(sprzedaż 

silnika i praw) 

Zmniejszenie 
kosztów 

(zużycia en. el. 
na potrzeby 

własne) 

Amortyzacja Zmiana EBIT 
Podatek od 

zmiany EBIT 

Nakłady na 
wymianę 
silników 

Przepływy 
pieniężne dla 

przedsiębiorstwa 

Współczynnik 
dyskontujący 

Zdyskontowane 
przepływy 
pieniężne 

Skumulowane 
przepływy 
pieniężne 

 R O A E=R+O-A T I FCF=E-T+A-I CO DCF=FCF⋅CO NPV 
2008           700 000,00 zł -700 000,00 zł 1,00 -700 000,00 zł -700 000,00 zł 
2009 22 750,00 zł 22 432,75 zł 35 000,00 zł 10 182,75 zł 1 934,72 zł 0,00 zł 43 248,02 zł 0,93 40 230,72 zł -659 769,28 zł 
2010 0,00 zł 22 657,07 zł 35 000,00 zł -12 342,93 zł -2 345,16 zł 0,00 zł 25 002,23 zł 0,87 21 635,24 zł -638 134,03 zł 
2.011 0,00 zł 22 883,64 zł 35 000,00 zł -12 116,36 zł -2 302,11 zł 0,00 zł 25 185,75 zł 0,80 20 273,54 zł -617 860,50 zł 
2012 0,00 zł 23 112,48 zł 35 000,00 zł -11 887,52 zł -2 258,63 zł 0,00 zł 25 371,11 zł 0,75 18 997,90 zł -598 862,60 zł 
2013 0,00 zł 23 343,61 zł 35 000,00 zł -11 656,39 zł -2 214,71 zł 0,00 zł 25 558,32 zł 0,70 17 802,87 zł -581 059,73 zł 
2014 0,00 zł 23 577,04 zł 35 000,00 zł -11 422,96 zł -2 170,36 zł 0,00 zł 25 747,40 zł 0,65 16 683,33 zł -564 376,40 zł 
2015 0,00 zł 23 812,81 zł 35 000,00 zł -11 187,19 zł -2 125,57 zł 0,00 zł 25 938,38 zł 0,60 15 634,48 zł -548 741,92 zł 
2016 0,00 zł 24 050,94 zł 35 000,00 zł -10 949,06 zł -2 080,32 zł 0,00 zł 26 131,26 zł 0,56 14 651,86 zł -534 090,06 zł 
2017 0,00 zł 24 291,45 zł 35 000,00 zł -10 708,55 zł -2 034,62 zł 0,00 zł 26 326,07 zł 0,52 13 731,25 zł -520 358,81 zł 
2018 0,00 zł 24 534,36 zł 35 000,00 zł -10 465,64 zł -1 988,47 zł 0,00 zł 26 522,84 zł 0,49 12 868,72 zł -507 490,10 zł 
2019 0,00 zł 24 779,71 zł 35 000,00 zł -10 220,29 zł -1 941,86 zł 0,00 zł 26 721,56 zł 0,45 12 060,60 zł -495 429,50 zł 
2020 0,00 zł 25 027,51 zł 35 000,00 zł -9 972,49 zł -1 894,77 zł 0,00 zł 26 922,28 zł 0,42 11 303,43 zł -484 126,07 zł 
2021 0,00 zł 25 277,78 zł 35 000,00 zł -9 722,22 zł -1 847,22 zł 0,00 zł 27 125,00 zł 0,39 10 593,99 zł -473 532,08 zł 
2022 0,00 zł 25 530,56 zł 35 000,00 zł -9 469,44 zł -1 799,19 zł 0,00 zł 27 329,75 zł 0,36 9 929,27 zł -463 602,81 zł 
2023 0,00 zł 25 785,86 zł 35 000,00 zł -9 214,14 zł -1 750,69 zł 0,00 zł 27 536,55 zł 0,34 9 306,42 zł -454 296,39 zł 
2024 0,00 zł 26 043,72 zł 35 000,00 zł -8 956,28 zł -1 701,69 zł 0,00 zł 27 745,41 zł 0,31 8 722,80 zł -445 573,59 zł 
2025 0,00 zł 26 304,16 zł 35 000,00 zł -8 695,84 zł -1 652,21 zł 0,00 zł 27 956,37 zł 0,29 8 175,92 zł -437 397,67 zł 
2026 0,00 zł 26 567,20 zł 35 000,00 zł -8 432,80 zł -1 602,23 zł 0,00 zł 28 169,43 zł 0,27 7 663,47 zł -429 734,19 zł 
2027 0,00 zł 26 832,87 zł 35 000,00 zł -8 167,13 zł -1 551,75 zł 0,00 zł 28 384,63 zł 0,25 7 183,27 zł -422 550,92 zł 
2028 0,00 zł 27 101,20 zł 35 000,00 zł -7 898,80 zł -1 500,77 zł 0,00 zł 28 601,97 zł 0,24 6 733,28 zł -415 817,64 zł 

NPV=-415 817,64 zł          
IRR= -2,2%          
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