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SPOSOBY OBNIŻANIA KOSZTÓW UŻYTKOWANIA 
PRZEMYSŁOWYCH NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH 

 
INDUSTRIAL ELECTRIC DRIVES BEST PRACTICES – CUTTING DOWN  

THE COSTS OF CONSUMED ENERGY 
 

Abstract: The paper deals with rational energy utilization by industrial electric drives. Featured methods are 
supported by examples brought into real situations and achieved savings were summarized. Quoted improve-
ments can be easily put into industrial practice. There are the simplest ways described, with moderate savings 
achieved, as well the comprehensive retrofits, which bring a lot of energy savings. 

1. Koszty pracy napędu elektrycznego 
Silniki elektryczne są siłą napędową gospo-
darki. Bez napędów elektrycznych nie może się 
obejść żaden zakład przemysłowy. 

Rys. 1. Najczęstsze zastosowania układów na-

pędowych prądu przemiennego (źródło: ankieta 

redakcji APA) 

Prosta konstrukcja i wysoka niezawodność 
asynchronicznych silników prądu przemien-
nego powoduje, że są one wszechobecne. Ich 
zaletą jest również wysoka sprawność energe-
tyczna, w przypadku dużych napędów przekra-
czająca 90%. Różnice efektywności silników 
standardowych i energooszczędnych wydają się 
relatywnie niewielkie – poniżej 1% dla dużych 
silników do 10% dla silników poniżej 1kW, 
jednak biorąc pod uwagę rosnące koszty energii 
oraz ilość pracujących silników, potencjał 
oszczędności jest ogromny. W niniejszym arty-
kule znaleźć można kilka praktycznych wska-
zówek jak obniżyć koszty pracy napędów elek-
trycznych z silnikami klatkowymi. 

 

2. Czynniki wpływające na sprawność 
układu napędowego i środki zaradcze 

2.1 Jakość energii zasilającej silnik 

Jakość energii zasilającej ma bezpośredni 
wpływ na parametry pracy silnika. Tylko silnik 
zasilany prawidłowo osiąga wydajność gwa-
rantowaną przez producenta. Wyższe harmo-
niczne, niesymetria i wahania napięć fazowych 
powodują bardzo niekorzystne pulsacje mo-
mentu na wale maszyny. Ponadto wzrasta tem-
peratura uzwojeń silnika, co prowadzi do szyb-
kiej degradacji izolacji i uszkodzenia silnika. 
Dwuprocentowa asymetria zasilania podnosi 
temperaturę uzwojeń silnika o 10ºC, co w za-
leżności od rodzaju izolacji może skrócić czas 
życia silnika nawet o połowę. Na rynku do-
stępne są różnorodne urządzenia do monitoro-
wania sieci zasilającej pozwalające na ocenę jej 
kluczowych parametrów i zastosowanie odpo-
wiednich środków zaradczych. 

2.2 Właściwy dobór silnika 

Sprawność energetyczna silnika decyduje o tym 
ile pobieranej przez maszynę energii elektrycz-
nej jest marnotrawionej na bezużyteczne ciepło. 
W przypadku małych napędów różnice spraw-
ności pomiędzy poszczególnymi typami mogą 
wynosić nawet kilkanaście procent. A ciepło 
wytwarzane w silniku ma przecież niebagatelny 
wpływ na jego żywotność. Często zapomina się 
o tym, że każdy remont uzwojeń silnika 
związany jest z pogorszeniem jego efek-
tywności - utrata sprawności może przekroczyć 
1%, stopień pogorszenia efektywności zależny 
jest od zastosowanej technologii. Przed remon-
tem starego silnika warto więc zastanowić się, 
czy jest on tego wart. 
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                                                              Tabela 1.  

Silnik starego typu o mocy 750W (η=75%) 

marnotrawi 250W! 

Moc silnika 
Straty mocy – 
silnik stan-
dardowy 

Straty mocy – silnik 
wysokosprawny 

(SEE) 
0,75kW 250W 150W 
160kW 9 500W 6 400W 

 
Godne polecenia, są urządzenia oznaczane ety-
kietami eff1. 
Nie jest to jednak jedyne kryterium - nie 
wszystkie wysokosprawne jednostki są w ten 
sposób oznaczane, klasyfikacja CEMEP jest 
dobrowolna, w przypadku silników elektrycz-
nych nie ma wciąż obligatoryjnych standardów. 
Skuteczne etykietowanie, doskonale sprawdza-
jące się w przypadku urządzeń AGD, wciąż jest 
w przypadku silników elektrycznych melodią 
przyszłości. Pewnym ułatwieniem może być 
etykieta PEMP – silniki nią oznaczane charak-
teryzują się efektywnością nie gorszą niż okre-
ślana przez CEMEP dla eff1. 
 

  

Kolejnym wciąż niedocenianym problemem 
jest zjawisko przewymiarowywania silnika. In-
stalowanie silnika z mocą „na zapas” wydaje 
się nieszkodliwe, wręcz usprawiedliwione 
względami bezpieczeństwa. Jednak to uspra-
wiedliwienie jest często nadużywane - przecież 
użycie silnika dwukrotnie większego, niż wyni-
kałoby to z zapotrzebowania na moc, w żaden 
sposób racjonalnie uzasadnić się nie da. Efek-
tem takiego podejścia nie jest spokój, lecz wyż-
sze rachunki za energię elektryczną i wyższe 
koszty zakupu urządzeń. 

Przykład 1 

W fabryce produkującej ceramiczne elementy 
budowlane zmodyfikowano układy napędowe 
wentylatorów i pomp obsługujących piece in-
dukcyjne. W miejsce 5 przestarzałych silników 
o mocach 1,1kW do 30kW zainstalowano sil-
niki klasy eff1. Poniższa tabela zawiera para-
metry pracy poszczególnych silników, koszty 
modernizacji oraz osiągane oszczędności. 

 

 

Moc 
silnika 

Średnie obciążenie Czas pracy Oszczędności SPBP 

kW % godz/rok zł/rok lata 

30 49 4700 403 3,37 

18,5 27 4700 550 1,63 

7,5 87 8760 383 1,23 

5,5 60 8760 55 0,77 

1,1 77 8760 153 1,2 

razem - - 2 040 1,64 

 
Właściwy dobór silnika ma wyjątkowo duże 
znaczenie, jeżeli silniki pracują przez długi 
czas. 

Przykład 2 

W systemie klimatyzacji magazynu materiałów 
filmowych pracowało kilkadziesiąt małych sil-
ników. System pracuje non stop, więc czas 
pracy napędów wynosi 8760 godzin rocznie. 
Pomiary obciążenia poszczególnych silników 
wykazały, że były one znacznie niedociążone. 
Koszt zużywanej energii elektrycznej został 
znacznie zmniejszony poprzez zastąpienie sil-
ników standardowych silnikami SEE o lepszej 
sprawności i mniejszej mocy znamionowej (do-
stosowanej do obciążenia). W tabelce podano 
parametry silników i uzyskane oszczędności. 
 

Czas 
pracy 

Moc silnika 
standard. 

M/MN 
Moc 

silnika 
SEE 

Roczne oszczędności  

godz/rok kW % kW % 

8760 4 27 2,2 15 

8760 1,5 40 1,1 35 

Prosty okres zwrotu (SPBP): mniej niż 1 rok 

2.3 Redukcja strat mocy w silniku - dopaso-
wanie do obciążenia 

Jeżeli średnie obciążenie silnika połączonego w 
trójkąt nie przekracza 40 – 45%, należy rozwa-
żyć możliwość jego przełączenia z połączenia 
w trójkąt na połączenie w gwiazdę. Jest to naj-
prostszy, a zarazem najtańszy sposób obniżenia 
kosztów pracy niedociążonego napędu. 

Przykład 3 

W systemie klimatyzacyjnym biurowca praco-
wał silnik o mocy 7,5kW podłączony w układ 
D. Zmierzono moc pobieraną sieci i stwier-
dzono, że obciążenie silnika nigdy nie przekra-
cza 45%. Dokonano przełączenia D-Y. Poniż-
szy wykres ilustruje pobór mocy przez silnik  
o mocy 7,5kW (D) połączony w trójkąt  
i gwiazdę. Zielone pole obrazuje zakres możli-
wych oszczędności. 
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Spadek pobieranej mocy: 3,58 kW 
Koszt modernizacji 0zł 
Prosty okres zwrotu (SPBP): natychmiast 

Ważne jest by przed przełączeniem upewnić się 
że maksymalne obciążenie silnika przy połą-
czeniu D nigdy nie przekracza 58% - większe 
obciążenie spowoduje przegrzewanie silnika po 
przełączeniu i prawdopodobnie, awarię. 
Oszczędności będą tym większe im bardziej 
niedociążony jest silnik. 

2.4 Redukcja strat mocy – wyłączanie silni-
ków działających bez obciążenia 

Jeżeli proces technologiczny na to pozwala, 
należy napęd wyłączać, kiedy nie jest po-
trzebny, np. zgodnie z harmonogramem pracy. 
Najprostszym rozwiązaniem jest zastosowanie 
wyłącznika czasowego, jednak w przypadkach, 
gdy istnieje taka możliwość techniczna, należy 
kontrolować parametry pracy napędu i wyłą-
czać silnik, kiedy pracuje w stanie jałowym lub 
gdy odpowiednie parametry mieszczą się w 
wymaganym zakresie (np. temperatura w ukła-
dach wentylacyjnych lub chłodniczych, ciśnie-
nie w układach pompowych i sprężarkowych). 
Wyłączanie silnika w okresach pracy jałowej 
powinno być jednak poprzedzone analizą para-
metrów silnika i całego układu napędowego, 
ponieważ częste wyłączenia i włączenia mogą 
być powodem szybszego zużycia elementów 
układu napędowego. Coraz mniejszy koszt 
elektronicznych układów falownikowych  
i miękkiego startu powoduje, że ta przeszkoda 
może być łatwo wyeliminowana. 

Przykład 4 

W zakładzie produkującym elementy dla prze-
mysłu motoryzacyjnego używano kilkudziesię-
ciu pras napędzanych silnikami klatkowymi. 
Przeprowadzony audyt energetyczny wykazał, 
że prawie 14% pobieranej przez nie energii 

elektrycznej przypadało na czas, kiedy prasy 
nie były używane (przerwy śniadaniowe, obia-
dowe, koniec zmiany itp.). W obwodach zasila-
nia największych pras zainstalowano układy 
automatycznie wyłączające zasilanie po okre-
ślonym czasie pracy. Poniższa tabelka podsu-
mowuje osiągnięte oszczędności i poniesione 
nakłady inwestycyjne. 

Roczne oszczędności: 3 000 zł 
Koszt modernizacji  3 300 zł 
Prosty okres zwrotu (SPBP): 1 rok 

2.5 Obniżanie prędkości obrotowej silnika – 
silniki wielobiegowe 

Nawet niewielkie zmniejszenie prędkości ob-
rotowej przynosi wymierne oszczędności ener-
gii, szczególnie w przypadkach, gdy silnik na-
pędza pompę lub wentylator, a zapotrzebowanie 
na medium robocze nie jest maksymalne. Sku-
tecznym rozwiązaniem są silniki wielobiegowe. 
Szczególnie tam, gdzie nie zachodzi potrzeba 
płynnej regulacji prędkości ich stosowanie jest 
uzasadnione. 

Przykład 5 

W systemie wentylacji basenu pływackiego 
pracował wentylator o mocy 7,5 kW. Ze 
względu na to, ze w godzinach nocnych nie jest 
wymagana równie efektywna wentylacja jak w 
czasie otwarcia basenu, zdemontowano stary 
silnik i zainstalowano w jego miejsce silnik 
dwubiegowy (4/8 biegunowy) o mocy znamio-
nowej 6,5/1,5kW. Silnik pracuje z prędkością 
780obr/min kiedy basen jest użytkowany           
i 390obr/min po zamknięciu. Roczne oszczę-
dności uzyskiwane w wyniku modernizacji są 
rzędu 6 000 zł. Dodatkową korzyścią jest 
zmniejszenie się kosztów ogrzewania basenu 
związane z mniejszą cyrkulacją powietrza w 
nocy. 

Roczny koszt 
energii 

Roczne 
oszczędności 

SPBP 
 

zł/rok zł/rok lata 

Silnik jedno-
biegowy 

16 000 - - 

Silnik dwu-
biegowy 

10 000 6 000 
1,72 
0,37 

Gdyby nie było konieczności demontowania 
starego silnika, okres zwrotu inwestycji nie 
przekroczyłby 4 miesięcy. 

2.6 Obniżanie prędkości obrotowej urządze-
nia napędzanego – zmiana przekładni 

Innym sposobem obniżenia obciążenia silnika, 
najbardziej ekonomicznym z punktu widzenia 
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nakładów inwestycyjnych, jest zmiana przeło-
żenia przekładni. Przy takim rozwiązaniu re-
dukcja kosztów okupiona jest jednak pogorsze-
niem współczynnika mocy. 

Przykład 6 

Do dostarczania ryżu do 5 młynów wykorzy-
stywano dmuchawę napędzaną silnikiem klat-
kowym o mocy 22kW. Zmodernizowano proces 
technologiczny likwidując 2 młyny, co spowo-
dowało zmniejszenie zapotrzebowania na ryż. 
W efekcie zawór bezpieczeństwa dmuchawy 
musiał być wciąż otwarty, by nie przekraczać 
ciśnienia roboczego należało zmniejszyć jej 
wydajność. Zarząd firmy zdecydował się na 
rozwiązanie najtańsze: zwiększono średnicę 
koła pasowego na osi dmuchawy z 140mm do 
200mm, obniżając obroty dmuchawy o 23%. 
Poniższy wykres przedstawia zmianę współ-
czynnika mocy (linia zielona) oraz obniżenie 
mocy pobieranej przez silnik  (linia czerwona) 
po modyfikacji przekładni: 

 
 
spadek pobieranej mocy: 12,61 kW 
roczne oszczędności: 105 kWh 
koszt wymiany koła  300 zł 
Prosty okres zwrotu (SPBP): 4 dni 
 

2.7 Automatyczna regulacja prędkości obro-
towej silnika – VSD 

Najbardziej efektywnym energetycznie sposo-
bem obniżenia prędkości asynchronicznego sil-
nika elektrycznego jest zastosowanie przemien-
nika częstotliwości. Wszędzie tam, gdzie ko-
nieczna jest płynna zmiana prędkości obrotowej 
należy więc stosować falowniki. Poniżej 
podano kilka przykładów opisujących kon-
kretne sytuacje, wraz z osiągniętymi korzy-
ściami. 

Przykład 7 

Po przeanalizowaniu dobowego obciążenia 
kompresora powietrza okazało się, że nie jest 
on w pełni obciążony. Ponadto kompresor ten 
często pracował bez obciążenia. Zainstalowano 

nowy kompresor, który dzięki automatycznej 
regulacji prędkości silnika dopasowuje swoją 
wydajność do bieżącego zapotrzebowania na 
sprężone powietrze. W porównaniu z poprzed-
nim kompresorem zużywa on każdego roku 
160 000 kWh mniej. 
Nie zawsze stosowanie falowników jest eko-
nomicznie uzasadnione, jednak coraz niższe 
ceny i coraz wyższa jakość tych urządzeń po-
wodują, że obszar ich zastosowań ulega syste-
matycznemu poszerzaniu. 

Przykład 8 

W wieży chłodniczej pracował wentylator na-
pędzany silnikiem klatkowym o mocy 30 kW. 
Prędkość wentylatora nie była regulowana, po-
dobnie jak w większości przemysłowych wież 
chłodniczych. W efekcie audytu energetycz-
nego stwierdzono, że dzięki automatycznej re-
gulacji prędkości wentylatora zależnie od tem-
peratury wody chłodzącej, można zmniejszyć 
pobór energii do 60%. W układzie zasilania sil-
nika zainstalowano falownik ze sterownikiem 
mierzącym temperaturę i przepływ wody. Po-
niższy wykres ilustruje pobór energii przez 
wentylator przed i po zainstalowaniu falownika: 

 
 
Roczne oszczędności: 157,6 GWh 
Koszt instalacji falownika 25 000 zł 
Prosty okres zwrotu (SPBP): 8,5mies. 

Szczególnie warte polecenia jest stosowanie 
falowników w przypadkach, kiedy parametry 
procesu technologicznego powinny mieścić się 
w jak najwęższym zakresie, na przykład w 
przemyśle farmaceutycznym i chemicznym. 
Dzięki automatycznej regulacji prędkości na-
pędu nie tylko zużywane jest mniej energii, ale 
poprawie ulega jakość finalnego produktu. 
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2.7 Redukcja strat mocy w instalacjach prze-
syłowych 

 

Rys. 2. Instalacje – szara rzeczywistość 

Koncentrując się na sprawności silników i in-
nych podzespołów napędu często zapomina się 
o instalacji przesyłowej. Jakość rurociągów, 
średnice rur, izolacja termiczna mają niebaga-
telny wpływ na wydajność całego procesu tech-
nologicznego. Wystarczy proste porównanie 
spadków ciśnień, przyjrzenie się strukturze ru-
rociągów, a bez szczególnych nakładów można 
zaoszczędzić nawet 10% energii. 

 

Rys. 3.  Instalacje – tak być powinno 

Dużym polem do oszczędności są instalacje 
sprężonego powietrza. W praktyce tylko bardzo 
duże nieszczelności są wykrywane bez detekto-
rów ultradźwiękowych, więc nikt nie zawraca 
sobie głowy niewielkimi nieszczelnościami. A 
doświadczenie ekspertów Polsko Japońskiego 
Centrum Efektywności Energetycznej dowodzi, 
że w większości instalacji sprężonego powie-
trza koszty ich użytkowania można obniżyć o 
10-15% bez żadnych nakładów inwestycyjnych. 
Samo obniżenie ciśnienia roboczego z 6 do  
5 bar zredukuje koszt energii pobieranej przez 
sprężarki o ok. 10%. Dodatkowe oszczędności 

są możliwe dzięki zastosowaniu energoosz-
czędnych dysz, lepszej jakości węży do zasila-
nia narzędzi ręcznych i zlikwidowaniu wycie-
ków, czy chociażby przez rzecz tak prostą jak 
obniżenie temperatury powietrza pobieranego 
przez kompresor (doprowadzenie świeżego po-
wietrza z zewnątrz). Powszechne przekonanie, 
że jeśli coś działa od kilkunastu lat, to działa 
dobrze i lepiej tego nie ruszać jest przekona-
niem kosztownym. Do obniżenia kosztów nie 
są wcale konieczne szczegółowe analizy finan-
sowe. 

Przykład 9 

Dążąc do ograniczenia zużycia energii zmoder-
nizowano dużą instalację sprężonego powietrza 
w odlewni metali. Kompleksowej renowacji 
poddano całą instalację sprężonego powietrza  
z układem 4 sprężarek. Ponadto zmodyfikowa-
no układ doprowadzenia powietrza do kompres-
sorów, tak by pobierały świeże, chłodniejsze 
powietrze z zewnątrz, co dodatkowo poprawiło 
ich sprawność o kilka procent. Dodatkowe 
oszczędności uzyskano dzięki zlikwidowaniu 
nieszczelności w instalacjach i elastycznych 
wężach zasilających narzędzia ręczne. 

Całkowity koszt moderni-
zacji 

800 000 USD 

7,2 GWh 
Roczne oszczędności: 

400 000 USD 

Prosty okres zwrotu 
(SPBP): 

2 lata 
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