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WYBRANE PRZYKŁADY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 

MAŁYCH NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH 
 

CHOSEN EXAMPLES OF ELECTRIC EFFICIENCY OF SMALL ELECTRIC 
DRIVERS 

 
Abstract: In this paper, possibilities of energy saving in small electric drivers on examples two common 
drivers of fan and pump of central heating system have been presented. The new design of drivers employing 
permanent magnets has been shown. Thanks to new design of motor, it was possible to save up to 40 percent of 
energy. Obtained calculations show, that investing expenses being born will reimburse after four years. In case 
of replacement of old drivers by the new one, energy consumption can be diminished by 6MW. 
 
1.  Wstęp 
 

Oszczędności w zużyciu energii elektrycznej 
mają wymierne efekty ekonomiczne oraz 
chronią środowisko. Z tych powodów powinno 
się oszczędzać energię wszędzie tam, gdzie jest 
to możliwe. Istnieją szerokie programy 
oszczędzania energii w wielu dziedzinach 
gospodarki jednak nie obejmują one napędów 
elektrycznych o mocach do 750 W. W po-
niższej pracy staram się udowodnić, że warto 
oszczędzać energię także przy niewielkich 
mocach silników, gdyż właśnie w niewielkich 
napędach można uzyskać procentowo 
największe oszczędności. W celu potwierdzenia 
tej tezy posłużę się dwoma przykładami: 
wentylatorem do węglowego pieca centralnego 
ogrzewania oraz pompką obiegu wody –  
powszechnie występującymi napędami małej 
mocy. Oba dotychczasowe napędy bazują na 
małym, jednofazowym silniku asynchro-
nicznym z kondensatorem pracy. Silnik ten ma 
znamionową prędkość obrotową 2700 obr./min. 
i moc 75W. W celu zmniejszenia poboru mocy 
zastosowałem w tych napędach bezszczotkowe 
silniki prądu stałego, gdyż silniki te prze-
wyższają wszystkie inne silniki pod względem 
sprawności oraz mocy osiąganej z jednostki 
ciężaru czy objętości [6]. Dodatkowo w 
wirnikach tych silników prawie nie ma strat, 
gdyż wykonane są one na ogół z wysokore-
zystancyjnych magnesów spiekanych lub wią-
zanych [1], [3], [4]. Większość strat występuje 
w stojanie, który łatwo schłodzić. Zatem 
uzwojenia stojana mogą być obciążone większą 
gęstością prądu, co wpływa na minimalizację 
wymiarów.  

 
 

maszyny. Silniki te nie mają kłopotliwego i wy-
magającego konserwacji komutatora, pracują 
cicho, a ich trwałość zależy praktycznie od 
trwałości zastosowanych łożysk. Główną ba-
rierą w stosowaniu napędów z tego typu 
silnikami jest brak wiedzy o możliwościach 
tych silników oraz większy koszt związany z 
ceną magnesów trwałych oraz z ceną ele-
ktronicznego układu sterującego pracą silnika 
[4]. Jak pokażę poniżej, koszt ten jest niższy od 
kosztu energii zużywanej przez dotychczasowe 
napędy w okresie czterech lub pięciu lat. 
 

2. Konstrukcje silników wentylatora i po-
mpy 
 

Ze względów ekonomicznych, przy kon-
struowaniu silników wykorzystałem typowe 
obudowy dotychczasowych urządzeń (wenty-
latora i pompy) oraz blachy silnika typu   
Seg45-2A. Blachy stojana tego silnika mają 
średnicę wewnętrzną 45 mm i zewnętrzną       
80 mm. Na podstawie założonych parametrów: 
prędkości obrotowej i momentu określiłem 
długość pakietu stojana i parametry uzwojenia. 
Założyłem, że na wirniku przyklejony będzie 
czterobiegunowy, segmentowy magnes spieka-
ny z materiału o  następujących parametrach: 
Br=1,2 T i Hc=950 kA/m.  
Na zdjęciach nr 1 i 2 przedstawiono widoki 
wirników wentylatora i pompy w porównaniu    
z konstrukcjami dotychczasowymi. Zdjęcie nr 3 
przedstawia wykonane urządzenia. 
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Zdjęcie nr 1. Widok wirników wentylatorów 

nowego i dotychczasowego 
 

 
 
 

 

Zdjęcie nr 2.  Widok wirników pomp 

 

 
 

 
 

Zdjęcie nr 3. Widok wykonanego wentylatora    

i pompy wody 
 

W większości napędów z bezszczotkowymi 
silnikami prądu stałego do określenia pozycji 
wirnika względem stojana stosuje się czujniki 
Halla lub czujniki optyczne [5], [6]. W pre-
zentowanych rozwiązaniach, w celu zmniej-
szenia kosztu układu zastosowano bezczujni-
kowe układy zasilania wykorzystujące do okre-
ślenia położenia wirnika napięcie rotacji          
w niezasilanym paśmie uzwojenia silnika [7], 
[8]. W przypadku wentylatora układ elektro-
niczny umieszczono wewnątrz obudowy silni-
ka, zaś układ zasilający pompę jest zewnętrzny, 
gdyż pompa ma mokry wirnik i umieszczanie 
elektroniki wewnątrz pompy wymagałoby 
specjalnych izolacji i uszczelnień.  

 

2.  Oszczędności energetyczne 
 

Dotychczas stosowany silnik asynchroniczny 
ma moc 75 W. W przypadku wentylatora moc 
mierzona po stronie napięcia 230 V wynosiła w 
nowym układzie 44 W. Zatem zyskujemy       
31 W. Przyjmując, że sezon grzewczy trwa 6 
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miesięcy, a wentylator pracuje połowę tego 
czasu, roczne oszczędności energii wynoszą 
67,89 kWh. Przy założeniu nie zmienionej ceny 
silnika i przy założeniu ceny układu zasila-
jącego silnik (transformator plus elektronika) 
na poziomie 120 pln, przy obecnej cenie energii 
poniesione nakłady zwrócą się po okresie 
czterech lat. Szacuje się, że w Polsce pracuje 
obecnie około 150000 takich wentylatorów 
(roczna produkcja wynosi 30000 sztuk), a za-
tem przy założeniu, że jednocześnie pracuje 
połowa z nich można powiedzieć, że w okresie 
grzewczym można zmniejszyć moc pobieraną 
przez odbiorców indywidualnych o około         
2 MW. W przypadku pompy moc pobirana przy 
identycznym przepływie wynosiła 46 W – 
oszczędności 29 W. Ponieważ pomp jest 
znacznie więcej niż wentylatorów (pracują one 
także przy piecach gazowych i olejowych,         
a często jest kilka pomp na jeden piec) więc 
oszczędności energii będą znacznie większe. 
Przy założeniu dwukrotnie większej liczby 
pomp można przyjąć przynajmniej dwukrotnie 
większe oszczędności i zmniejszenie poboru 
mocy o 4 MW. 
 

4. Wnioski 
 

Prezentowane rozwiązania pokazują, że nawet 
w przypadkach tak małych napędów celowe 
jest zastępowanie asynchronicznych silników 
silnikani bezszczotkowymi z magnesami trwa-
łymi. Wprawdzie napędy z tymi silnikami są 
droższe niż napędy wyposażone w silniki 
asynchroniczne, ale wysoka sprawność silni-
ków z magnesami trwałymi wpływa na niższe 
zużycie energii, co w długim okresie eksplo-
atacji powinno być czynnikiem decydującym    
o zakupie napędu wyposażonego w taki silnik. 
Dodatkowym plusem jest także kilkakrotna 
przeciążalność, niewielkie wymiary i masa 
silnika. Znikają także dotychczasowe problemy 
związane z regulacją prędkości obrotowej         
i problemy z rozruchem przy znacznie obni-
żonym napięciu zasilania. Wydaje się celowym 
stworzenie programu oszczędzania energii 
także w małych napędach elektrycznych. 
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