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EFEKTYWNOŚĆ SILNIKA ELEKTRYCZNEGO ZASILANEGO 

Z PRZEMIENNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI 
 

ELECTRICAL MOTOR EFFICIENCY CONTROLLED BY FREQUENCY 
CONVERTER 

 
Abstract: Some features of drives including electrical motors and frequency converters have wider expansion 

in many industrial applications. Most important role plays efficiency: financial, harmonics, power factor, re-

serve of torque on the motor shaft. Dimmensioning of a motor for required machine torque is very known for 

mechanics and technologists. It is seldom occurs the misunderstanding that converter’s controlled motor has 

got less torque on the motor shaft and influences on harmonics of supplying line. Than motor requires more 

advanced construction. Energy saving of drives suggests to expand its in more applications. We are able to 

more precise dimensioning for each total drive, including installation and environment conditions. The fea-

tures of the dimensioning tool is presented.  

 

1. Wstęp 
Dość często przyjmujemy znaczenie efektyw-

ności jako ściśle związanej z oszczędnościami 

energetycznymi bezpośrednio przekładającymi 

się na zyski finansowe. Zapominamy jednak  

o szeregu innych funkcjach napędu przemienni-

kowego dających pośrednio równie wymierne 

efekty. Należą do nich głównie: 

• prawidłowy dobór wielkości silnika i prze-

miennika do warunków obciążenia na wale 

silnika wynikłych z technologii, bez zbęd-

nego przewymiarowania; 

• podwyższenie dostępności mocy na wale 

silnika poprzez zastosowanie przemiennika 

o niskiej zawartości harmonicznych i/lub 

mniejszego silnika; 

• świadomy dobór rezerwy momentu silnika  

i prądu przemiennika w stanach kryty-

cznych obciążenia i warunków środowiska 

pracy; 

• właściwe wyposażenie obu urządzeń 

pozwalające na długotrwałą i bezpieczną 

pracę (klasa izolacji uzwojenia stojana, ło-

żysko izolowane, dławik du/dt, filtr sinuso-

idalny i inne); 

• właściwy dobór urządzeń z punktu widzenia 

instalacji w której pracują (niska zawartość 

harmonicznych, współczynnik mocy układu 

równy 0,999, kompensacja współczynnika 

mocy innych odbiorów tej samej sieci, dłu-

gie kable silnika i inne). 

Poniżej poddamy analizie powyższe podsta-

wowe elementy budowy układu napędowego 

silnika wraz z przemiennikiem częstotliwości.  

2. Szacunek oszczędności energetycz-
nych układu napędowego z przemienni-
kiem częstotliwości 
 

Jedną z pożądanych zalet układu napędowego z 

przemiennikiem częstotliwości jest oszczędność 

energetyczna. Przekłada się ona bezpośrednio 

na PLN. Ale również przekłada się na oszczę-

dności środowiskowe prostą zależnością:  

1 [kWh] = X [kg CO2]. Oznacza to, że wypro-

dukowanie 1 kWh energii elektrycznej powo-

duje emisję w atmosferę pewnej ilości X kg 

CO2 charakterystycznej dla źródła energii zasi-

lającej tego odbiorcę. Dla najczęściej występu-

jących u nas elektrowni węglowych wartość ta 

wynosi około 0,6-0,8,  średnio w Europie  

0,5 kg. Równanie to należy również czytać ina-

czej: zaoszczędzenie 1 kWh spowoduje wprost 

proporcjonalne zmniejszenie emisji. Stąd też 

wynika fakt, że kładzie się tak duży nacisk na 

energochłonność wszystkich urządzeń, w tym 

napędów. Jak więc możemy określić czy nasz 

projektowany układ napędowy spowoduje 

zmniejszenie zapotrzebowania energii, a jeśli 

tak, to o jaką wartość. Istotną pomocą służą  

w tym zagadnieniu krótkie programy kompute-

rowe służące szacowaniu oszczędności. Szcze-

gólną uwagę poświęca się w nich najczęściej 

występujących aplikacjach silników do napę-

dów pomp i wentylatorów. Aby móc z nich 

efektywnie skorzystać należy posiadać pewną 

wiedzę o dotychczasowym układzie napędo-

wym. Dla pomp ważna jest wiedza o dotych-

czasowej metodzie ograniczania przepływu np. 

dławienie wraz z danymi głębokości dławienia  
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i czasie jego trwania albo zastosowaniu sprzę-

gła hydrokinetycznego. Dla silników napę-

dzających wentylatory pożądane są analogiczne 

dane o dotychczasowym układzie: silnik dwu-

biegowy, regulacja przepływu przy pomocy 

klap lub kierownic łopat wentylatora. Odnosząc 

wyniki energochłonności projektowanego 

układu napędowego do istniejącego uzysku-

jemy odpowiedź na pytanie o oszczędności. 

Podkreślamy, że jest to metoda szacunkowa  

i względna i wcale nie jest oczywiste, że każdy 

układ przemiennikowy jest energooszczędny 

względem obecnego. Rezultat pozytywny dają 

w wyniku bardzo użyteczne informacje:  

- ilość kWh/rok zaoszczędzonej energii,  

- przy założonym współczynniku emisji X dla 

lokalnej elektrowni otrzymuje się redukcję emi-

sji w postaci ilości kg CO2/rok,  

- czas zwrotu inwestycji zakupu urządzeń wraz 

kosztem ich instalacji. 

Poniżej pokazujemy przykładowy szacunek 

oszczędności energetycznych dla silnika napę-

dzającego pompę z wynikiem pozytywnym 

względem dotychczasowego dławienia (rys.1) 

oraz dla wentylatora, dotychczas regulowanego 

sprzęgłem hydrokinetycznym, dający wynik 

braku oszczędności energetycznych (rys.2). 

Należy jednak podkreślić, że oszczędności 

energetyczne nie muszą przesądzać o atrakcyj-

ności zastosowania przemiennika częstotliwości 

do regulacji prędkości obrotowej silnika anali-

zowanej aplikacji. Jednym z istotnych kryte-

riów może być możliwość włączenia całego 

układu regulacji do nadrzędnego systemu ste-

rowania, rejestracji parametrów i optymalizacji 

procesu przy zupełnie innych kryteriach niż 

energooszczędność.  

 

 

 

 
 

Power consumption vs. Flow  
with Throttling and Frequency Converter control 
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Rys.1. Szacunek oszczędności energetycznych dla układu napędowego pompy względem dławienia 

 
Rys. 2. Szacunek oszczędności energetycznych dla układu napędowego wentylatora względem 

sprzęgła hydrokinetycznego
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3. Moment na wale silnika sterowanego  
z przemiennika częstotliwości 

 

Podczas konstruowania układu napędowego z 

przemiennikiem częstotliwości szczególną 

uwagę zwraca się na rodzaj przemiennika oraz 

zakres prędkości względem zapotrzebowania 

momentu na wale, wynikłego z obliczeń kon-

strukcyjnych aplikacji i sprowadzonego do 

wału silnika. Najważniejszymi czynnikami 

mającymi tutaj znaczenie są harmoniczne prądu 

i napięcia generowane przez przemiennik czę-

stotliwości i chłodzenie silnika przy zmiennej 

prędkości obrotowej silnika. Np. dla układu 

prostowania 6-pulsowego przy prędkości zna-

mionowej spadek wartości momentu wynosi 

około 7-10 % (współczynnik zawartości har-

monicznych THD prądu wynosi około 30-40 % 

przy prędkości znamionowej silnika). Dla 

mniejszych prędkości obrotowych THD jeszcze 

bardziej wzrasta, straty w żelazie silnika wzra-

stają, chłodzenie silnie pogarsza się, co w wy-

niku doprowadza do dodatkowego obniżenia się 

dopuszczalnej ciągłej wartości momentu na 

wale. Użyteczność takiej wartości momentu 

zależy od charakterystyki momentu obciążenia 

na wale w funkcji prędkości (o stałym momen-

cie, stałej mocy lub kwadratowego).  

 

 

Charakterystyka granicznego ciągłego momen-

tu silnika w funkcji częstotliwości przy zasila-

niu przemiennikiem konkretnej konstrukcji jest 

cechą charakterystyczną konkretnego silnika 

(krzywa izotermiczna), co jest szczególnie 

ważne dla silników pracujących w strefach 

zagrożonych wybuchem. Powinna ona być 

znana i podawana przez producentów silników, 

co niestety jest unikalne. Na jej podstawie mo-

żna świadomie dobierać cały zespół napędowy 

dla zadanych warunków obciążenia momentem 

i zakresu prędkości. Poniżej prezentujemy 

przykładowe charakterystyki silnika obciążone-

go momentem stałym i kwadratowym w zakre-

sie prędkości. Podkreślamy różną maksymalną 

wartość momentu ciągłego dla każdego warian-

tu przy prędkości znamionowej silnika. 

Zwróćmy uwagę, że analogiczne cechy silnika 

występują przy innych konstrukcjach prze-

mienników częstotliwości 12-pulsowych lub o 

niskiej zawartości harmonicznych. Obniżenie 

momentu ciągłego spowodowanego harmo-

nicznymi nie występuje przy sterowaniu silnika 

z przemiennika wyposażonego w wyjściowy 

filtr sinusoidalny (chociaż w tym przypadku 

powstaje dodatkowy spadek napięcia na dła-

wiku szeregowym, czego wynikiem jest niższa 

wartość napięcia na zaciskach silnika i w kon-

sekwencji skutkuje też obniżeniem momentu). 
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Rys. 3. Charakterystyka maksymalnego momentu ciągłego silnika sterowanego z przemiennika 6-

pulsowego przy obciążeniu momentem stałym na wale silnika przy zmianie prędkości w zakresie 30-

100 % przy chłodzeniu własnym silnika 
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Rys. 4. Analogiczna do rys.3 charakterystyka momentu ciągłego silnika obciążonego momentem 

kwadratowym 
   

4. Silnik sterowany przemiennikiem 
o niskiej zawartości harmonicznych 
 

Bardzo interesującym jest niedawno wprowa-

dzony na rynek układ napędowy z przemienni-

kiem częstotliwości o niskiej zawartości har-

monicznych:  

- współczynnik zawartości harmonicznych 

THD prądu wejściowego dla tego układu nie 

przekracza 3,5-4,5 % w całym zakresie zmian 

obciążenia, 

- wartość napięcia zasilającego silnik jest 

równa wartości znamionowej w pełnym 

zakresie tolerancji napięcia wejściowego, 

 

 

- współczynnik mocy podstawowej harmonicz-

nej równy jest 1,00 a całkowity równy 0,999 

(dla przemiennika 6- lub 12-pulsowego współ-

czynnik mocy całkowity znamionowy wynosi 

0,93). 

Własności te pozwalają na uzyskanie na wale 

silnika znacznie większej wartości momentu 

ciągłego. Przemiennik ten posiada dodatkową 

własność równoległą do napędu obciążenia na 

wale. Jest nią umiejętność generowania mocy 

biernej dowolnego znaku i w ten sposób kom-

pensacji mocy biernej innych odbiorów zasila-

nych z tego samego źródła. Tego rodzaju apli-

kacje są unikalne w świecie, ale pierwsza w 

Polsce już pracuje.  
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Rys. 5. Ten sam silnik przy tej samej wartości obciążenia jak na rys.4 sterowany z przemiennika  

o niskiej zawartości harmonicznych posiada większą wartość momentu ciągłego na wale 
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5. Filtry wyjściowe: du/dt, składowej ze-
rowej i sinusoidalny 
 

Przemiennik częstotliwości generuje falę napię-

cia o kształcie zbliżonym do prostokątnego. Jej 

kształt zależy od konkretnej konstrukcji prze-

miennika określonego producenta oraz kabla 

silnikowego, co podlega ograniczeniu normą 

IEC TS 60034-17 (pożądane byłoby podanie 

odpowiednich danych przemienników przez 

każdego producenta i umieszczenie ich na 

znormalizowanym wykresie). Parametry 

kształtu napięcia istotnie oddziaływają nisz-

cząco na uzwojenie stojana, wymuszając odpo-

wiednią klasę izolacji F lub H, które stały się 

standardowym wymaganiem dla silnika współ-

pracującego z przemiennikiem. W niszczeniu 

izolacji przodują wartość szczytowa napięcia, 

szybkość jego narastania i długość kabla silni-

kowego. Aby obniżyć wartości dwóch pierw-

szych wielkości stosuje się filtry du/dt (lub fil-

try sinusoidalne) włączane na wyjściu prze-

miennika. Ich skutek łatwo zauważyć na poniż-

szych rys., co pozwala również na sterowanie 

silników o słabszej izolacji stojana.  

Kabel silnikowy dodatkowo oddziałuje jak linia 

długa powodując zjawiska falowe, w tym 

szczególnie szkodliwe odbicia, znacznie pod-

wyższające wartość napięcia. Istotną pomocą 

redukującą te niekorzystne zjawiska są również 

filtry du/dt. 

 

 

 

Rys. 6. Wartość szczytowa napięcia i szybkość narastania napięcia w funkcji długości kabla 

silnikowego 
 

Każdy przemiennik generując w każdej fazie 

falę impulsów prawie prostokątnych i nie daje 

zerowej wartości napięcia w przewodzie neu-

tralnym. Skutkuje to nieprawidłowym poten-

cjałem dla innych urządzeń tej sieci, w tym apa-

ratury pomiarowej lub systemów sterowania. 

Pomocne w tym względzie jest zastosowanie 

filtra składowej zerowej znacznie obniżającego 

amplitudę i wygładzającego kształt napięcia w 

przewodzie neutralnym.  
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Rys. 7. Napięcia fazowe i ich sumy oraz przy-

kładowa konstrukcja filtra składowej zerowej 
 

Najciekawszą konstrukcją pod względem 

kształtu napięcia jest przemiennik wyposażony 

w wyjściowy filtr sinusoidalny. Nie ma po-

trzeby obawiać się o zagrożenia amplitudą na-
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pięcia szczytowego ani szybkością narastania 

napięcia, ani też harmonicznymi, co pozwala na 

sterowanie silników o słabej izolacji uzwojenia 

stojana. Chociaż jak już wspomniano filtr ten 

powoduje spadek napięcia wyjściowego z 

przemiennika, czyli niższą wartość napięcia za-

silania silnika. Należy to uwzględnić w kon-

strukcji całości układu napędowego uwzględ-

niając moment napędowy na wale silnika.  

 
 
 

 
Rys. 8. Konstrukcja filtra sinusoidalnego  

i kształt napięcia na zaciskach silnika 
 

Należy w tym miejscu przypomnieć, że ważną 

rolę w neutralizacji negatywnego oddziaływa-

nia powyżej wymienionych czynników na 

uzwojenia stojana i bieżnię łożyska jest izolo-

wanie łożyska, najwygodniej od strony nie-

napędowej.  
 

6. Narzędzie do obliczania układu napę-
dowego DriveSize 
 

Jak powyżej wskazaliśmy, konstrukcja układu 

napędowego wymaga świadomego doboru każ-

dego urządzenia przy uwzględnieniu szeregu 

czynników każdego z nich, obciążenia, instala-

cji, warunków zewnętrznych jak np.: 

• napięcie zasilania i jego tolerancja, 

• temperatura otoczenia silnika, przemiennika 

i transformatora, 

• rodzaj i wartość obciążenia w charaktery-

stycznych punktach (również zmiennych  

w czasie), 

• rodzaj i parametry proponowanego silnika, 

• rodzaj przemiennika częstotliwości 

wybieranego do napędu, 

• rodzaj i parametry transformatora i sieci za-

silającej.  

Wynikami doboru są na przykład: 

• typy proponowanych urządzeń, 

• charakterystyki obciążalności silnika i prze-

miennika w funkcji prędkości, 

• rezerwy momentu, mocy i prądu w punk-

tach charakterystycznych, 

• straty mocy, sprawność, współczynnik 

mocy w funkcji prędkości i obciążenia; 

• rezerwa temperaturowa przemiennika w za-

łożonej max. temperaturze otoczenia, 

• parametry proponowanego transformatora, 

• harmoniczne prądu i napięcia w sieci zasila-

jącej. 

Narzędzie dla doboru całego układu napędo-

wego DriveSize jest swobodnie dostępne w in-

ternecie. 
 

Wnioski 
 

Silnik sterowany przemiennikiem częstotliwo-

ści powinien być dobierany jako całkowity 

układ napędowy łącznie z przemiennikiem, in-

stalacją i warunkami otoczenia. 

Posiadamy wpływ na konstrukcję urządzeń, 

którą możemy optymalizować pod względem 

nie tylko ich ceny ale szeroko rozumianej 

efektywności całej instalacji układu napędo-

wego. 


