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KORZYŚCI Z WDRAśANIA UKŁADÓW NAPĘDOWYCH 

Z SILNIKAMI ENERGOOSZCZĘDNYMI 
 

BENEFITS FROM ACCUSTOMING DRIVING SYSTEMS 
WITH ECONOMICAL ENGINES 

 
Abstract:  Diminishing stock natural and cost of winning and fabrication of energy call attention on cost of 
individual exploitations warehouse driving systems part. It belongs to call attention on optimization of cost of 
expenditure of energy on different surfaces of accustoming driving systems. They become solution for indus-
try unit sub-assembly economical engines suggested. 
 
1. Wprowadzenie 
 

Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o inno-
wacyjne przedsiębiorstwa daje szanse na wyj-
ście z kryzysu gospodarczego. Cel ten moŜe 
być osiągnięty poprzez realizację następujących 
celów szczegółowych: 
• zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw; 
• wzrost konkurencyjności polskiej nauki;  
• zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodar-

czym;  
• zwiększenie udziału innowacyjnych produk-

tów polskiej gospodarki w rynku międzyna-
rodowym, [1]. 

Wydaje się więc stosowne, aby przemysł roz-
począł stosowanie w nowopowstałych projek-
tach zawierających elektromaszynowe układy 
napędowe silników serii SEE. NaleŜy równieŜ 
ten sam proces uwzględnić w remontowanych 
zespołach napędowych rozwaŜając zamianę sil-
ników standardowych poprzez silniki energo-
oszczędne. W tym przypadku nie naleŜy 
uwzględniać czynnika finansowego, gdyŜ w 
dłuŜszej perspektywie nie ma on znaczenia. Ist-
nieje natomiast pytanie, jak czynniki rządowe 
potrafią dostrzec ten problem i wygenerować 
odpowiednie rozporządzenia ułatwiające           
i wspomagające polski przemysł w stosowaniu 
innowacyjnych rozwiązań? 
 

2. Analiza wybranych aspektów z zasto-
sowań silników serii SEE 
 

Ze względu na rosnące koszty związane z uŜyt-
kowaniem energii elektrycznej oraz znikomym 
zainteresowaniem wykorzystania potęŜnych za-
sobów energii odnawialnej naleŜy zwrócić 
uwagę na koszty w cyklu Ŝycia silnika. 
Przemysł powinien więc zwrócić uwagę na tzw. 
opłacalność inwestowania w silniki energo- 

 
 

oszczędne. Na podstawie [2] moŜna jedynie 
potwierdzić słuszność stosowania silników 
energooszczędnych, co obrazuje rys. 2.1.  
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Rys. 2.1. Analiza kosztów w cyklu Ŝycia silnika, 

50%, 75%, 100% - obciąŜenie silnika wyraŜone 

w procentach [opr. wł. na podst. [2]] 
 

Rys. 2.1., obrazuje po jakim czasie zastosowa-
nie silnika energooszczędnego w układzie na-
pędowym pozwoli uzyskać zwrot z inwestycji.  
Przy modelowaniu systemów elektromaszyno-
wych, w tym systemów eksploatacji, które będą 
zawierały wykorzystanie silników serii SEE 
naleŜy dokładnie badać otoczenie i uwzględniać 
jego wpływ na działanie badanego systemu. 
Przystępując do modelowania i symulacji na-
leŜy uwzględnić trzy obszary: 

1. dostrzec problem; 
2. postawić problem; 
3. ująć problem, [2]. 

 

NaleŜy równieŜ zwrócić uwagę na róŜnice 
sprawności jakie posiadają silniki serii SEE  
oraz ich odpowiedniki dla wykonania standar-
dowego. Przedstawiają się one róŜnie dla róŜ-
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nych producentów silników. RóŜnice te są wię-
ksze dla silników o mniejszych mocach i mniej-
sze dla silników o większych mocach. Dla 
przykładu, róŜnica podawanych przez CEMEP 
minimalnych sprawności silników energoosz-
czędnych w klasie eff1 i standardowych w kla-
sie eff2 dla silnika dwubiegunowego o mocy  
90 kW wynosi 1,1%. Natomiast dla takiego sa-
mego silnika o mocy 1,5 kW wynosi ona juŜ 
5,6%. Wynika stąd wniosek, Ŝe w przypadku 
stosowania silników energooszczędnych małej 
mocy uzyskuję się największe korzyści. 
Dla porównania, sprawności minimalne dla sil-
ników 2 i 4 biegowych o mocy 1,1 kW wynoszą 
82,8% oraz 83,8% według normy eff1, a dla 
mocy 5,5 kW sprawności według eff1 wynoszą: 
2 biegowe – 88,6%, 4 biegowego – 89,2%, [5]. 
Wyraźnie widać kierunek zastosowania typów 
silników o wysokiej sprawności. 
Przedstawione przykłady, dotyczące konkret-
nych silników uwidaczniają w jakim stopniu 
róŜnice sprawności silników energooszczęd-
nego i standardowego wpływają na wartość 
efektu energooszczędnościowego. 
 

3. Układy napędowe, a koszty eksplo-
atacji 
 

Budując kompletny układ napędowy zakłada 
się wysoką sprawność silnika elektrycznego, ze 
względu na szeroką skalę zastosowania w ukła-
dach wymagających stałej prędkości i długiego 
czasu pracy. JednakŜe naleŜy zwrócić równieŜ 
szczególna uwagę na pozostałe składowe kom-
pletnego układu napędowego, tj. przekładnie, 
czy regulację prędkości. Zastosowanie więc dla 
danego rozwiązania moŜliwości sterowania 
prędkością i obciąŜeniem - układy regulacji 
prędkości ASD, Adjustable Speed Driver - daje 
duŜą oszczędność energii. Oczywiście spraw-
ność silnika pozostaje istotna, ale nie musi 
oznaczać wyboru najlepszego dostępnego mo-
delu o sprawności eff1. Zyski, jakie są czerpane 
z silników o najwyŜszej sprawności często 
mogą być przekroczone po przeprojektowaniu 
całego układu napędowego. Uwzględniając ww. 
zmiany w projekcie moŜna zastosować 
znacznie mniejsze i bardziej oszczędne silniki. 
Szacuje się, Ŝe sprawność silnika moŜe 
wzrosnąć o 30-40%, [6]. 
Ogólny koszt eksploatacji układów napędo-
wych powinien być dostrzeŜony przez uŜyt-
kowników z branŜy zaliczanej do przemysłu 
przetwórczego wyposaŜonego w silniki energo-
oszczędne z klasy eff1, gdzie praca takich silni-

ków przekracza ponad 6000 h, pomimo wyŜ-
szych kosztów zakupu sięgających 10-25% w 
porównaniu z klasą eff2. 
 

4. Transformacja rynku przy zasto-
sowaniu silników serii SEE 
 

W wyniku porozumienia CEMEP i podejmo-
wanych działań zarówno przez producentów, 
jak i Komisję Europejską oraz rządy poszcze-
gólnych państw członkowskich sytuacja na eu-
ropejskim rynku silników zmienia się w sposób 
następujący: udział niskosprawnych silników 
klasy eff3 zmalała z 68% w roku 1998 do 4% w 
2005 na rzecz silników klasy eff2, które obec-
nie stanowią 
87% rynku. Równocześnie w latach 1998 – 
2005 systematycznie wzrastał udział w rynku 
silników klasy eff1 z 2% do 9%, [5] obserwuje 
się dalszy wzrost silników w klasie eff1. Wy-
kres zaleŜności wykorzystania procentowego 
silników energooszczędnych w przemyśle obra-
zuje rysunek 4.1. 
 

43

54

3

16

80

4

12

83

5

10

84

6

8

85

7

4

87

9

2

88

10

1,1

88,5

10,4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Udział %

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lata

Struktura sprzedaŜy silników elektrycznych na rynku europejskim w 

zaleŜności od klasy efektywności

eff1

eff2

eff3

 
 

Rys. 4.1. Struktura sprzedaŜy silników elek-

trycznych na rynku europejskim [opr. wł. na 

podst. [5]] 
 

Opłaca się wdraŜać w przedsiębiorstwie roz-
wiązania energooszczędne, gdyŜ za zmniejsza-
niem zuŜycia energii w przedsiębiorstwie 
przemawiają korzyści finansowe i ekologiczne. 
W niektórych przedsiębiorstwach oszczędności 
mogą sięgnąć nawet 30% dotychczasowych 
wydatków na pobór energii, [7]. Sposoby 
oszczędzania energii róŜnią się w zaleŜności od 
branŜy i rodzaju działalności prowadzonej 
przez dane przedsiębiorstwo. W przedsiębior-
stwach największe oszczędności moŜna osią-
gnąć dzięki stosowaniu nowych metod stero-
wania pracą silników i maszyn elektrycznych. 
Eksperci RWE szacują, Ŝe nawet 60% energii 
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jest zuŜywane w przedsiębiorstwach przez 
silniki i maszyny. Właściwe zarządzanie pobo-
rem energii moŜe przynieść ogromne oszczęd-
ności. Te wyzwania związane z oszczędzaniem 
energii są jednak kosztowne dlatego alterna-
tywnym rozwiązaniem tego problemu mogą 
być poŜyczki i kredyty na preferencyjnych wa-
runkach, gdyŜ środki własne polskich przedsię-
biorstw są ograniczone. Przedsiębiorcy mogą 
otrzymać na modernizacje poprzez energoosz-
czędności dotacje, z kasy publicznej - z fundu-
szy europejskich (Program Operacyjny Infra-
struktura i Środowisko oraz Regionalne Pro-
gramy Operacyjne na lata 2007- 2013), a takŜe 
ze środków krajowych (Fundusz Termomoder-
nizacji i Fundusz Kredytu Technologicznego 
zarządzane przez Bank Gospodarstwa Krajo-
wego, EkoFundusz oraz Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). 
 

5. Podsumowanie 
 

Silniki elektryczne są powszechnie stosowa-
nymi urządzeniami odpowiadającymi za 40-
50% całkowitego zuŜycia energii elektrycznej. 
Na rynku europejskim dominują obecnie silniki 
prądu zmiennego - 96,2%, wśród których 87% 
stanowią silniki trójfazowe indukcyjne, z czego 
silniki 2 biegunowe obejmują 15-35 %, a 4 bie-
gunowe 50-70 %. 
W wielu państwach na świecie stosuje się wy-
magania dotyczące minimalnych poziomów 
sprawności dla tych urządzeń i tak w U.S.A, 
Kanadzie i Meksyku obowiązują standardy mi-
nimalne EPAct – High Efficiency (w USA od 
1997) odpowiadające silnikom klasy eff1 wg 
standardów europejskich. Dodatkowo jako 
standard dobrowolny od roku 2001 zaleca się 
stosowanie silników NEMA Premium o spraw-
ności wyŜszej niŜ eff1. Podobnie standardy mi-
nimalne (na poziomie europejskiej klasy eff1) 
obowiązują lub w najbliŜszym czasie będą 
obowiązywać w Australii i Nowej Zelandii, 
Brazylii, Chinach i Korei Południowej. MoŜna 
wymienić kilka płaszczyzn ekonomicznego za-
interesowania, którym powinno zaleŜeć na 
efektach z wdraŜania energooszczędnych napę-
dów elektrycznych, [8]: 
� uŜytkowników energii; 
� producentów silników elektrycznych, ukła-

dów regulacji, pomp, wentylatorów, sprę-
Ŝarek itp.; 

� firmy usług energetycznych; 
� oraz podmiotu najwaŜniejszego, państwa 

które obligatoryjnie powinien realizować: 
� politykę gospodarczą dla promowania 
nowych polskich specjalności i rozwoju 
przemysłu o wyŜszej wartości dodanej, 
tworzenia nowych miejsc pracy, 
� politykę ekologiczną dla promowania 
czystych technologii i racjonalizowania zu-
Ŝycia zasobów przyrody, 
� politykę energetyczną dla równowaŜe-
nia strony podaŜowej i popytowej energii  
i zapewnienia bezpieczeństwa energetycz-
nego państwa na niŜszym poziomie zaleŜ-
ności gospodarki i społeczeństwa od do-
staw paliw i energii, 
� społeczności świata - dla realizacji poli-
tyki ochrony klimatu świata, dla redukcji 
emisji gazów cieplarnianych i na ustabili-
zowaniu koncentracji gazów cieplarnianych 
w atmosferze na poziomie nie zagraŜają-
cym bytu przyszłych pokoleń. 
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