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OCENA ILOŚCIOWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 
UKŁADÓW NAPĘDOWYCH WIROWYCH MASZYN 

PRZEPŁYWOWYCH DUśYCH MOCY 
 

A QUANTITATIVE ASSESSMENT OF DRIVE SYSTEMS ROTODYNAMIC 
FLUID-FLOW MACHINES LARGE POWER ENERGY EFFICIENCY 

 
Abstract: Often, the energy efficiency of the system is described using the power losses. It leaves out the 

phenomenon that causes power losses outside of the testing system. If these power losses are related to work 

the system in question, they have an impact on the overall energy efficiency. The article proposes to take 

account of these phenomena using mathematical description. For such an assessment has been taken drive 

system of large power rotodynamic pump. 

 
1.  Wstęp 
 

Wirowe maszyny przepływowe duŜej mocy co-

raz częściej są napędzane przez silniki induk-

cyjne klatkowe średniego napięcia o regulowa-

nej prędkości obrotowej. Współczesna technika 

układów energoelektronicznych i przemysło-

wych systemów informatycznych pozwala kon-

struować układy napędowe o mocach wyjścio-

wych powyŜej setek kW, a nawet kilkunastu 

MW. Do oceny energetycznej takich układów 

stosuje się pojęcie efektywności energetycznej. 

Najczęściej wówczas rozwaŜa się straty mocy 

w układzie napędowym oraz oblicza sprawność 

energetyczną. Ogólnie moŜna stwierdzić, Ŝe 

efektywność energetyczna jest to jakość prze-

twarzania energii elektrycznej (Ee) na energię 

mechaniczną (Em). Zjawiska elektryczne i me-

chaniczne towarzyszące tej przemianie mogą 

wpływać na obwody zasilające energią elek-

tryczną układ napędowy oraz na maszynę robo-

czą połączoną z silnikiem napędowym. W arty-

kule została przedstawiona próba ilościowej 

oceny efektywności energetycznej  układu na-

pędowego z uwzględnieniem wspomnianych 

zjawisk. Jako przykład wzięto pod uwagę re-

gulowany układ napędowy maszyny przepły-

wowej roboczej – pompy wirowej – pracującej 

w pompowni sieci cieplnej. Wprowadzono ilo-

ściową definicję efektywności energetycznej 

takiego układu i obliczono wartości tej efek-

tywności na podstawie wstępnych wyników 

pomiarów. Do rozwaŜania wzięto dwa układy 

napędowe: kaskady zmodyfikowane [1] i silnik 

indukcyjny klatkowy średniego napięcia, zasi-

lany z przemiennika częstotliwości [2]. Układy  

 

 

 
 

te napędzają pompy wirowe w sieci cieplnej  

o znamionowej mocy na wale rzędu 500kW. 
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Rys. 1. Schemat blokowy układu napędowego  

z maszyną roboczą 
 

2. Opis ilościowy efektywności energe-
tycznej   
 

Tak jak stwierdzono powyŜej, efektywność 

energetyczna układu napędowego dotyczy zja-

wisk, w których energia elektryczna ulega 

przemianie na oczekiwany i wymagany rodzaj 

energii (w tym przypadku mechanicznej) oraz 

na straty energii. Najczęściej rozpatruje się 

straty energetyczne w samym układzie napę-

dowym. W rzeczywistości zjawiska energe-

tyczne mogą oddziaływać na obwody zasilające 

(np. energetyczna sieć zasilająca) lub maszynę 

roboczą. Niniejszy artykuł jest próbą uwzględ-

nienia tych zjawisk. 

Czynnikiem uwzględniającym, w głównej mie-

rze efektywność energetyczną jest sprawność 

układu napędowego (η). Obejmuje ona spraw-

ność energetyczną silnika, przemiennika czę-

stotliwości, transformatora zasilającego (we-

wnętrznego) oraz obwodów doprowadzających 

energię elektryczną. Drugim waŜnym czynni-

kiem efektywności energetycznej jest moc 

bierna pobierana z sieci zasilającej. PoniewaŜ 

układ napędowy najczęściej pobiera z sieci za-
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silającej odkształcony prąd więc do oceny po-

boru mocy biernej wzięto tylko moc bierną 

pierwszej harmonicznej prądu i napięcia. Przy-

jęto do rozwaŜań współczynnik cosφ1, 

uwzględniający tylko moc czynną i bierną 

pierwszych harmonicznych. 
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NaleŜy zaznaczyć, Ŝe nie ma jednoznacznego 

opisu matematycznego mocy biernej przy prze-

biegach odkształconych zwłaszcza w układach 

trójfazowych. Istnieje kilka teorii [3] opisują-

cych moc bierną przy przebiegach odkształco-

nych, ale  Ŝadna nie wyczerpuje zagadnienia 

zwłaszcza w układach przekształtnikowych. 

Właśnie przebiegi odkształcone, szczególnie 

prądów zasilających w obwodach trójfazowych 

są przyczyną dodatkowych strat mocy w rezy-

stancjach. Najczęściej zjawisko to jest opisane 

przy pomocy współczynnika THDI. PoniewaŜ 

wartość skuteczna (I) prądu zawierającego „n” 

wyŜszych harmonicznych opisana jest zaleŜno-

ścią: 
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przy czym: 

Ih – wartość skuteczna h-tej harmonicznej 

prądu 

I1 – wartość skuteczna pierwszej harmonicznej 

prądu 
 

To po przekształceniach moŜna zapisać: 
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W układzie napędowym pierwsze harmoniczne 

prądów i napięć są poŜądane, gdyŜ one generują 

wymagany moment na wale silnika. Pozostałe 

generują dodatkowe straty mocy. 

Obwody wejściowe przekształtnika (przemien-

nika częstotliwości) tworzą obwody, które co-

raz częściej są układami aktywnymi kształtują-

cymi prąd zbliŜony do przebiegu sinusoidal-

nego. Ze względu na skończoną dokładność 

symetrii tych prądów (trójfazowych) zawsze 

istnieje moŜliwość przepływu mocy niesymetrii 

(N), powodującej dodatkowe straty mocy czyn-

nej. Straty mocy czynnej powstają w sieci zasi-

lającej, a przyczyną jest taki układ napędowy. 

PoniewaŜ zwartość tych strat mocy oblicza się 

w sposób dość skomplikowany [4], który jesz-

cze bardziej komplikuje się przy odkształco-

nych przebiegach, w niniejszym artykule przy-

jęto do rozwaŜań współczynnik niesymetrii prą-

dów wejściowych: 
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przy czym: 
  

Isr – średnia arytmetyczna wartości skutecznych 

prądów trzech faz zasilających (I1f, I2f, I3f) 
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∆I – największa róŜnica pomiędzy wartością 

skuteczną w jednej z faz, a wartością średnią 
 

Wyjściowy prąd przekształtnika zasilającego 

silnik moŜe teŜ być niesymetryczny (pod 

względem amplitud lub przesunięcia fazo-

wego). Skutkiem tego zjawiska moment silnika 

moŜe nie mieć wartości stałej. Pulsacja mo-

mentu powoduje pulsację prędkości obroto-

wych. Amplituda pulsacji prędkości będzie za-

leŜna od momentu obciąŜenia oraz momentu 

bezwładności na wale silnika. Ze względu na 

straty mocy w zawieszeniu maszyny roboczej 

(łoŜyska), dodatkowe pulsacje prowadzą do do-

datkowych strat mocy. Wartości tych strat 

mocy są trudne do obliczenia. Podobnie jak 

przy niesymetrii prądów zasilających układ na-

pędowy wprowadzony współczynnik pulsacji 

prędkości 
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przy czym: 

nsr – średnia arytmetyczna pulsującej prędkości 

obrotowej (nmax, nmin) 

∆n – róŜnica pomiędzy maksymalną, a średnią 

wartością prędkości obrotowej 

 

Wszystkie powyŜsze wielkości z wyjątkiem 

współczynnika THDI przyjmują wartości 1≤≤≤≤ . 

Współczynnik THDI moŜna zastąpić współ-

czynnikiem kh określanym przez: 
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którego wartość teŜ jest zawsze 1≤≤≤≤ . 
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Wszystkie przedstawione powyŜej wielkości 

mają wspólne właściwości: 
 

1.  ZaleŜą od obciąŜenia na wale silnika napę-

dowego. Moc na wale zaleŜy z kolei od 

prędkości obrotowej silnika. Prędkość ob-

rotowa silnika decyduje o wartości natęŜenia 

przepływu (Z) medium w maszynie wirowej 

i to zaleŜność ta jest proporcjonalna. 

2.  Wartości tych wielkości naleŜą do zbioru 

(0,1). 
 

W celu uporządkowania oznaczeń przyjęto na-

stępujące wskaźniki energetyczne: 
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Wszystkie te wskaźniki opisują zjawiska ener-

getyczne, które są przyczyną strat mocy  

w układzie napędowym lub w sąsiednich ukła-

dach (zasilanie i maszyna robocza). Im większa 

wartość wskaźnika tym straty mocy opisane 

przez niego są mniejsze. MoŜna napisać funkcję 

z uŜyciem tych wskaźników, która by komplek-

sowo podawała wartość mówiącą o stratach 

mocy w całym układzie napędowym. Przyjęto 

funkcję (ke), będącą iloczynem tych wskaźni-

ków: 
 

            5e4e3e2e1ee kkkkkk ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅====        (8) 
 

Najczęściej parametrem wyjściowym przepły-

wowej maszyny wirowej jest ciśnienie (∆p) lub 

natęŜenie przepływu (Z) regulowane przy 

po0mocy prędkości obrotowej (Ώ) silnika. Te 

parametry wyznaczają moc wyjściową układu 

napędowego (PW). Model matematyczny układu 

napędowego oparty na rzeczywistych (zmierzo-

nych lub obliczonych) wartościach współczyn-

ników równań pozwala obliczyć wartości 

wskaźników ke1...ke5. Dzięki temu moŜna wy-

znaczyć przebieg funkcji ke=f(Z) lub ke-f1(∆p). 

Wskaźniki ke1...ke5 mają tę zaletę, Ŝe moŜna ich 

wartości wyznaczyć doświadczalnie. W ramach 

projektu badawczego Nr 3139/B/T02/2011/40 

będą wykonywane badanie symulacyjne niektó-

rych układów napędowych z silnikami induk-

cyjnymi średniego napięcia, zasilanych z prze-

kształtników i stosowanych do pomp obiego-

wych. W b.r. wykonano juŜ orientacyjne bada-

nia dwóch rodzajów układów napędowych  

w modernizowanej pompowni sieci cieplnej  

w Warszawie. SłuŜą one do napędzania pomp 

obiegowych. Jeden, starszy układ napędowy to 

kaskada zmodyfikowana [1], a drugi to układ 

napędowy z silnikiem klatkowym średniego 

napięcia 56kV i mocy 630 KW i prędkości syn-

chronicznej 1000 obr/min, zasilany z przemien-

nika częstotliwości z aktywnym obwodem wej-

ściowym [2]. Pompy obiegowe wymagają mocy 

ok. 500 kW przy prędkości obrotowej  

980 obr/min. Podczas badań (ze względu na 

rzeczywista pracę sezonową pompowni) natę-

Ŝenie przepływu tych pomp zmieniło się od 

0,55 ZN do 0,95 ZN (ZN – znamionowe natęŜe-

nie przepływu). Rejestrację przebiegów prądów 

i napięć wykonywano przy pomocy rejestratora  

HIOKI. Wartości skuteczne prądów i napięć 

mierzono z dokładnością do 2,5%. Podobną do-

kładność posiadał pomiar mocy czynnej. Pręd-

kość obrotową mierzono z dokładnością do 1%. 

Na podstawie tych pomiarów oraz danych 

wartości parametrów silnika i przemiennika 

wyznaczono wartość współczynników ke1...ke3 

w funkcji natęŜenia przepływu. 
Wartości ke4, ke5 przyjęto jako stałe, przy czym 

ke4 ≈≈≈≈ 0,998, ke5 ≈≈≈≈ 0,999, ze względu na brak 

moŜliwości pomiarowych. 

Na podstawie tych pomiarów obliczono ke dla 

obydwu rodzajów układów napędowych. Wy-

niki obliczeń przedstawiono w postaci wykre-

sów na rys. 2.: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 2. Przebieg efektywności energetycznej w 

funkcji natęŜenia przepływu dla układu napę-

dowego z przemiennikiem częstotliwości SN 
I

ek  

i dla kaskadowego układu napędowego 
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ek  

Z tych wykresów wyraźnie widać przewagę 

efektywności energetycznej układu napędo-

wego z przemiennikiem częstotliwości w całym 

zakresie eksploatacyjnym. 
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W praktyce moŜe zdarzyć się, Ŝe krzywe te 

przecinają się tak, jak to zostało przedstawione 

na rys. 3 wówczas moŜna obliczyć pole pod 

krzywą ke=f(Z) i dokonać wyboru układu  

o większej wartości pola. 
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Rys. 3. Krzywa efektywności energetycznej dla 

dwu róŜnych układów napędowych (
I

ek  i 
II

ek ) 

w funkcji natęŜenia przepływu (względnych 

wartości) 

 

                                                                  (9) 

 

 
3. Podsumowanie i wnioski 
Przedstawiona powyŜej propozycja ilościowej 

oceny efektywności energetycznej układu na-

pędowego pozwala ocenić dany układ pod 

względem strat energii nie tylko z uwzględnie-

niem zjawisk wewnątrz układu napędowego 

(silnik, przekształtnik), ale takŜe w obwodach 

zewnętrznych (zasilanie, pompa). Wymaga to 

jednak dokładnej analizy modelu matematycz-

nego zjawisk energetycznych opisujących straty 

mocy. Planowane badania i pomiary w ramach 

projektu badawczego pozwolą sprawdzić do-

świadczalnie poprawność takiego sposobu ana-

lizy. JeŜeli efekty tych działań będą pozytywne, 

to wnioski ułatwią dobór układów napędowych 

pompowni sieci cieplnych, które ulegają szyb-

kiej i nowoczesnej modernizacji. 
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