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POPRAWA PARAMETRÓW EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 

UKŁADU NAPĘDOWEGO WENTYLATORA POPRZEZ 
ZASTOSOWANIE INTELIGENTNEGO PRZEMIENNIKA 

CZĘSTOTLIWOŚCI 
 

THE IMPROVEMENT OF THE FAN'S DRIVE SYSTEM'S ENERGY 
EFFECTIVENESS PARAMETERS BY APPLYING INTELLIGENT FREQUENCY 

CONVERTER 
 

Abstract: There are a few ways of the fan output parameters regulation. The most economical method for the 

fan rated power above 100kW is regulation of the angle of the blades and rotational speed. The application of 

intelligent frequency converter, that in various places of work and conditions of supply, allows you to 

minimize energy losses and then improves the energy parameters of the entire drive system.  

The paper presents fan drive system, which can be adjusted by two methods described above. As the energy 

efficiency parameters of the system, were taken values: watt-hour efficiency, power factor taken from the 

electrical source and the current strain which supplies frequency converter. An equipment taken for the 

analysis, consisted of: a drive system with induction motor of the medium voltage (6 kV) and power rating 

850kW, a high voltage (6kV) frequency converter type current inverter (rectified current circuit DC, type 

current source) with the possibility of so-called synchronous transfer and fan, that works in one of the national 

thermoelectric power station. The calculations, which the results were presented in the article, make it possible 

to compare the economic effects both methods of the fan output parameters regulation.  
 
1. Wstęp 
 

Wentylatory stosowane w układach przemy-

słowych mają czasem kilka sposobów regulacji 

parametrów wyjściowych (ciśnienie, natęŜenie 

przepływu). ZaleŜy to od względów konstru-

kcyjnych. Dla wentylatorów o duŜych mocach 

(powyŜej 100kW mocy na wale) najlepszymi 

metodami są: 

- regulacja przy pomocy aparatu kierowni-

czego zmieniającego kąt ustawienia łopat 

wentylatora, 

- regulacja przy pomocy sterowania prę-

dkością obrotową wału napędowego wen-

tylatora. 

Te dwie metody naleŜą do najbardziej ekono-

micznych pod względem zuŜycia energii. Obe-

cnie druga metoda regulacji parametrów wyjś-

ciowych jest moŜliwa do stosowania do mocy 

nawet kilkudziesięciu MW i dla praktycznie 

dowolnego zakresu prędkości regulowanej. 

 
 

W artykule porównano efektywność energety-

czną układu napęd-wentylator dla tych dwóch 

metod. Jako wentylator został wzięty wentyla-

tor młynowy typu WPMD-105/2 przeznaczony 

do tłoczenia gorącego powietrza lub spalin  

o temperaturze do 370°C. 

Na rys.1 zostały przedstawione charakterystyki 

przepływowe i energetyczne tego wentylatora 

dla cięŜaru właściwego tłoczonych spalin 

γ=0,5kG/m
3
. Kąt ustawienia łopat wentylatora 

(αR) jest zmienną o wartościach od 0˚ do 90˚. 

Moc na wale wentylatora została oznaczona 

przez (N) i odniesiona jest do masy właściwej 

(ς) lub cięŜaru właściwego (γ). Natomiast ciś-

nienie (∆pc) równieŜ zostało odniesione do (ς) 

lub (γ). Sprawność (punkty stałej sprawności) 

wentylatora została oznaczona symbolem (ρ),   

a natęŜenie przepływu spalin (VS). 
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Rys. 1. Charakterystyka przepływowa i energetyczna wentylatora WPMD 105/2

Jako silnik napędowy wybrano maszynę indu-

kcyjną klatkową, budowy zamkniętej o mocy 

850 kW, napięciu 6kV, prędkości obrotowej 

synchronicznej 1500 obr/min i sprawności 

95,2% oraz prądzie 102A przy cosφN=0,86 

(wszystkie wartości znamionowe). 

Silnik ten moŜe być stosowany przy regulacji 

kątem ustawiania łopat wentylatora lub przy 

regulacji prędkości obrotowej za pomocą 

falownika (przemiennika częstotliwości). 

Dobrano przemiennik częstotliwości (F) śre-

dniego napięcia 6kV z typem obwodu DC 

źródło prądowe i regulowanym obwodem 

wejściowym. Przemiennik ten posiada 

właściwości urządzenia inteligentnego, a więc 

takiego, który optymalizuje wartości tych 

parametrów wejściowych i wyjściowych. 

Dzięki rozbudowanym podzespołom, prze-

miennik ten oddziałuje na silnik i sieć zasi-

lającą, minimalizując w nich straty mocy. 

Wynika to z poboru prądu zasilającego prze-

miennik z minimalnym przesunięciem fazo-

wym w stosunku do napięcia, a takŜe dzięki 

zasilaniu silnika prądem i napięciem bardzo 

zbliŜonych kształtem do sinusoidy przy male-

jących wartościach ich amplitud i częstotli-

wości. Przemiennik ten typu Power-Flex 7000  

o prądzie znamionowym wyjściowym 105A, 

posiada funkcję transferu synchronicznego, 

umoŜliwiającego łagodne wejście do punktu 

znamionowego silnika (jest on tylko zasilany  

z sieci) bez pracy przemiennika. MoŜliwa teŜ 

jest funkcja łagodnego przejścia do ponownej 

pracy z przemiennikiem.  

Wentylator ten pracuje w obiekcie, który ma 

własne źródło energii elektrycznej (generatory 

40MV6; 10,6kV). Sieć obiektu jest na pozio-

mie 30kV który, poprzez transformator 

30kV/6kV, zasila układ napędowy wenty-

latora. Na Rys. 2. został przedstawiony sche-

mat tego systemu energetycznego. 
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Rys. 2. Schemat systemu energetycznego zasilającego zespół silnik-wentylator 

 

 

2. Obliczanie strat mocy 
 

Na rys.2 zostały przedstawione podstawowe 

wielkości opisujące  zjawiska energetyczne  

w układzie: 

Generator zasilający (G) – rozdzielnia 

10kV/30kV – transformator (T1) – linia zasi-

lająca 30kV – transformator (T2) – 

rozdzielnia 30/6kV – silnik napędowy 

(850kW, 6kV) (przy regulacji kątem łopat 

wentylatora) lub przemiennik częstotliwości 

(F), zasilający silnik napędowy (850kW, 

6kV). Przyjęto nazwy następujących wiel-

kości  
 

PWRW Moc na wale silnika (wentylatora) 

przy regulacji kątem ustawienia 

łopat 

PWRF Moc na wale silnika (wentylatora) 

przy regulacji prędkości 

obrotowej (silnik M sterowany 

falownikiem F) 

∆∆∆∆PMWR Straty mocy w silniku przy 

regulacji kątem ustawienia łopat 

∆∆∆∆PMWR = ∆∆∆∆PCuW + ∆∆∆∆PFeW + ∆∆∆∆PmW 

∆∆∆∆PCuW Straty mocy w uzwojeniach 

silnika maleją, bo maleje moc na 

wale PWRW 

∆∆∆∆PFeW Straty mocy w Ŝelazie silnika  

(w obwodzie magnetycznym) są 

stałe równe znamionowym, bo 

napięcie i częstotliwość silnika są 

równe wartościom znamionowym 

∆∆∆∆PmW Straty mocy mechaniczne silnika 

są stałe i równe znamionowym, 

bo prędkość obrotowa prawie się 

nie zmienia  

∆∆∆∆PMRF Straty mocy w silniku przy regu-

lacji prędkości obrotowej przy po-

mocy falownika 

∆∆∆∆PMRF = ∆∆∆∆PCuF + ∆∆∆∆PFeF + ∆∆∆∆PmF 

∆∆∆∆PCuF Maleją, bo maleje moc na wale 

PMRF 

∆∆∆∆PFeF Maleje, bo maleje napięcie i czę-

stotliwość zasilające silnik z falo-

wnika  

∆∆∆∆PmF Maleją, bo maleje prędkość obro-

towa silnika 

PSRW Moc pobrana przez silnik z sieci  

6 kV przy regulacji kątem usta-

wienia łopat 

PSRW = PWRW + ∆∆∆∆PMRW 

PSRF Moc pobrana z sieci 6 kV przy 

regulacji prędkości obrotowej  

PSRF = PWRF + ∆∆∆∆PMRF +  ∆∆∆∆PF 

∆∆∆∆PF Straty mocy w falowniku (na 

podstawie wykresu sprawności 

falownika w funkcji obciąŜenia ηηηηF 

= f(P/PN) )  

ISRW Wartość  skuteczna  prądu  pobie-

ranego  przez  silnik  przy regula-

cji kątem ustawienia łopat i płyną-

cego przez sieć zasilającą (6kV – 

30kV – 10kV) 
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ISRF Wartość  skuteczna  prądu  pobie-

ranego  przez  falownik  przy   re-

gulacji  prędkości  obrotowej  

i płynącego przez sieć zasilającą 

(6kV – 30kV – 10kV) z uwzglę-

dnieniem wyŜszych harmoni-

cznych generowanych przez ob-

wód wejściowy falownika (THDI 

= 5% - 10%) 

Wektor prądu ISRF jest przesunięty 

względem napięcia 6kV o kąt ϕϕϕϕF 

wynikający z zaleŜności cosϕϕϕϕF ≈ 

f(P/PN) 

∆∆∆∆PSRW Straty  mocy  w  sieci  zasilającej 

(od  rozdzielni 10 kV  do rozdzie-

lni 6 kV) spowodowane prądem 

ISRW 

∆∆∆∆PSRF Straty  mocy  w sieci  zasilającej  

(od rozdzielni  10 kV do roz-

dzielni 6 kV) spowodowane prą-

dem ISRF 
 

Całkowite straty w sieci zasilającej ∆∆∆∆PS 

wynoszą 

                        
η

η−
=∆

1
PP        (1) 

PS Moc na wyjściu sieci zasilającej 

ηηηηS Sprawność sieci  

ηηηηS = ηηηη1 ⋅⋅⋅⋅ ηηηηL ⋅⋅⋅⋅ ηηηη2 

ηηηη1 Sprawność transformatora T1  

o przełoŜeniu 10kV/30kV przyjęto: 

ηηηη1 = 99 % 

ηηηηL Sprawność linii od T1 do T2 (straty 

mocy w rezystancji przewodów, 

przekładników, zabezpieczeń, zesty-

ków) – przyjęto: 

ηηηηL = 99,5 % 

ηηηη2 Sprawność transformatora T2  

o przełoŜeniu 30kV/6kV przyjęto: 

ηηηη2 = 98,5  % 
ZałoŜono, Ŝe 80% strat w sieci są to straty na 

rezystancjach sieci.  

 

PZRW Moc pobrana z rozdzielni 10 kV przy 

regulacji kątem ustawienia łopat 

PZRF Moc pobrana z rozdzielni 10 kV przy 

regulacji prędkości obrotowej  

 PZRW = PSRW + ∆PSRW  

PZRF = PSRF + ∆PSRF  

PoniewaŜ: 

 PWRW > PWRF 

 ∆PMRW > ∆PMRF  

PSRW > PSRF  

Równocześnie  

ISRW > ISRF  

więc: 

∆PSRW  >  ∆PSRF 

W ostatecznej ocenie 

PZRW >> PZRF  

 

Wartości strat mocy zostały obliczone według 

następujących zaleŜności: 

                            
3

3,12

2

~

~

~

nP

fUP

IP

m

Fe

Cu

∆

⋅∆

∆

            (2) 

JeŜeli na ostatnim miejsciu wskaźnika strat 

mocy jest litera „W”, to starty mocy dotyczą 

regulacji łopatami wentylatora, a jeŜeli „F”, to 

regulacja prędkości silnika przy pomocy 

przemiennika częstotliwości, np.: 

- ∆PCu – straty mocy w uzwojeniach 

silnika przy regulacji łopatami 

- ∆PmF – straty mocy mechaniczne w sil-

niku przy regulacji prędkością obrotową. 
 

3. Wyznaczanie charakterystyk energetycz-
nych układu sieć-układ napędowy-wen-
tylator 
 

Na rys. 3a. Zaznaczono charakterystykę 

przepływową obiektu, punkty:1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, do którego tłoczy spaliny wentylator.
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Rys. 3. Charakterystyki przepływowe (a) i energetyczne (b) wentylatora zasilającego obiekt  

o charakterystyce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

 

CięŜar właściwy spalin wynosi 0,5 kg/m
3
, a wy-

magany zakres regulacji natęŜenia przepływu 

(Q) powinien wynosić od 40m
3
/s do 80m

3
/s. 

Przy regulacji za pomocą kąta ustawienia 

łopatek wentylatora (αk) wartość tego kąta 

powinna zmieniać się od αk=0° do αk≈85°. Na 

charakterystyce energetycznej (Rys. 3b) moc na 

wale silnika wyznaczają punkty: 1′, 2′, 3′, 4′, 5′, 

6′, 7′ (krzywa zielona). JeŜeli regulacja 

natęŜenia przepływu następuje przy pomocy 

sterowania silnika zasilanego z przemiennika 

częstotliwości (F), to moc na wale silnika 

wyznaczają punkty: 1″, 2″, 3″, 4″, 5″, 6″, 7″ na 

rys. 3 b. Na podstawie symulacji, a następnie 

stosując model przemiennika częstotliwości, 

obliczono jego prąd zasilający.  

Na rys. 4 zostały przedstawione przebiegi tych 

mocy w funkcji natęŜenia przepływu. 

 

Rys. 4. Moc na wale silnika, przy regulacji 

kątem ustawienia łopat (PWRW) 

Przebiegi prądów zasilających silnik napędowy 

lub przemiennik częstotliwości w funkcji 

natęŜenia przepływu zostały przedstawione na 

Rys. 5. 
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Rys. 5. Wartość skuteczna prądu pobieranego 

przez silnik (ISRW), przy regulacji kątem 

ustawienia łopat oraz prądu pobieranego przez 

falownik (ISRF), przy regulacji prędkości 

obrotowej, w funkcji wydatku wentylatora 

 

ZaleŜności sprawności i współczynnika mocy  

w funkcji obciąŜenia dla silnika (wskaźnik 

„M”) i przemiennika częstotliwości (wskaźnik 

„F”) zostały przedstawione na Rys. 6 i Rys. 7.

 

 

Rys. 6. Sprawność (ηM) oraz współczynnik mocy (cosϕM) silnika w funkcji obciąŜenia 

 

Rys. 7. Sprawność (ηF) oraz współczynnik mocy falownika (cosϕF – wejściowy) w funkcji obciąŜenia 
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Znając prędkość obrotową silnika (n) oraz czę-

stotliwość wejściową przemiennika często-

tliwości (f) oraz wartość skuteczną prądu i na-

pięcia zasilających silnik (IS) (VS), wyznaczono 

straty mocy w silniku. Producent silnika podał 

wartości strat mechanicznych, w uzwojeniach, 

Ŝelazie, w punkcie pracy znamionowej. 

Wartości start mocy w silniku dla dwóch 

rodzajów regulacji natęŜenia przepływu (Q) 

zostały przedstawione na Rys. 8. 
 

 
Rys. 8. Straty mocy w silniku przy regulacji wy-

datku wentylatora za pomocą łopat (∆PMRW) 

oraz za pomocą regulacji prędkości obrotowej 

(∆PMRF) 

 

Podobnie zostały obliczone starty mocy w sieci 

zasilającej, a wykresy tych strat w funkcji 

natęŜenia przepływu  zostały przedstawione na 

Rys. 9. 

 

Rys. 9. Straty mocy w sieci przy regulacji 

wydatku wentylatora za pomocą ustawienia 

kąta łopat (∆PSRW) oraz za pomocą regulacji 

prędkości obrotowej (∆PSRF) 

Znając wszystkie straty mocy w elementach 

systemu silnika napędowego, aŜ do generatora 

wytwarzającego energię elektryczną moŜna 

obliczyć moc wytwarzaną przez generator dla 

dwóch przypadków regulacji natęŜenia prze-

pływu (∆PZRW i ∆PZRF). Przebiegi tych mocy 

zostały przedstawione na Rys. 10. 

  

Rys. 10. Moc pobierana z rozdzielni 10kV przy 

regulacji wydatku wentylatora za pomocą 

ustawienia łopat (PZRW) oraz za pomocą zmiany 

prędkości obrotowej (PZRF) 

4. Podsumowanie i wnioski 
Na Rys. 10 zostały przedstawione przebiegi 

mocy pobieranej przez napęd wentylatora  

z sieci zasilającej przy dwóch metodach re-

gulacji w funkcji natęŜenia przepływu. RóŜnice 

tych mocy to mocy zaoszczędzona:  

                    ZRFZRWZSR PPP −=∆                  (3)      

Z wykresem na Rys. 10 przy średnim natęŜeniu 

przepływu Q=60m
3
/s moŜna odczytać  

                       kWPPZSR 195=∆                    (4) 

Przy pracy wentylatora w ciągu roku t=8000h, 

zaoszczędzona energia wyniesie 

 kWhtPE ZSR 15600008000195 =⋅=⋅∆=∆  

(5) 

 

W zaleŜności od ceny 1MWh i wartości nakła-

dów na modernizację moŜna oszacować wskaź-

niki ekonomiczne takiego przedsięwzięcia. 

Warunkiem dobrej modernizacji są głównie 

właściwości przemiennika, który minimalizuje 

straty mocy w silniku i sieci zasilającej. 

Dobrany przemiennik częstotliwości posiada 

wysoką sprawność w szerokim zakresie 

obciąŜeń (od 10% do 100%) oraz współczynnik 

mocy wejściowej powyŜej 0,9h. 
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