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Siemens będzie wspierać miasto Wiedeń w optymalizacji swojej 
głównej oczyszczalni ścieków pod względem energetycznym.



Układy silników elektrycznych

32DecarbEurope 

KORZYŚCI

Rola układów silnikowych
w transformacji energetycznej

Silniki elektryczne stanowią ważną część naszego 
technologicznie rozwiniętego świata. Nawet 
w najskromniejszych europejskich gospodarstwach 
domowych odnajdzie się co najmniej dziesięć urządzeń 
z tego rodzaju napędem. Poza tymi oczywistymi (pralka, 
odkurzacz, robot kuchenny) wśród nich są też układy 
pomp w kotłach grzewczych, kotłach grzewczych 
i zmywarkach, a także wentylatory w wentylacjach 
łazienkowych, komputerach i mikrofalówkach. 
W przemyśle silniki elektryczne są rozpowszechnione 
jeszcze bardziej. Często kryją się w systemach 
zamkniętych, takich jak wentylatory, pompy czy 
kompresory.

Układy silników 
elektrycznych zużywają 
obecnie 53% globalnej 
energii elektrycznej
i 8% energii pochodzącej
ze wszystkich źródeł.

zwiększanie liczby aktywnych pomp ciepła i pojazdów z 
napędami elektrycznymi. Oba te rozwiązania są w 
przybliżeniu trzykrotnie bardziej wydajne niż ich 
odpowiedniki bazujące na paliwach kopalnych, a są 
napędzane przez silniki elektryczne. Scenariusz 
gospodarki bezemisyjnej zakłada, że całkowity udział 
układów silnikowych w końcowym zużyciu energii 
zwiększy się czterokrotnie, z 8% do 32%. Dlatego też tak 
ważne jest zwiększanie efektywności energetycznej tych 
układów.

Technologia poprawiająca sprawność układów silnikowych 
jest dostępna na rynku i wdrażanie jej, z perspektywy 
analiz kosztu życia urządzeń, ma prawie same zalety. 
Nastąpiły korzystne zmiany. Od 2011 roku w Unii 
Europejskiej dla głównych klas silników obowiązuje norma 
minimalnej sprawności energetycznej (MEPS). Mimo to 
nadal jest miejsce na oszczędności. Trzeba wdrożyć na 
większą skalę istniejące już standardy, rozszerzyć zakres 
obowiązywania normy MEPS na inne kategorie silników i 
położyć większy nacisk na ogólne podejście do układów 
silników elektrycznych.

Silnik elektryczny to mechanizm pracujący w układzie. 
Napęd (MDU) składa się z silnika elektrycznego, czasem 
też z wyposażenia sterującego, takiego jak układ 
łagodnego rozruchu lub napędu bezstopniowego (VSD), 
pomocniczego wyposażenia mechanicznego (przekładnia, 
taśma, sprzęgło, hamulec...) i z urządzenia, które silnik 
napędza (pompa, wentylator, kompresor). W skład układu 
silnikowego wchodzą także inne części, które generują 
straty energii w trakcie pracy (kanały powietrzne, wodne, 
przepustnice, zawory). Najlepszym sposobem na 
zmniejszenie zużycia energii i emisji CO2 jest 
optymalizacja całości takiego układu.

Znaczenie silników elektrycznych dla transformacji 
energetycznej prowadzącej do utworzenia systemu 
bezemisyjnych źródeł energii będzie rosnąć. Istotnym 
aspektem odejścia od paliw kopalnych na rzecz 
elektryczności uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych będzie
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10 FAKTÓW

Ponad 50% wszystkich silników elektrycznych jest 
prawie dwukrotnie starsza niż zakładał to ich 
przewidywany czas życia (20–30 lat).

Trendy wskazują, że globalny rynek silników 
elektrycznych będzie się zwiększał o 2,5% rocznie 
aż do 2019 roku, głównie dzięki krajom rozwijającym 
się.

Odpowiednie zastosowanie przemienników 
częstotliwości (VFD) pozwoliłoby lepiej wykorzystać 
40 do 60% układów silników. To kolejny sposób na 
zwiększenie efektywności energetycznej 
przemysłowych układów silników.

Silniki elektryczne są wszędzie — w nowoczesnym 
domu można znaleźć co najmniej 50 silników; 
luksusowy samochód ma ponad 100 silników o 
różnych rozmiarach.

Do 2040 oszczędności energii elektrycznej 
dostarczanej do silników i układów silników mogłyby 
sięgnąć nawet 3050 TWh rocznie.

Silniki elektryczne i urządzenia przez nie napędzane 
(pompy, wentylatory i kompresory) pobierają najwięcej 
energii elektrycznej > 2,5 razy więcej niż oświetlenie.

Układy silników elektrycznych zużywają ponad 50% 
światowej energii elektrycznej i około 70% energii 
wykorzystywanej na całym świecie w przemyśle.

Lepsze normy w zakresie efektywności 
energetycznej mogłyby zmniejszyć światowe 
zapotrzebowanie silników elektrycznych na energię 
o 24%. Dotyczy to rolnictwa, budownictwa i 
przemysłu.

Systemy napędzane silnikami elektrycznymi 
wykorzystywane w pompach ciepła i pojazdach z 
napędami elektrycznymi zużywają trzykrotnie mniej 
energii niż technologie spalania.

Nowe i istniejące już technologie mogą zmniejszyć 
zapotrzebowanie energetyczne silników stosowanych 
globalnie w gospodarce od 20% do 30% i to przy 
krótkim okresie zwrotu.
 Źródło: OECD, IEA, 4E EMSA, Swiss Topmotors Program, ECI, Dutch Green Deal Efficient Motor Systems.

Wydajne energetycznie systemy napędzane 
silnikami mogą oszczędzić Europie ponad 100 Mt 
emisji gazów cieplarnianych rocznie.
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5 ROZWIĄZAŃ STRATEGICZNYCH

Umocnienie istniejących norm nadzoru rynku.
W Unii Europejskiej brakuje możliwości sprawdzania zgodności silników z normami. Z uwagi na ilość i różnorodność 
silników certyfikacja istniejących już laboratoriów producentów silników wydaje się być najbardziej praktycznym 
rozwiązaniem problemu. Dobrym przykładem może służyć system nadzoru rynku USA. W jego ramach stosuje się 
grzywny za brak zgodności z normami, działa strona internetowa, na której można zgłaszać przypadki niezgodności 
z normami, i przeprowadza się losowe testy sprawdzające tę zgodność. Poza tym producenci mogą sprawdzać silniki 
konkurencji w swoich laboratoriach. Jeżeli silnik okaże się niezgodny z normami, wynik jest weryfikowany przez 
niezależne laboratorium.

Większe zaangażowanie organów legislacyjnych w tworzenie norm międzynarodowych.
Prawie wszystkie działania legislacyjne dotyczące silników elektrycznych (niezależnie czy chodzi o normę MEPS, 
znakowanie, czy audyty energetyczne) oparte są, bezpośrednio lub pośrednio, na istniejących już normach. Włączenie 
organów legislacyjnych w działania komisji tworzących normy ułatwi rozwój odpowiednich metod testowych, metryk 
wydajnościowych i klasyfikacji sprawnościowych. Co więcej, w ten sposób łatwiej będzie dotrzymać kroku celom 
rządowym. Doprowadzi to do przygotowania wiarygodnych, trwałych norm, które będą przygotowane do wprowadzenia. 
Jednocześnie w ten sposób uzyskamy większą ich zgodność.

Poszerzenie zakresu normy MEPS na inne kategorie silników.
Zgodnie z normą IEC 60034-30-1 norma MEPS powinna dotyczyć także małych (0,12–0,75 kW) i dużych silników (375–
1000 kW). Takie rozwiązanie pozwoliłoby wprowadzić równie rygorystyczną klasyfikację silników i napędy VSD. 
Rozszerzenie powinno objąć także silniki bez napędów VSD.

Promowanie podejścia systemowego, przynoszącego większe oszczędności.
Ocena efektywności energetycznej napędu czy całego systemu silnikowego, z wyjątkiem fizycznego silnika elektrycznego, 
jest trudna, ponieważ musi uwzględniać wzajemne oddziaływania elementów elektrycznych, mechanicznych i 
elektronicznych. Ponadto będzie ona zależna od warunków lokalnych, takich jak obciążenie silnika. Aby 
zmaksymalizować oszczędności energetyczne, należy wprowadzić obowiązkowe audyty układów silników. Potrzebne są 
też rozwiązania edukacyjne i inicjatywy szkoleniowe, które pozwolą rozpowszechnić zasady zarządzania energią i w ten 
sposób promować podejście systemowe.

Połączenie oszczędności energetycznych i zmniejszonej emisji dwutlenku węgla z zasadami gospodarki okrężnej.
Transformacja energetyczna spowoduje większe zużycie materiałów stosowanych w silnikach elektrycznych (większa 
liczba silników + zużycie materiału w silnikach o wysokiej wydajności). Aby to zwiększone zużycie nie wyczerpało 
zasobów, należy zastosować zasady gospodarki okrężnej zdefiniowane przez organy nadzoru na całym świecie, a w 
szczególności w Europie. Zasady te wymagają ograniczenia zużycia rzadkich surowców, wprowadzenia stanowczych 
wymogów odnośnie kończenia eksploatacji (recykling) i usprawnienia systemów zarządzania.
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LIDER BRANŻY

Michael Björkman
Dyrektor techniczny, 
Marketing, Danfoss Drives

Dlaczego silniki są tak ważne dla koncepcji 
dekarbonizacji systemu energetycznego Europy?
Układy silnikowe wykorzystują ponad połowę energii 
elektrycznej świata, więc ich sprawność jest kluczowa z 
punktu widzenia analizy przyszłych oszczędności energii. 
Części układów silnikowych (silniki i napędy bezstopniowe) już 
teraz są cechują się dobrą wydajnością. Silniki muszą spełniać 
lub przewyższać sprawności zdefiniowane w normie IEC 
60034-30. Sprawność napędów bezstopniowych osiąga ponad 
96%. Im jest ona wyższa, tym mniejsze są straty energii 
generowane przez tego rodzaju urządzenia 
energoelektroniczne, a to oznacza możliwość projektowania

mniejszych i bardziej zwartych urządzeń.

Trzecia główna składowa układów silnikowych (napędzane 
urządzenie) pozwala wprowadzić co najmniej o rząd większe 
oszczędności energetyczne. Najczęściej stosowanym 
mechanizmem regulacji jest przymykanie przepustnicy, ale to 
marnowanie energii. Tych strat można łatwo uniknąć poprzez 
spowalnianie maszyny. A najlepszymi kandydatami do 
stosowania tego rodzaju regulacji są pompy i wentylatory. 
Spowolnienie pompy o 20% spowoduje zmniejszenie 
przepływu na wyjściu o 20%, jednakże moc wymagana do 
napędzania systemu może dzięki temu zmaleć o prawie 50%.

Metodologia rozszerzonego podejścia do wyrobu, zdefiniowana 
w normach IEC 61800-9-2 / EN 50598-2, pomaga klientom 
określić, ile energii mogą zaoszczędzić.

W jaki sposób Europa może zapewnić sobie czołowe miejsce 
na rynku wydajnych układów silnikowych?
Europa aktywnie normalizuje standardy wydajnościowe 
układów silnikowych. Seria norm EN 50598, opublikowana w 
2016 roku, określa sposoby ustalania sprawności układów 
silnikowych. Teraz została zamieniona na globalny standard 
IEC — serię norm IEC 61800-9. Oznacza to, że dysponujemy 
podstawami do wprowadzenia przepisów regulujących 
wymagania wobec sprawności urządzeń. Zachowanie 
napędzanego urządzenia podlega normom ISO, a pierwszy 
projekt dokumentu normującego dla pomp zostanie niedługo 
opublikowany. Wymagania wydajnościowe określone w 
dyrektywie Lot 30, która niedługo wejdzie w życie, to dobry 
początek. Niestety dotyczą one jedynie do silników i napędów 
bezstopniowych, a nie do całych układów, które mają kluczowe 
znaczenie dla osiągnięcia wydajności energetycznej.
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Gospodarka okrężna ma inny wpływ na wydajność napędu 
bezstopniowego. Spadek sprawności decyduje w znacznym 
stopniu o fizycznym rozmiarze napędu. Ograniczenie strat 
wydajnościowych jest możliwe dzięki wykorzystaniu nowszej 
technologii i nie jest zależne, jak ma to miejsce w przypadku 
silnika, od materiału. Zmniejszenie rozmiaru niesie za sobą 
mniejsze zużycie materiału. Niestety materiały używane w 
przypadku napędów bezstopniowych podlegają recyklingowi w 
dużo mniejszym stopniu niż materiały wykorzystywane w 
silniku. To wymaga zwiększenia intensywności badań nad

 
 

Michael Björkman, Dyrektor techniczny Marketing, Danfoss Drives

Układy silnikowe 
wykorzystują ponad połowę 
energii elektrycznej świata.

W jaki sposób gospodarki cyfrowa i okrężna wpłyną na sektor 
silników?
Rozwój gospodarki okrężnej wpłynie w pewnym stopniu na 
sektor silników. Wyzwaniem jest osiągnięcie równowagi 
pomiędzy wymogami sprawnościowymi a wymogami 
materiałowymi. Skonstruowanie silnika o wyższej sprawności 
wymaga zużycia większej ilości materiałów. Sprawność 
zwykłego silnika asynchronicznego można podnieść przez 
zwiększenie jego rozmiaru lub zmianę wykorzystywanego 
materiału magnetycznego. W alternatywnych projektach 
silników, takich jak silniki z magnesami stałymi, poprawa 
sprawności wymaga użycia droższego materiału 
i wprowadzenia bardziej kosztownych metod produkcji. Te 
alternatywne projekty wymagają użycia napędów 
bezstopniowych, co powoduje dalsze straty.

metodami odzyskiwania rzadkich i drogich materiałów. Napędy 
bezstopniowe to z definicji urządzenia cyfrowe i działają 
w charakterze inteligentnych czujników bardzo blisko procesu, 
co otwiera dalsze możliwości systemowej optymizacji zużycia 
energii.

Korzystanie z odnawialnych źródeł energii do wytwarzania 
mocy wymaga dobrze zaprojektowanej i elastycznej sieci 
energetycznej. W jaki sposób układy silnikowe mogą 
zapewnić elastyczność popytu?
Większość układów silnikowych jest sterowana względem 
określonego parametru systemu i dopóki to nie ulegnie 
zmianie, elastyczność popytu będzie niska. Jednakże istnieje 
wiele zastosowań, w których wymagania nie są z góry 
narzucone — na przykład możliwe jest obniżenie prędkości 
wentylatora w systemie HVAC jeżeli sieć nie oferuje 
wystarczającej mocy.

Takie działanie nie zmieni w sposób skokowy poczucia 
komfortu ludzi w obszarach z niedoborami mocy. Analogicznie, 
można wyłączyć niektóre układy pompujące, jeżeli wymogi są 
niskie i nie będzie to miało negatywnego wpływu 
na użytkowników. (Jeśli wieża ciśnień zapewnia odpowiednią 
ilość wody, przez pewien czas dostarczanie nowej nie będzie 
potrzebne). Podsumowując, elastyczność popytu wynika 
z konkretnego zastosowania (zależy od jego elastyczności), 
a układ napędzany silnikiem pozwala na łatwe zintegrowanie 
regulowanego układu z regulatorem popytu
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DROGA DO SUKCESU

PRZEMYSŁ MLECZARSKI
Szwajcaria

Przesyłanie płynów to w przemyśle mleczarskim jeden 
z czynników generujących największe koszty. W tym 
przypadku optymalizacja układów pompujących 
spowodowała zmniejszenie całkowitego zużycia energii 
elektrycznej o 7%. Kluczowym elementem optymalizacji 
była wymiana starych silników na nowe, o wysokiej 
wydajności, wyposażone w elektroniczny system 
regulacji (napęd bezstopniowy). Ta zmiana 
wygenerowała oszczędności energetyczne rzędu 66%. 
Okres zwrotu tej inwestycji wyniósł około 3 lata. 
Wielkość produkcji ani jakość produktu nie uległy 
zmianie. Te zmiany nie spowodowały komplikacji 
procesów produkcji czy utrzymania zakładu.

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
Szwajcaria

Ta oczyszczalnia ścieków przetwarza 60 mln metrów 
sześciennych ścieków rocznie dla miasta o populacji 720 
000. Silniki napędzające pompy i sprężone powietrze 
zużywają 26 GWh energii rocznie. Optymalizacja układów 
silnikowych spowodowała oszczędność energii wielkości 
15%, co pozwoliło na zwrot inwestycji w ciągu 2 lat. Ten 
projekt został przeprowadzony w ramach szerszego 
programu renowacji technicznej i energetycznej, w 
ramach którego wnikliwie przeanalizowano systemy pomp 
i kompresorów. Działania te uwzględniały też integrację 
inteligentnego systemu regulacji obciążenia silników 
według stanu ścieków.
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WYDAJNOŚĆ SYSTEMU
Holandia

Produkcja cukru jest procesem wymagającym dużych ilości 
energii. Stary system pomp oparty na trzech jednostkach 
został zamieniony na nowy system o wysokiej wydajności 
korzystający jedynie z dwóch silników (jeden pracujący, a 
drugi rezerwowy). Nowy obniżył koszty operacyjne o 40%, 
co pozwoliło na amortyzację inwestycji po 2 latach. 
Oszczędności sięgają około 1 GWh rocznie. Poza tym w 
zakładzie wprowadzono bardziej wydajny system rur, 
którego projekt uwzględnił straty wynikające z tarcia 
i liczbę narożników rur.

Według firmy Green Deal Efficient Motor Systems, 
zastosowanie tego nowego systemu pompowania może 
wygenerować rocznie oszczędności w kwocie
105 120 €. Inwestycja początkowa jest znacząca, ale próg 
rentowności można osiągnąć po roku czy dwóch latach (w 
zależności od wysokości inwestycji początkowej). Nowy 
system silnikowy ma okres życia wynoszący około 15 lat. 
Przez ten czas oszczędności mogą sięgnąć ponad 
1 000 000 €.

(Lewa strona) Redundantny system pompowania, silnik o mocy 7,5 
kW. Źródło: Topmotors and Impact Energy
(Środek) Silnik i sprężarka. Źródło: Topmotors and Impact Energy 
(Prawa strona) Cukrowa rafineria Suiker Unie w Hoogkerk, 
Groningen Holandia, Źródło: Wutsje




