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1. Wstęp
Dążenie ludzkości do coraz bardziej 

efektywnego i energooszczędnego zu-
życia energii powoduje, że powinniśmy 
opracowywać nowoczesne źródła ener-
gii i wydajne energetycznie odbiorniki. 
Aby to zrealizować, trzeba umieć w pre-
cyzyjny sposób opomiarować nadzoro-
wane obiekty oraz potrafić rejestrować, 
archiwizować i analizować dane zużycia 
energii. Powinno to w końcu pozwo-
lić podejmować decyzje pozwalające 
optymalizować zużycie energii i mini-
malizować awarie maszyn. W procesie 
zgrzewania i krawędziowania blachy wy-
korzystywane są specjalne maszyny do 
obróbki plastycznej i zgrzewania. Naj-
większym odbiornikiem energii w ana-
lizowanym procesie produkcyjnym są 
silniki asynchroniczne napędzające 
kompresory, które dostarczają sprężone 
powietrze do układów testujących, elek-
tro-pneumatycznych, mechanicznych, 
siłowych podzespołów maszyn produk-
cyjnych.

Przeprowadzone zostały pomiary 
zużycia energii pobieranej przez silnik 
asynchroniczny napędzający sprężarkę 
śrubową. Badania układów elektrome-
chanicznych pod kątem zużycia, a da-
lej optymalizacji zużycia energii obniżą 
koszty eksploatacji i mogą przyczynić 
się do oszczędności spowodowanych 
zmniejszeniem kosztów energii. 

2. Analizowany układ
Dla maksymalnej prostoty i uniwer-

salności metody pomiaru zastosowano 
cęgowy miernik mocy MB157 z interfej-
sem RS232 i konwerterem na USB (wir-
tualny COM). Miernik ten umożliwia 
pomiar mocy czynnej, biernej, pozornej 
oraz energii.

Silnik sprężarki jest obciążony syme-
trycznie, dlatego wystarczyło mierzyć 
prąd w jednej fazie, np. L1, i napięcie 
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Streszczenie: W artykule opisano cha-
rakterystykę pracy głównego odbiorni-
ka energii elektrycznej, silnika napędu 
sprężarki śrubowej pracującej w przed-
siębiorstwie produkcyjnym wykorzystu-
jącym procesy zgrzewania i krawędzio-
wania metalu. Przedstawiono wyniki 
badań poboru energii rejestrowanego 
multimetrem elektronicznym, współpra-
cującym z komputerem osobistym PC. 
Badania wykonane zostały podczas 
pracy silnika sprężarki podłączonej do 
centralnej instalacji pneumatycznej. Dla 
zachowania stałego odbioru sprężo-
nego powietrza do instalacji podłączo-
no odpowiednie zawory upustu powie-
trza. Badania porównawcze składały się  
z kilku 30-minutowych pomiarów. Za 
każdym razem zmieniano dolną, górną 

bądź obie granice ciśnienia zadanego na 
mikrokontrolerze sprężarki. W artykule 
przedstawiono 4 najbardziej istotne po-
miary oraz korzyści, jakie mogą powstać 
przy zachowaniu odpowiednich ustawień. 
Najważniejszą istotą sposobu wykonania 
badań była jak największa uniwersalność 
sprzętu, dzięki któremu można dokonać 
pomiarów i analiz. Wszystkie pomiary 
wykonano z użyciem multimetru cęgo-
wego, pozwalającego na zapis w kom-
puterze osobistym PC, gdzie następowa-
ła akwizycja danych. Zapisane dane by-
ły dalej analizowane w programie Excel.

Słowa kluczowe: zużycie energii, sy-
mulacja pracy sprężarki śrubowej Matlab/
Simulink, optymalizacja zużycia energii, 
pomiar zużycia energii

OPTIMIZATION OF 

WORKING CYCLE AND ENERGY 

CONSUMPTION BY THE DRIVES 

OF SCREW COMPRESSORS

Abstract: In the paper there was de-
scribed characteristic of work of main 
electric energy receiver of screw com-
pressor motor which is working in a man-
ufacturing company that uses welding and 
flanging processes. There were present-
ed results of research of energy consump-
tion registered by an electronic multimeter 
which was cooperating with the personal 
computer. The research was performed 
during work of screw compressor con-
nected to a central pneumatic installa-
tion. For retain constant compressed air 
consumption there were connected ad-
equate venting valves to the installation. 
Comparative research comprised of sev-
eral 30-minute measurements. Each time 

there have been changed the minimum, 
maximum or both limits of pressure set on 
the microcontroller of the compressor. In 
the article four most important measure-
ments and the benefits that may arise 
while maintaining appropriate settings 
were presented. The most important gist 
of the method to execution the research 
was the greatest versatility of equipment 
through which it you can make measure-
ments and analyzes. All measurements 
were performed using a clamp multimeter 
in which we can record data in personal 
computer where data acquisition was per-
formed. Recorded data were further ana-
lyzed in Excel program. 

Keywords: energy consumption, sim-
ulation of the screw compressor in Mat-
lab/Simulink, optimization of energy con-
sumption, the measurement of energy 
consumption
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międzyfazowe, np. L2-L3. Dalej dane przekazywane były w po-
staci próbek za pośrednictwem programu: Bs157 Data Logging 
System Ver 2.0.0.4 do komputera PC, gdzie z kolei można było 
w prosty sposób, po zakończeniu pomiarów, analizować wyni-
ki w programie Microsoft Office/Excel. W tabeli 1 zestawiono 
podstawowe parametry badanego silnika. Na rysunku 1 przed-
stawiono schemat ideowy układu pomiarowego do monitoro-
wania zużycia energii przez układ napędowy.

2.1. Cykle pracy układu maszyn
Podczas pracy silnika sprężarki śrubowej zarejestrowano na-

stępujące fazy ruchu (rys. 2):
zl ROZRUCH – widoczne są znaczne zmiany w przebiegu mocy, 
spowodowane rozruchem silnika w układzie gwiazda/trójkąt;

zl PEŁNE OBCIĄŻENIE – w tej fazie silnik pracuje z pełną 
mocą, która zwiększa się wraz ze wzrostem ciśnienia w ukła-
dzie. Zwiększenie ciśnienia roboczego wymaga dostarczenia 
większego momentu napędowego;

Rys. 1. Schemat ideowy rzeczywistego układu pomiarowego napędu 

sprężarki śrubowej
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Tabela 1. Parametry układu napędowego

Wybrane parametry techniczne silnika 
23FEV05 OA51873

Symbol J.M. Wartość

Moc znamionowa PN [kW] 75

Napięcie znamionowe (50 Hz) UN [V] 400/690

Prąd znamionowy/maksymalny IN [A] 130,87

Prędkość obrotowa znamionowa (50 Hz) n [obr/min] 2980

Moment znamionowy/maksymalny (50 Hz) TN [Nm] 240,35

Sprawność ηN [%] ≥94

Współczynnik mocy cosφN [–] 0,88

Krotność momentu rozruchowego Tl/TN [–] 2,5

Krotność prądu rozruchowego Il/IN [–] 7,9

Krotność momentu maksymalnego Tb/TN [–] 2,8

Moment bezwładności J [kg · m2] 1,27

Masa m [kg] 530

Rys. 2. Powiększenie dwóch cykli pracy linii kompresora. Wykres mocy 

P = f(t); wykres uzyskany w programie Bs157 Data Logging System
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zl WYBIEG – jest stanem pracy, gdy sprężarka nie spręża po-
wietrza, pracuje na tzw. biegu jałowym, następuje po chwili 
osiągnięcia przez instalację maksymalnego ciśnienia robocze-
go. Długość tego stanu regulujemy, aby unikać niepotrzeb-
nych całkowitych wyłączeń maszyny. Gdy w stanie wybiegu 
ciśnienie spadnie poniżej ciśnienia minimalnego, to maszyna 
przejdzie w stan pełnego obciążenia, gdy natomiast ciśnienie 
w instalacji nie spadnie poniżej minimum – maszyna zatrzy-
ma się;

zl ZATRZYMANIE – wyłączenie linii.

3. Efektywność zużycia energii elektrycznej
3.1. Badania

Przeprowadzono badania mające na celu obserwację zużycia 
energii przez silnik sprężarki śrubowej podczas zmian zakre-
sów ciśnienia, przy którym następuje załączanie lub przejście 
maszyny do pracy na wybiegu. Dokonano pomiarów, każdy 
trwający równe 30 minut, przy stałej wartości obciążenia insta-
lacji pneumatycznej – identyczne warunki odbioru sprężonego 
powietrza. Ciąg cyfr: 9,3–8,1 oznacza w poniższych zapisach: 
9,3 – górną granicę ciśnienia 9,3 barów, przy której mikrokon-
troler daje sygnał do przejścia kompresora w stan wybiegu, oraz 
dolną 8,1 – granicę ciśnienia 8,1 bara załączenia kompresora.

Na kolejnych rysunkach zilustrowane zostały przebiegi pod-
sumowujące pomiary:

zl Rys. 3. Pomiar 1: Najwyższe zadane ciśnienia: 9,3–8,1 ma-
szyny najrzadziej zmieniają stany pracy: pełne obciążenie – 
wybieg.
Zużycie energii: 33,02 kWh w ciągu 30 min.

zl Rys. 4. Pomiar 2: 8,8–8,1. Duża częstotliwość zmian stanów 
pracy, mała różnica ciśnień.
Zużycie energii: 33,22 kWh w ciągu 30 min.

zl Rys. 5. Pomiar 3: 8,5–7,8. Duża częstotliwość zmian stanów 
pracy, mała różnica ciśnień.
Zużycie energii: 32,62 kWh w ciągu 30 min.

zl Rys. 6. Pomiar 4: 8,5–7,3. Maszyny rzadko zmieniają stan: 
pełne obciążenie – wybieg. 
Zużycie energii: 30,25 kWh w ciągu 30 min.

3.2. Efektywność energetyczna a awarie
Utrzymywanie wysokiej efektywności i wydajności pracy 

linii sprężarki jest ważne ze względów kosztowych i serwiso-
wych. Analizując rys. 7, można zauważyć, że przejścia w stan 
wybiegu powodują obniżenie się współczynnika mocy cosφ, co 
wpływa niekorzystnie na parametry sieci i konieczność kom-
pensacji mocy biernej dodatkowymi bateriami kondensatorów.  
Na częstotliwość awarii mają wpływ następujące czynniki:
zl praca pod pełnym obciążeniem spowodowanym wymogiem 
pracy z maksymalnymi ciśnieniami; 

zl często wysokie ciśnienie trzeba zapewnić tylko dlatego, że 
instalacja pneumatyczna jest miejscowo nieszczelna;

zl drgania, spowodowane np. zużyciem łożysk lub elementów 
wirujących – ważna jest tu prewencyjna diagnostyka wibro-
akustyczna;

zl nieustanne rozruchy i zatrzymania; na rys. 8 można zauważyć 
pracę maszyn w czasie 8 godzin obrazującym stany maszy-

Rys. 3. Przebiegi P = f(t), E = f(t) dla pracującego kompresora przy ciśnieniu 

załączania 8,1 bara oraz ciśnieniu wybiegu 9,3 bara. Pomiar 1

Rys. 4. Przebiegi P = f(t), E = f(t) dla pracującego kompresora przy ciśnieniu 

załączania 8,1 bara oraz ciśnieniu wybiegu 8,8 bara. Pomiar 2

ny w kolejnych przedziałach czasu; prawidłowy dobór mocy 
kompresorów oraz optymalizacja cyklów pracy i zakresów 
ciśnienia pomagają wyeliminować problemy niestabilności 
załączeń i wyłączeń.

3.3. Wnioski z obserwacji
1. Praca kompresora z najwyższymi zadanymi ciśnieniami pra-

cy 9,3–8,1 bara – pomiar 1 – największe zużycie energii.
2. Obniżenie tylko górnej granicy ciśnienia 8,8–8,1 bara nie 

daje w skutkach żadnych oszczędności, kompresor częściej 
załącza się i wyłącza – pomiar 2.

3. Obniżenie ciśnienia do wartości: 8,5–7,8 bara powoduje 
oszczędność: 1,21% – pomiar 3.

4. Obniżenie ciśnienia do wartości: 8,5–7,3 bara powodu-
je oszczędność: 8,39% oraz mniejszą częstotliwość stanów 
praca – wybieg – pomiar 4, co przy wyliczeniu kosztu daje 
5112 PLN oszczędności w skali roku.
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Rys. 5. Przebiegi P = f(t), E = f(t) dla pracującego kompresora przy ciśnieniu 

załączania 7,8 bara oraz ciśnieniu wybiegu 8,5 bara. Pomiar 3

Rys. 6. Przebiegi P = f(t), E = f(t) dla pracującego kompresora przy ciśnieniu 

załączania 7,3 bara oraz ciśnieniu wybiegu 8,5 bara. Pomiar 4

Rys. 7. Przebiegi I = f(t), cosφ = f(t) dla pracującego kompresora o mocy 

znamionowej 75 kW przy ciśnieniu załączania 7,3 bara oraz ciśnieniu 

wyłączania 8,5 bara

Rys. 8. Przebiegi P = f(t), E = f(t) dla pracującego kompresora o mocy 75 kW, 

czas 8 h
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Rys. 9. Porównanie zadanego ciśnienia: max = 9,3 min 8,1 względem: 

max = 8,5 min 7,3 bara

Rys. 10. Schemat symulacyjny jednego z głównych odbiorników energii 

elektrycznej – sprężarki śrubowej opomiarowanej systemem do ciągłego 

monitorowania poboru energii
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3 x 400/230V, 
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Rys. 11. Porównanie mocy czynnej i energii zmierzonej multimetrem 

elektronicznym – przebiegi czerwone z przebiegami uzyskanymi symu-

lacją komputerową Matlab/Simulink – przebiegi niebieskie

4. Symulacja komputerowa pracy układu w programie 
Matlab/Simulink

Zamodelowano układ z silnikiem indukcyjnym napędzają-
cym sprężarkę śrubową. Silnik podłączono do sieci elektro-
energetycznej (rys. 11) i przygotowano elementy toru pomia-
rowego pozwalające monitorować parametry zużycia energii 
elektrycznej.

W pojęciu programu Simulink sprężarka jest elementem ge-
nerującym moment obciążenia silnika. Układ pomiarowy sprę-
żarki przesyła dane do bloku akwizycji, gdzie dane są próbko-
wane i przesyłane do przestrzeni roboczej MATLAB.

Układ pomiarowy między silnikiem napędu a siecią zasila-
jącą generuje sygnały pomiarowe napięcia i prądu do układu 
pomiarowego wartości skutecznych napięcia i prądu oraz mocy 
czynnej. Dalej moc czynna jest całkowana w liczniku energii, 
a następnie przetwarzana na sygnały impulsowe w buforze im-
pulsów. Bufor impulsów przesyła impulsy w postaci kwantów 
energii do bloku analitycznego (w założeniach projektowych 
komputera użytkownika – analityka). Dane są tu przeliczane 
z postaci impulsowej na ilość energii oraz koszt pobranej energii.

Parametry symulacji:
zl krok symulacji zmienny (Variable-step);
zl wielkość kroku maksymalna: 8.3e-4;
zl wielkość kroku minimalna: 1e-5;
zl początkowa wielkość kroku: 1e-4;
zl zastosowany algorytm symulacyjny ode23s (stiff/Mod. Ro-
senbrock);

zl typ symulacji: ciągły – Continuous.
Możemy powiedzieć, że całkowita energia pobierana przez 

wszystkie maszyny podzielone na centra kosztowe/linie pro-
dukcyjne będzie sumą całek oznaczonych w danym przedziale 
czasu od t1 do t2:
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gdzie 
i = 1, 2, 3, …, n jest kolejnym numerem linii produkcyjnej/
centrum roboczego.

Podsumowanie
Należy pamiętać, że jednokrotny pomiar może powodować 

wprowadzenie do obliczeń znacznych błędów. Jedynie dłuższa 
obserwacja rejestrowanych wartości pokazuje pewne prawidło-
wości i pozwala oszacować maksymalne i minimalne wartości 
przebiegów. Posiadając przebiegi kilkuminutowe lub kilkugo-
dzinne, możemy stwierdzić na podstawie pomiarów, jaką moc 
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Rys. 12. Schemat symulacyjny systemu do ciągłego monitorowania poboru energii przez sprężarkę śrubową zasilaną z trójfazowej sieci 230/400 V 

50 Hz wykonany w programie Matlab/Simulink 
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Rys. 13. Diagram efektywnego energetycznie zarządzania zużyciem 

energii

ma urządzenie, którego np. wcześniej nie udało się zidentyfi-
kować na podstawie tabliczki znamionowej.

Dla weryfikacji poprawności przyjętych założeń projekto-
wych przeprowadzono porównanie wartości mocy i energii 
zmierzonej w rzeczywistości z przebiegiem uzyskanym na 
podstawie symulacji komputerowej. Analizie poddany został 
jeden cykl pracy silników napędzających sprężarki śrubowej. 
Porównanie przeprowadzone zostało przez zaimportowanie 
danych z pomiarów rzeczywistych do przestrzeni środowiska 
Matlab, a następnie porównanie całości na wykresie rys. 11. Na 
rysunku tym przedstawione zostały: kolorem czerwonym po-
miary rzeczywiste wykonane cęgowym multimetrem cyfrowym, 
pokazujące moc i energię czynną, kolorem niebieskim te same 
wielkości elektryczne uzyskane w procesie symulacji kompute-
rowej Matlab/Simulink. Analizując wszystkie cztery krzywe – są 
one do siebie zbliżone. Biorąc w pierwszym etapie pod uwagę 
energię czynną, możemy stwierdzić, że układ rzeczywisty zużył 
2,42 kWh energii, a układ symulacyjny wykazał 2,51 kWh – da-
je to podobieństwo z różnicą 3,6%. Obserwując jednak wykresy 
w pierwszym przedziale od 0 do 10 s, można zaobserwować, 
że układ rzeczywisty nie był w stanie zmierzyć wartości mocy, 
a przez to i energii podczas rozruchu, kiedy to pojawiły się stany 
nieustalone i duże wahania prądu. Uwzględniając ten przedział 
w porównaniu, przyjmijmy, że miernik cyfrowy dokonał po-
miaru prawidłowo i uwzględnił stany nieustalone. Uzyskuje-
my w ten sposób różnicę pomiędzy pomiarami rzeczywistymi 
i symulowanymi na poziomie: 1,5%. Przeprowadzone analizy 
i porównania potwierdzają, że wyliczone teoretycznie wartości 
odzwierciedlają rzeczywiste przebiegi. Dzięki wprowadzonym 
zapisom matematycznym możemy definiować i opisywać rze-
czywiste elementy.

Na diagramie rys. 13 zaprezentowana została propozycja idei 
kolejnych elementów składowych prawidłowego zarządzania, 
mającego na celu efektywne użytkowanie energii.

Taki schemat działań można przyjąć do poprawy efektyw-
ności zużycia energii w większości nadzorowanych układów 
w zakładach przemysłowych.
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