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ANALIZA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ UKŁADÓW POMPOWYCH 
Z PRZEMIENNIKAMI CZĘSTOTLIWOŚCI I Z REGULACJĄ UPUSTOWĄ 

Streszczenie 

W pracy dokonano analizy pracy układów pompowych wyposażonych w przemienniki częstotliwości średniego 

napięcia w porównaniu do układów pompowych z regulacją upustową. Przeprowadzono analizę opłacalności inwe-

stycji zapewniającej regulację wydajności pomp wodnych poprzez zastosowanie przemienników częstotliwości. Za-

proponowane rozwiązanie jest stosunkowo tanie, logistycznie proste w realizacji i uwzględniające specyfikę obiektu, 

oraz konieczność zapewnienia niezakłóconych dostaw czynnika chłodzącego. 

WSTĘP 

Alternatywą energochłonności z definicji jest efektywność ener-
getyczna i dlatego w polskich realiach, może stać się poważnym 
wsparciem rozwoju gospodarczego. Nawet wysokonakładowe inwe-
stycje modernizacyjne są dwa razy tańsze od najtańszego obecnie 
źródła, jakim są elektrownie gazowe. Modernizacja zasadniczo 
zmniejsza koszty eksploatacyjne, generuje wymierne oszczędności 
pokrywające poniesione nakłady, pozytywnie wpływa na środowisko 
i nie wymagają dodatkowych inwestycji [1]. 

Zasadnym wydaje się, więc wykorzystanie potencjału drzemią-
cego w poprawie efektywności energetycznej procesów wytwórczych 
i eksploatacyjnych w gospodarce. Rozsądne i powszechne urucha-
mianie tych zasobów pozwoliłoby na wyeliminowanie przestarzałych 
bloków energetycznych dając czas na budowę nowoczesnych, efek-
tywnych źródeł. Wysoce prawdopodobne jest, że duża grupa produ-
centów energii w Polsce korzystająca obecnie z systemu derogacji 
na swoje instalacje zostanie zmuszona do trwałego ich wyłączenia 
po upływie terminów dostosowawczych. Dlatego modernizacja niee-
fektywnych odbiorników energii, czy układów napędowych, wydaje 
się sensownym kierunkiem inwestowania. 

1. OBLICZENIA STRAT REGULACYJNYCH UKŁADÓW 
POMPOWYCH 

Straty regulacyjne układów pompowych dokonano w rzeczywi-
stym układzie pompowania wody w Pompowni nr 2 w Zakładach Azo-
towych Puławy. Analiza pracy i powstających strat w procesie pom-
powym wymagała zbadania reprezentatywnego przedziału czaso-
wego produkcji Pompowni nr 2, pozyskania danych historycznych z 
zakładowego systemu SCADA, oraz parametrów notowanych co-
dziennie przez pracowników obsługi w raportach ruchowych. 

Wydajność pomp zliczana w ujęciu godzinowym i zapisywana w 
systemie komputerowym mogła być wprost wykorzystana w oblicze-
niach. Zużycie energii elektrycznej w tym czasie można jedynie osza-
cować w przybliżeniu, opierając się na wartościach chwilowych spi-
sywanych również, co godzinę, przez pracowników obsługi z ampe-
romierzy tablicowych zainstalowanych w sterowni. Zaobserwowano, 
że wartości w czasie jednej zmiany roboczej są praktycznie nie-
zmienne, ewentualnie różnią się nieznacznie, dlatego do obliczeń za-
stosowano uśrednianie arytmetyczne w ujęciu zmiany roboczej, od-
niesione do przepływów zarejestrowanych w systemie SCADA. Je-
dynie takie, nieznaczne uogólnienie pozwoliło na oszacowanie śred-
niej mocy zużywanej i odpowiadającej jej faktycznej objętości prze-
tłoczonej wody.  

Otrzymano zależności charakteryzujące wielkość produkcji i od-
powiadające, przybliżone zużycia energii elektrycznej przeliczone na: 
– energię pobraną przez poszczególne pompy w ciągu zmiany ro-

boczej [kWh], 
– sumaryczne zużycie energii elektrycznej na zmianę [kWh], 
– wydajność pracujących pomp na zmianę roboczą (skopiowaną 

z systemu SCADA) [m3], 
– sumaryczną wydajność pompowni w ciągu zmiany [m3], 
– wskaźnik jednostkowego zużycia energii dla każdej zmiany robo-

czej [kWh/m3], 
– dobową produkcję wody chłodzącej Pompowni nr 2 [m3], 
– dobowe zużycie energii elektrycznej w Pompowni nr 2 [kWh], 
– dobowy wskaźnik jednostkowego zużycia energii elektrycznej 

[kWh/m3].  
W pracy [1] przedstawiono teoretyczne aspekty efektywności 

energetycznej w technice pompowej. Niniejsze opracowanie udo-
wadnia, ze modernizacja układów pompowych przez zastosowanie 
przemienników częstotliwości zasadniczo zmniejsza koszty eksploa-
tacyjne. 

Bardzo istotną wielkością, wyznaczoną z możliwie największą 
dokładnością jest dobowy wskaźnik jednostkowego zużycia ener-
gii elektrycznej, pokazujący ilość energii elektrycznej wykorzystanej 
do wyprodukowanie jednostkowej objętości wody chłodzącej w kon-
kretnym układzie pompowo – przesyłowym. W analizowanej Pom-
powni nr 2 wskaźnik jednostkowego zużycia energii elektrycznej wy-
niósł 0,1337 kWh/m3 . 

Opracowanie szczegółowe obok wszystkich obliczeń wymagało 
zgrupowania przedziałów czasowych, w których pompy pracowały 
we wszelkich możliwych konfiguracjach pracy równoległej, jak rów-
nież, przy podobnym otwarciu zaworów upustowych na rurociągach 
przesyłowych odnotowanych przez obsługę pompowni. W raportach 
ruchowych do opisu stopnia otwarcia odwodnień stosowane są bar-
dzo nieprecyzyjne określenia typu: zawór zamknięty, uchylony, bądź 
otwarty. Oznacza to, że rejestrowany jest tu jedynie stan zastany po 
przyjęciu, oraz przy zdawaniu zmiany i nie może stanowić żadnej 
wartości obliczeniowej. Ten fakt wymagał zastosowania metody, 
która zmniejszy wpływ na obliczenia nieprecyzyjnych informacji i 
umożliwi bezpośrednie porównanie wyników. Dlatego dla przedzia-
łów czasowych o teoretycznie podobnych parametrach przepływo-
wych i przy tej samej konfiguracji pracujących agregatów, wyzna-
czono wartości średnie arytmetyczną wskaźników dobowych. 

Przeanalizowano wiele raportów zmianowych, w celu odszuka-
nia wszystkich podobieństw. Wymagało to opracowania danych hi-
storycznych z przeszło 500 dni pracy Pompowni nr 2, w okresie 
09.05.2013 r. ÷ 01.10.2014 r. i zgrupowania ich w jednym roku obli-
czeniowym. 
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W analizie konsekwentnie zestawiono wyniki ze wszystkich dni 
pracy układów pompowo - przesyłowych w podobnej konfiguracji, 
z możliwie długich, odnotowanych w raportach przedziałów czaso-
wych. Opracowane w ten sposób wyniki przeniesiono do głównej, 
zbiorczej tabeli obliczeniowej, która stanowiła podstawę do wyzna-
czenia efektywności regulacji.  

Przyjęto założenie, że przepływy rejestrowane na kryzach po-
miarowych w czasie, gdy zamknięte są odwodnienia w hali maszyn 
mogą stanowić punkt odniesienia do porównania z okresami, kiedy 
odwodnienia są otwierane, oczywiście dla tej samej konfiguracji pra-
cujących agregatów. Przy zamkniętych zaworach odwadniających w 
pompowni, teoretycznie produkcja odbywała się w warunkach opty-
malnych, a wskazania przepływu pokazują faktyczną objętość wody 
wychodzącej. Czy taka ilość dociera do odbiorcy i wykorzystana jest 
w procesie produkcyjnym zależy od wielu czynników, przede wszyst-
kim od tego, czy nie są uchylane inne zasuwy odwadniające w sys-
temie przesyłowym. 

Porównanie wartości średnich dobowych minimalizuje wpływ 
nieprecyzyjnych informacji o stanie odwodnień z raportów zmiano-
wych obsługi. Uśrednianie w dłuższych przedziałach czasowych, dla 
tych samych warunków pracy pomp i zbliżonych oporach regulacyj-
nych sieci powoduje, że otrzymywane wyniki z dobrym przybliżeniem 
odzwierciedlają wielkości faktyczne strat regulacyjnych. Określono 
również adekwatne straty energii elektrycznej. Uzyskane wyniki, 
przeliczono i odniesiono do 365 dni nieprzerwanej pracy układu pom-
powego dostarczającego wodę chłodzącą do Elektrociepłowni.  

Straty energii elektrycznej przy regulacji upustowej w ciągu roku 
wyniosły 1186,38 MWh, a ilość przepompowanej wody w roku wynio-
sła 10 916 805 m3 . 

 
 

2. ANALIZA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ  
PROCESU 

Należy podkreślić, że uzyskane wyniki stanowią jedynie ocenę 
efektywności energetycznej w pracy urządzeń zainstalowanych 
w pompowni i określają przybliżony rozmiar strat generowanych na 
upustach w hali maszyn. Pozostałe starty, powstające dynamicznie 
w różnych punktach systemu przesyłowego praktycznie są nie do 
oszacowania, ponieważ na całej długości rurociągów brak jest odpo-
wiednich urządzeń pomiarowych. Teoretycznie, największe straty po-
wstają po odstawianiu z ruchu generatorów i zamknięciu przepływu 
wody chłodzącej przez kondensatory turbin upustowo - kondensacyj-
nych. Wzrasta wtedy ciśnienie w sieci przesyłowej, co wymaga uchy-
lenia upustów na trasie lub w samej Elektrociepłowni. 

Działania takie, choć bardzo nieekonomiczne podyktowane jest 
bezpieczeństwem procesowym, dlatego czujność obsługi i reagowa-
nie na wahania ciśnienia w sieci jest spontaniczne i rzadko odnoto-
wywane w raportach ruchowych.  

Zmienności przepływu na przestrzeni badanego okresu w odnie-
sieniu do czasu pracy głównych odbiorów wody chłodzącej w Elek-
trociepłowni, opracowanego na podstawie danych z systemu 
SCADA, przedstawiono na rysunku 2.1., proces regulacji jest bardzo 
dynamiczny i trudno w nim wyodrębnić bezpośrednie zależności, dla-
tego kolejnym etapem było opracowanie danych pod kontem procen-
towego udziału poszczególnych wydajności w ciągu każdej godziny i 
odniesienie ich do pracy pompowni ciągu roku, czyli 8760 godzin.  

Otrzymano wykres uporządkowany przedstawiony na rysunku 
2.2, który przejrzyście pokazuje w ujęciu procentowym, jakie wydaj-
ności przepływu występowały najczęściej. 

Tak opracowana charakterystyka stanowi podstawę do analizy 
procesu, w tym konkretnym układzie pompowym. Porównanie fak-
tycznych wartości przedstawionych w formie wykresu uporządkowa-
nego z parametrami znamionowymi zainstalowanych pomp i silni-

 
Rys. 2.1. Wykres nieuporządkowany w analizie pracy Pompowni nr 2 [4] 
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ków, oraz analiza metod regulacyjnych pozwala na wstępne określe-
nie potencjału możliwych do uzyskania oszczędności, oraz zakresu 
koniecznych remontów i modernizacji. 
 

 
Rys. 2.2. Wykres uporządkowany pracy Pompowni nr 2 na prze-
strzeni jednego roku 

3. PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW  
REGULACYJNYCH 

Postawienie profesjonalnej diagnozy i wybranie odpowiedniej 
metody, a przede wszystkim możliwość uzyskania odpowiednich 
efektów modernizacyjnych, uzależniona jest od możliwie pełnego 
opisu obecnych problemów występujących w procesie produkcyj-
nym. 

W celu rozwiązania problemów regulacyjnych należy: 
– ocenić stan techniczny urządzeń i oszacować możliwe do uzy-

skania efekty profesjonalnie przeprowadzonego remontu pomp, 
– przeanalizować materiały opisujące dotychczasowe metody 

kształtowania przepływu,  
– porównać stopień wykorzystania obecnego potencjału technicz-

nego urządzeń z faktycznym zapotrzebowaniem występującym 
w procesie technologicznym, 

– określić, w tych warunkach zasadność wykorzystania regulacji 
zmiennoobrotowej. 
Z zebranych materiałów wynika, że istniejący proces pompowy 

z regulacją upustową jest wysoce nieekonomiczny. Pompy mają nad-
mierną wydajność w stosunku do potrzeb produkcji. Z wykresu upo-
rządkowanego wynika, że produkcja jest w przybliżeniu stała na prze-
strzeni roku i wynosi średnio, około 6 tys. m3/h i nie przekracza 7 tys. 
m3/h. W rzeczywistości, zapotrzebowanie jest dużo mniejsze, co 
wskazuje opis procesu i sposób regulacji dla utrzymania zadanego 
ciśnienia w układzie.  

Istniejące pompy 80D32 nie są dostosowane do aktualnych po-
trzeb, posiadają wydajność optymalną rzędu 4,5 tys. m3/h każda. Na-
wet po uwzględnieniu obniżenia wydajności związanej z wiekiem 
urządzeń i stopniem wyeksploatowania podzespołów, przepompowy-
wane objętości są zbyt duże. Dwie pompy dają za dużo, a jedna za 
mało wody w stosunku do potrzeb.  

Istnieją dwa możliwe rozwiązania: 
1. Wariant ekonomiczny, polegający na modernizacji istniejących 

pomp. Wymianie podlega, wtedy sam zespół hydrauliczny, wirnik 
i kierownica, a wykorzystana pozostaje reszta elementów istnie-
jącej pompy tj. pionowa rura wylotowa, kolano i łożysko oporowe.  
Tak przebudowana pompa pasuje do układu przesyłowego, po-

nieważ nie zmienia się podstawa i przyłączenie do kolektora.  
Nowy układ hydrauliczny do pracy z odpowiednią wydajnością 

potrzebuje zwiększenia prędkości obrotowej napędu z dotychczaso-
wych 735 obr/min. do około 990 obr./min., dlatego wymianie podle-
gałby również silnik.  

Modyfikacji wymagałby, jedynie kołnierz mocujący nowy napęd. 
Modernizacji wymagałyby przynajmniej dwa z zainstalowanych agre-
gatów. Pozostałe stanowiłyby rezerwę z tym, że docelowo i one wy-
magałyby przebudowy. 
2. Wariant optymalny, polegający na wymianie istniejących pomp 

oraz zastosowanie przemienników częstotliwości do zasilania sil-
ników tych pomp. 
Takie rozwiązanie, gdzie nominalna wydajność każdego jest 

rzędu 3700 m3/h w połączeniu z napędami wyposażonymi w prze-
mienniki częstotliwości, mogłyby skutecznie pokryć zapotrzebowa-
nie, w całym zakresie potrzebnej regulacji.  

W przypadku poborów wody do 4000 m3/h pracowałby jeden 
agregat, z nieznacznie podniesioną prędkością obrotową. Przy wyż-
szym zapotrzebowaniu uruchamiane byłyby dwie pompy, obciążone 
proporcjonalnie. Zużywana moc w punkcie nominalnym pracy takiej 
pompy wynosi, około 230 kW przy 990 obr/min, ale zakładając moż-
liwości przekraczania parametrów znamionowych w przypadku poje-
dynczej pracy urządzenia, zasadnym byłoby zastosowanie silnika o 
mocy 315 kW.  

Po analizie problemu wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem 
byłoby zastosowanie drugiego rozwiązania. W tym konkretnym ukła-
dzie, gdzie obok wydajności bardzo istotnym parametrem jest utrzy-
manie stałego ciśnienia, najlepsze efekty można uzyskać instalując 
przynajmniej dwa agregaty z przemiennikami częstotliwości, co jed-
nak zasadniczo podnosi koszty inwestycyjne.  

Struktura zabudowy przestrzeni pompowej, skłania jednoznacz-
nie do zastosowania przemiennika częstotliwości średniego napięcia. 
Koszt zakupu takiego urządzenia, oczywiście jest znacznie wyższy, 
w porównaniu z ofertą układu niskonapięciowego, ale uwzględniając 
konieczność rozbudowy hali maszyn faktycznie, może okazać się 
znacznie niższy i prostszy w realizacji. Dodatkowo, do ponownego 
wykorzystania jest kabel średniego napięcia zasilający istniejący sil-
nik.  

W urządzeniach średniego napięcia, praktycznie brak jest ogra-
niczenia długości przewodów na drodze przemiennik częstotliwości 
– silnik, co pozwala na montaż szaf przetwornicowych w stosunkowo 
znacznej odległości od napędu, na przykład w rozdzielni GRR – P. 

Modernizacja w obrębie hali pomp ograniczyłaby się jedynie do 
demontażu starych i posadowienia nowych agregatów, oraz instalacji 
układów kontrolno - pomiarowych. 

4. RACHUNEK OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI 

Analizę opłacalność inwestycji ograniczono do zbadania wa-
riantu optymalizacji pracy Pompowni nr 2 z wykorzystaniem urządzeń 
zasilanych średnim napięciem. W założeniach do obliczeń przyjęto: 

 średnią cenę za energię wyprodukowaną w Zakładowej Elektro-
ciepłowni, uzyskiwaną od PGE Operatora, wynosi KEw = 185 
zł/MWh [4], 

 średnią cenę energii elektrycznej pobranej z sieci, wynosi KEp = 
230 zł/MWh [4], 

 stawkę za użytkowanie wód powierzchniowych, wynosi Kjw = 
0,057 zł/m3, 

 wartość zaoszczędzonej energii (KEo), jako iloczyn ceny energii 
elektrycznej pobranej z sieci krajowej (KEp) i rocznej sumy strat 
energii na upustach (Σ Es) 

KEo= KEp × ΣEs KEo = 230 zł/MWh × 1 186,38 MWh/a ≈ 273 000 zł/a, 

 oszczędności na opłatach za wodę traconą na upustach (KWs), 
iloczyn stawki (Kjw) i sumy strat upustowych (Σ Qs), 

KWs= Kjw × Σ Qs KWs= 0,057 zł/m3 × 10 916 805 m3/a ≈ 622 300 zł/a, 

 koszty inwestycyjne netto, jako suma cen pompy i silnika 6kV z 
przemiennikiem częstotliwości średniego napięcia, 

Ki = 240 000 zł + 320 000 zł = 560 000 zł. 
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Założono, że inwestycja zostanie sfinansowana w całości ze 
środków własnych. 

4.1. Statyczne kryterium decyzyjne 

Jako podstawowe, intuicyjne kryterium oceny efektywności eko-
nomicznej projektu przyjęto, prosty okres zwrotu SPBP (ang. Static 
Pay Back Period). Wyrażony wzorem [2]: 

 

𝑆𝑃𝐵𝑃 =
𝐾𝑖

𝑊𝑅𝐾
 (4.1) 

 

gdzie:  𝐾𝑖 – koszty inwestycyjne [zł],  
𝑊𝑅𝐾 – wartość rocznych korzyści [zł/a], WRK = KEo+ KWs. 

 

𝑆𝑃𝐵𝑃(1) = 0,63/𝑎 
 

𝑆𝑃𝐵𝑃(2) =  1,25/𝑎 
 

Współczynnik SPBP wskazuje, że po uruchomieniu jednego ze-
stawu pompowego, zwrot inwestycji nastąpi po ośmiu miesiącach 
eksploatacji. Okres zwrotu po zainstalowaniu dwóch urządzeń, wzro-
śnie do piętnastu miesięcy. 

4.2. Dynamiczne kryteria decyzyjne 

Metody uwzględniające zmienną wartość pieniądza w czasie, 
zaliczane są do dynamicznych kryteriów szacowania ryzyka i oceny 
czasu zwrotu inwestycji. Opracowanie takie w odróżnieniu od szaco-
wania prostego okresu zwrotu wymaga: 

 określenia zdyskontowanych przepływów pieniężnych w każdym 
roku, 

 zsumowania oddzielnie dla każdego roku, przepływów zdyskon-
towanych w odniesieniu do początku analizy, czyli tzw. momentu 
zerowego. 
Podstawowy, dynamiczny wskaźnik oceny ryzyka nazywany jest 

wartością bieżącą netto NPV (ang. Net Present Value) i przy stałej 
stopie dyskontowej, opisany jest wzorem: 
 

𝑁𝑃𝑉 = −𝐼𝑜 +
𝐹𝑉1

(1 + 𝐾)
+

𝐹𝑉2

(1 + 𝐾)2
+

𝐹𝑉3

(1 + 𝐾)3

+ ⋯ +
𝐹𝑉𝑛

(1 + 𝐾)𝑛
= ∑

𝐹𝑉𝑖

(1 + 𝐾)𝑖

𝑛

𝑖=0

 
(4.2) 

 
gdzie:  

𝐹𝑉𝑛 – przyszła wartość dochodu uzyskana w n – tym roku [zł], 

𝐼𝑜  – wartość inwestycji poniesiona w roku zerowym [zł], 

𝐾 – stopa dyskonta [%], 
𝑖 – kolejne lata. 
Uwzględnienie w obliczeniach naturalnego spadku wartości pie-

niądza w czasie wymaga wyznaczenia, dla każdego roku inwestycyj-
nego, współczynnika dyskontowego (di), który określa różnicę między 
wartością przyszłą i wartością bieżącą zainwestowanego kapitału, 
według wzoru: 

𝑑𝑖 =
1

(1 + 𝐾)𝑖
 (4.3) 

 
Do obliczenia wskaźnik oceny ryzyka NPV i zdyskontowanego 

okresu zwrotu przyjęto stopę dyskonta K = 8 % w przedziale dziesię-
cioletniej analizy opłacalności zainstalowania dwóch agregatów 
z przemiennikami częstotliwości średniego napięcia. Wyniki analizy 
przedstawiono w tabeli 4.1. 

Tab. 4.1. Wskaźnik NPV w kolejnych latach i zdyskontowany  
okres zwrotu inwestycji 

Wyszczególnienie (lata) 0 1 2 3 4 

Przepływy pieniężne [tys. zł] 1120 895 895 895 895 

Stopa dyskontowa 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Współczynnik dyskonta   0,93 0,86 0,79 0,74 

Wartość przepływów [tys. zł] -1120 829 768 711 658 

NPV w kolejnych latach [tys. zł] -1120 -291 477 1187 1845 

 
Wyszczególnienie (lata) 5 6 7 8 9 10 

Przepływy pieniężne [tys. zł] 895 895 895 895 895 895 

Stopa dyskontowa 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Współczynnik dyskonta  0,68 0,63 0,58 0,54 0,50 0,46 

Wartość przepływów [tys. zł]  609 564 522 484 448 415 

NPV w kolejnych latach [tys. zł] 2455 3019 3541 4025 4473 4888 

 
Zdyskontowany okres zwrotu w latach wynosi 1,40. Przeprowa-

dzona analiza i obliczenia wskazuje, że po uwzględnieniu zmienność 
w czasie wartości pieniądza, zwrot inwestycji wydłuży się jedynie o 
dwa miesiące, do około 17 miesięcy. 

Dla lepszego zobrazowania wpływu wskaźnika dyskontującego 
w dynamicznym kryterium decyzyjnym wybrane dane z tabeli 4.1. 
przedstawiono w formie graficznej na rysunku 4.1. 
 

 
Rys. 4.1. Wykres przepływów pieniężnych w czasie, na tle wskaźnika 
NPV [4] 

 
Punkt przecięcia czarnej krzywej na wykresie, określającej 

wskaźnik NPV z osią odciętych wyskalowaną w latach inwestycyj-
nych, pokazuje graficznie zdyskontowany okres zwrotu zainwestowa-
nego kapitału. 

Alternatywną metodą badania opłacalności jest określenie we-
wnętrznej stopy zwrotu IRR (ang. internal rate of return). Wskaźnik 
ten obrazuje wartość zdyskontowanej stopy procentowej równowa-
żącej przepływy pieniężne generowane przez projekt, do wartości na-
kładów poniesionych w początkowym okresie na jego realizację.  

Wewnętrzna stopa zwrotu IRR jest ściśle powiązana ze wskaź-
nikiem NPV, ponieważ określa stopę dyskonta, przy której osiągany 
jest próg zwrotu nakładów (NPV = 0), czyli nasz punkt przecięcia linii 
wskaźnika z osią odciętych, pokazany na powyższym wykresie. Za-
leżność można również, zapisać wzorem: 
 

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐹𝑉𝑖

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑖
= 0

𝑛

𝑖=0

 (4.4) 
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W praktyce Wewnętrzna stopa zwrotu IRR jest procentową 
miarą rentowności, im większa jest jego wartość w stosunku do przy-
jętej stopy dyskontowej, tym większego można się spodziewać zysku 
z inwestycji.  

Dla posiadanych danych wyznaczono wskaźnik w kolejnych la-
tach, w ujęciu tabelarycznym arkusza kalkulacyjnego, przedstawio-
nym w tabeli 4.2. [4]. 

 
Tab. 4.2. Wewnętrzna stopa zwrotu IRR w kolejnych latach  

dziesięcioletniego okresu inwestycyjnego 
Wyszczególnienie (lata) 0 1 2 3 4 

Przepływy pieniężne [tys. zł] 1120 895 895 895 895 

Stopa dyskontowa 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Współczynnik dyskonta   0,93 0,86 0,79 0,74 

Przepływy zdyskontowane [tys. zł] -1120 829 768 711 658 

IRR [%]  -20 38 61 70 

 
Wyszczególnienie (lata) 5 6 7 8 9 10 

Przepływy pieniężne [tys. zł] 895 895 895 895 895 895 

Stopa dyskontowa 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Współczynnik dyskonta  0,68 0,63 0,58 0,54 0,50 0,46 

Przepływy zdyskontowane [tys. zł]  609 564 522 484 448 415 

IRR [%] 75 77 79 79 80 80 

 
W obliczeniach przyjęto, oczywiście jedynie wartości netto, czyli 

koszty zakupu poszczególnych urządzeń odniesione do prognozo-
wanych zysków, ponieważ nie można w tej chwili oszacować pełnych 
kosztów wdrożenia nowych układów pompowych. Koszt dostarcze-
nia, instalacji i uruchomienia przemiennika częstotliwości średniego 
napięcia oscyluje w granicach 30 tys. USD. W stosunku do ceny urzą-
dzenia, około 64 tys. USD, jest to kwota znaczna. 

Adaptacja do istniejącego układu będzie, więc znaczącym ele-
mentem kosztów i wpłynie na ostateczny rachunek opłacalności. Ale 
jest obiekt powiązany, dla którego uruchomienie nowych rozwiązań 
w Pompowni nr 2 wpłynie na wymierne oszczędności produkcyjne 
i niejako wesprze dodatkowymi oszczędnościami ten projekt. 

4.3. Dodatkowe czynniki wspierające projekt 

Wspomniano w części opisowej tego opracowania, że proces 
zaopatrywania Zakładowej Elektrociepłowni w wodę chłodzącą jest 
dwuetapowy. Objętość wymagana do produkcji, najpierw pobierana 
jest z rzeki Wisły w Pompowni nr 1. Zainstalowanych jest tam siedem 
pomp śmigłowych, typu 80 P17 o wydajności 5400 m3/h i wysokości 
podnoszenia 7 m H2O, przy 740 obr/min. napędzanych silnikami ni-
skiego napięcia o mocy 160 kW. Uzupełnieniem tego potencjału jest 
jedna pompa śmigłowa, typu PR 37,5 zamontowana na kanale wody 
zrzutowej, zawracająca część wody umownie czystej ponownie do 
produkcji, o wydajności 6200 m3/h przy prędkości 580 obr/min. i wy-
sokości podnoszenia 6 m H2O, napędzana silnikiem o mocy 125 kW.  

Zapotrzebowanie sieci wymaga stałej pracy dwóch pomp 80P17 
obciążonych znamionowo i agregatu na kanale. Okresowo włączana 
jest trzecia pompa, ale wynika to raczej ze zmienności poborów cha-
rakterystycznych dla Pompowni nr 3. 

Czynnik 1. Oczywistym jest, że eliminowanie strat upustowych 
w Pompowni nr 2 przyczyni się do poprawy bilansu energii elektrycz-
nej zużywanej w całym procesie. Przybliżoną wartość dodatkowych 
oszczędności obliczono, dzieląc objętość wody traconej w regulacji 
upustowej (Σ Qs) przez znamionową wydajność pompy 80P17 (Qp). 
Otrzymano ilość godzin pracy urządzenia, niezbędną na wprowadze-
nie do zakładowego obiegu danej objętości wody, traconej następnie 
w procesie regulacji upustowej w Pompowni nr 2, czyli: 
 

𝑡 =
∑ 𝑄𝑠

𝑄𝑝

=
10916805 𝑚3/𝑎

5400 𝑚3/ℎ
= 2021,6 ℎ

≈ 84 𝑑𝑛𝑖 

(4.5) 

 
Z kolei iloczyn mocy silnika (Ps) i wyznaczonej ilości godzin nie-

efektywnej pracy pompy (t), oraz jednostkowej ceny energii elektrycz-
nej (KEp) pobranej w tym czasie z sieci, określa wartość kwotową strat 
dodatkowych powstających w Pompowni nr 1, czyli: 
 

𝐾𝑑 =  𝑃𝑠 ∙ 𝑡 ∙ 𝐾𝐸𝑝 = 160𝑘𝑊 ∙ 2021,6ℎ

∙ 0,23𝑧ł/𝑘𝑊ℎ = 74394,88𝑧ł 
(4.6) 

 
Czynnik 2. Wydajności urządzeń pompowych eksploatowanych 

przez lata z reguły obniża się znacząco [3]. Można przypuszczać, że 
obecna sprawność pięćdziesięcioletnich agregatów zainstalowanych 
w Zakładowych Pompowniach spadła o 15 ÷ 20 %. Przekłada się to 
na jednostkowy wzrost zużycia energii dla przepompowania 1 m3 
wody, co jest dodatkowym argumentem przemawiającym za moder-
nizacją. 

PODSUMOWANIE 

Opracowanie, w swoim założeniu miało być polemiką ze stereo-
typem mówiącym o nieopłacalności stosowania przemienników czę-
stotliwości średniego napięcia. Udowadniając w liczbach i na przykła-
dzie, że rozwiązanie może być interesujące i łatwe w realizacji, 
szczególnie w obiektach o zwartej zabudowie technicznej. Oczywi-
ście, są to urządzenia droższe od przekształtników z transformato-
rami obniżającymi, ale w układach przemysłowych generujących 
duże straty mogą być dobrą alternatywą funkcjonalną, przy akcepto-
walnym okresie zwrotu inwestycji. Pomiary i obliczenia przeprowa-
dzono na rzeczywistym obiekcie w pompowni w Zakładach Azoto-
wych Puławy. Istotnym jest więc, jak wyniki otrzymanych obliczeń 
maja się do faktycznych strat powstających w Pompowni nr 2.  

Przyjęta metoda, uśredniania danych wydaje się słuszna ze 
względu na słabe opomiarowanie procesu pompowo - przesyłowego 
i brak możliwości precyzyjnej oceny stopnia otwarcia odwodnień na 
rurociągach w pompowni, jak i przesyłowego zrzutu regulacyjnego 
wody w całym układzie. Punktem odniesienia były jedyne precyzyjne 
pomiary przepływu, zlokalizowane w studzienkach pomiarowych przy 
budynku Pompowni nr 2. Tym samym, ocenie poddano jedynie uby-
tek powstający w pierwszej fazie procesu określono, z pewnym przy-
bliżeniem, straty wewnętrzne w odniesieniu do poborów wychodzą-
cych z obiektu i rejestrowanych w systemie SCADA. Oznacza to, że 
wyniki mogą być zasadniczo zaniżone, a faktyczny proces pompowo 
– przesyłowy jest znacznie bardziej nieefektywny i energochłonny. 

Skalę problemu można oszacować zestawiając otrzymane war-
tości z ostatnią publikacją Raportu Środowiskowego Grupy Azoty, 
gdzie przedstawiono bilans opłat za korzystanie z wód rzeki Wisły 
i odpowiadającą im objętość wody pozyskiwaną na potrzeby produk-
cyjne. Porównanie poboru wykazanego przez Zakłady Azotowe w 
2012 r., który wyniósł około 80 mln m3 z wykazaną w obliczeniach 
stratą na regulacji w Pompowni nr 2, wynoszącą około 11 mln m3 
oznacza, że przynajmniej 12,5 % całkowitej objętości wody pobranej 
było niepotrzebnie przepompowane. 

Analizując wyniki w odniesieniu do rocznej kwoty opłat środowi-
skowych określonych w tym Raporcie na 5 mln zł., przy wykazanych 
stratach blisko 970 tys. zł. uwzględniając, dodatkowo stopień wyeks-
ploatowania urządzeń i ubytki przesyłowe suma ta może przekraczać 
1 mln zł, czyli strata finansowa wynosi przeszło 20 % rocznych wy-
datków w tym obszarze. Skala problemu jest duża, a przedstawione 
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rozwiązanie w wartościach netto, czyli kosztach zakupu dwóch no-
wych zestawów pompowych z przemiennikami częstotliwości śred-
niego napięcia odpowiada w przybliżeniu, rocznej nieefektywności 
ekonomicznej procesu produkcji wody chłodzącej dla Zakładowej 
Elektrociepłowni.  

Przedstawione rozwiązanie jest stosunkowo tanie, logistycznie 
proste w realizacji i uwzględniające specyfikę obiektu, oraz koniecz-
ność zapewnienia niezakłóconych dostaw czynnika chłodzącego. 
Oczywiście, można zastosować np. dwa agregaty z bardzo nowocze-
snymi przemiennikami częstotliwości sterującymi wektorami pól w sil-
nikach, precyzyjne nastawiającymi prędkość obrotową i w czasie rze-
czywistym korygujące odchyłkę. Produkcja wody chłodzącej jest jed-
nak procesem statycznym, posiadającym pewną bezwładność, dla-
tego prosty sterownik oparty na klasycznej technologii PWM powinien 
sprawdzić się tutaj najlepiej. 

Rachunek zwrotu nakładów oparto na dziesięcioletnim okresie 
badania inwestycji, co odpowiada ogólnym założeniom producentów 
energoelektroniki przemysłowej, którzy najczęściej, taki właśnie 
okres bezawaryjnej eksploatacji przyjmują dla swoich urządzeń. Dy-
namiczne wskaźniki decyzyjne pokazują, że uruchomienie projektu 
zwróci się w bardzo krótkim czasie, przynosząc jednocześnie istotną 
poprawę efektywności energetycznej układów pompowych i znaczne 
ograniczenie poborów wody chłodzącej. Przenosząc efekty na grunt 
ekologii, inwestycja może być kolejnym argumentem wizerunkowym. 
Wykazanie tak znaczących oszczędności pozwala ubiegać się o 
przyznanie określonej ilości Białych Certyfikatów, które obok wymier-
nych korzyści finansowych związanych z możliwością ich odsprze-
daży, wpływają na pozytywny obraz Przedsiębiorstwa, które inwe-
stuje nie tylko w poprawę własnych wskaźników ekonomicznych, ale 
przede wszystkim, w zmniejszenie niekorzystnego oddziaływania na 
środowisko naturalne. Jak wykazano w opracowaniu, pompownie 
mogą być obszarem wyjątkowej nieefektywności procesu, a przed-
stawione rozwiązania są jedynie sugestią inwestycyjną, z określonym 
horyzontem czasowym dla osiągnięcia wymiernych korzyści finanso-
wych. 

BIBLIOGRAFIA 

1. Szafraniec A., Michalski R.; Efektywność energetyczna w tech-
nice pompowej, Technika Transportu Szynowego 6/2015. 

2. http://www.portal.pemp.pl/efektywnosc-energetyczna/tzspbp 

3. Jędral W.;– Pompy wirowe. Wydawnictwo Naukowe PWN War-
szawa 2001. 

4. Szafraniec A., Michalski R.; Opracowanie wspólne niepubliko-
wane. Radom, Puławy 2014. 

5. Pakuła G.; Uwagi na temat regulacja parametrów pomp wirowych 
poprzez zmianę prędkości obrotowej. Czasopismo Pompy, Pom-
pownie 2/2013. 

ANALYSIS OF ENERGY 
EFFICIENCY PUMPING SYSTEMS 
WITH FREQUENCY INVERTERS 
AND WITH THE REGULATION  

OF DISCOUNTS 

Abstract 

The paper presents an analysis of the work of pump 

systems equipped with frequency converters medium 

voltage compared to the pumping system with adjustable 

bleed. An analysis of the profitability of investments 

providing regulation of the output water pumps through 

the use of frequency converters. The proposed solution is 

relatively inexpensive, logistically simple to implement 

and take into account the specific nature of the object, 

and the need to ensure uninterrupted supply of coolant. 
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