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Do Użytkownika:  

Nim rozpocznę cokolwiek omawiać, chciałbym poruszyć jeden dość istotny problem. EFE-

motor, to program kierowany do szeroko rozumianego grona specjalistów, którzy odpowie-

dzialni są za gospodarkę energetyczną w przedsiębiorstwach, a w szczególności za silniki 

elektryczne oraz poszanowanie energii. Staraliśmy się stworzyć profesjonalne narzędzie, któ-

re będzie pomocne zarówno w pracy na co dzień jak i pozwoli na efektywne kreowanie przy-

szłej polityki przedsiębiorstwa w zakresie napraw, wymiany i zakupów nowych napędów 

elektrycznych. Starając się sprostać warunkowi profesjonalności niejednokrotnie musieliśmy 

uwzględnić w programie cały szereg czynników – parametrów opisujących stany rzeczywiste, 

co w rezultacie doprowadziło do znacznej rozbudowy i uszczegółowienia programu oraz po-

jawienia się wielu rozwiązań opcjonalnych. Użytkownik ma tu pełną kontrolę nad danymi 

oraz całym szeregiem parametrów stanowiących podstawę działania programu. Wymaga to 

jednak od niego nie tylko dużego zaangażowania, ale również dobrego poznania programu 

EFEmotor. 

Program z założenia jest przyjazny użytkownikowi i dość łatwy w obsłudze. Aby bez trudu 

się nim posługiwać wystarczy podstawowa znajomość obsługi systemu Windows i progra-

mów w nim działających. Mam nadzieję, że przydatna będzie również niniejsza Instrukcja. 

Jednocześnie zakładam, iż użytkownik rozpoczynający pracę z programem EFEmotor posiada 

właśnie taką podstawową wiedzę zarówno z zakresu obsługi systemu Windows jak i aplikacji 

pracujących w tym środowisku. Nie będę zatem omawiał jak posługiwać się klawiaturą, 

myszką, co to są okna, czy jakie znaczenie mają najczęściej chyba spotykane przyciski: ‘OK’, 

‘Zamknij’, ‘Anuluj’, czy ‘Pomoc’. 
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Rozdział I: Wstęp.  I-1 

I. Wstęp. 

Na początek chciałbym zachęcić do jednego: warto poświęcić trochę więcej czasu na przej-

rzenie zawartości tej książeczki. Później znacznie ułatwi to nie tylko korzystanie z niej, ale 

przede wszystkim z programu. 

I.1. Nim zaczniemy cokolwiek, czyli jak korzystać z Instrukcji? 

Instrukcja napisana została tak, aby można było się do niej odwoływać w dowolnym momen-

cie pracy z programem. Jeśli jesteś Użytkowniku już trochę obeznany z programem (np. pra-

cowałeś z poprzednią jego wersją) bez trudu będziesz mógł zorientować się ‘co nowego’ po-

jawiło się w EFEmotorze. Natomiast, jeśli to Twój pierwszy kontakt z programem, sugeruję 

uważne przeczytanie Instrukcji oraz poświęcenie trochę czasu przed komputerem na „zaba-

wę” z programem tak, aby poznać go lepiej nim przystąpi się do poważnych analiz. 

I.2. Co nowego w wersji 3.1. 

Podstawową zmianą, w porównaniu z wersją 3.0 jest wprowadzenie do wersji 3.1 programu 

nowego formatu baz danych, pozwalającego na rozszerzenie zakresu informacji o poszcze-

gólnych silnikach. Niestety na chwilę obecną zmiana ta uniemożliwia płynne przejście z wer-

sji 3.0 do wersji 3.1. Szczegóły techniczne tego przejścia opisane zostały w rozdziale 

III.3 Instalacja ponowna – aktualizacja do wersji 3.1.

Dzięki wprowadzonym w bazie danych zmianom możliwe było m.in.: 

 rozszerzenie listy parametrów silników zawartych w bazie danych; 
 wprowadzenie klasyfikacji sprawności wg CEMEP;  
 uzupełnienie bazy o silniki objęte programem rabatowym PEMP. 

 

Ponadto wprowadzono: 

 zmiany w metodach obliczeń kalkulatora czasu pracy i obciążeń;  
 poprawki do oznaczeń parametrów silników wyświetlanych w poszczególnych oknach 

programu; 
 informacje o "The European Motor Challenge Programme"; 
 drobne poprawki i uzupełnienia; 
 poprawki pliku pomocy. 
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Rozdział II: Zakres pracy programu.  II-1 

II. Zakres pracy programu. 

II.1. Do czego tak naprawdę służy program? 
 
W momencie, kiedy rynek daje nam możliwość zakupu jednego z wielu urządzeń spełniają-

cych nasze wymagania, pojawia się problem optymalnego wyboru. Zazwyczaj w konkretnym 

przypadku możemy dobrać kilka różnych silników pochodzących od jednego lub wielu pro-

ducentów. Silniki te będą spełniać nasze wymagania dotyczące gabarytów, typu obudowy, 

wielkości mechanicznych (moment rozruchowy, moment nominalny itd.) oraz wielkości elek-

trycznych. Różnić się będą głównie cenami i sprawnościami przetwarzania energii elektrycz-

nej na mechaniczną. Często przy podejmowaniu ostatecznej decyzji o zakupie kierujemy się 

kryterium "ekonomicznym" i kupujemy silnik najtańszy. W ten sposób rozumiane kryterium 

"ekonomiczne" nie zawsze prowadzi jednak do wyboru optymalnego, gdyż nie uwzględnia 

kosztów eksploatacji zakupionego urządzenia. Sprawności silników elektrycznych mieszczą 

się w przedziale 70% - 95%. W przypadku silników elektrycznych, dla których różnice 

sprawności wynoszą 1% - 5% (przy tych samych parametrach mechanicznych) problem róż-

nicy w kosztach eksploatacyjnych często jest pomijany jako znikomo mały. W rzeczywistości 

różnic tych nie wolno pomijać. Można się łatwo o tym przekonać posługując się programem 

EFEmotor. 

 

Program pozwala na: 

 przeprowadzenie oceny efektywności ekonomicznej zakupu nowego silnika energoosz-

czędnego; 

 prowadzenie inwentaryzacji silników elektrycznych pracujących w przedsiębiorstwie 

(z uwzględnieniem indywidualnych parametrów i warunków pracy silnika, miejsca zasto-

sowania, urządzeń napędzanych itd.); 

 szacowanie sprawności i stopnia wykorzystania poszczególnych silników; 

 wspomaganie podejmowania decyzji przy zakupie nowych silników (zasadność wyboru 

modeli energooszczędnych); 

 wspomaganie podejmowania decyzji przy kierowaniu do naprawy silników uszkodzonych 

(zasadność zakupu nowego silnika zamiast naprawy uszkodzonego); 
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Rozdział II: Zakres pracy programu.  II-2 

 prowadzenie analiz dotyczących zużycia i kosztów energii w grupach urządzeń (zakłady, 

oddziały, poszczególne maszyny, silniki określonych wielkość, wieku, stopnia wykorzy-

stania etc.); 

 znajdowanie zamienników (zarówno z katalogu nowych silników jak i silników znajdujący 

się w magazynie użytkownika) dla silników pracujących w określonych warunkach, któ-

rych zastosowanie może przynieść akceptowalne przez użytkownika korzyści (określony 

okres zwrotu nakładów, określona wielkość nakładów i oszczędności). 

 

Program ten może być przydatny w kilku sytuacjach: 

 planowy zakup nowego silnika, 

 remont silnika uszkodzonego, 

 wymiana sprawnego silnika na nowy energooszczędny. 

 

Symulacje przeprowadzane przy pomocy programu opierają się na rzeczywistych danych 

obejmujących silniki producentów krajowych jak i wybranych producentów zagranicznych. 

 

Baza danych zawiera również silniki objęte Programem Rabatowym PEMP (PEMP - Polski 

Program Efektywnego Wykorzystania Energii w Napędach Elektrycznych – więcej informa-

cji na www.pemp.pl). 

 
 

II.2. Struktura programu.  

Program składa się z trzech głównych modułów: 

1. Analiza Ekonomiczna – moduł służący do szacowania korzyści ekonomicznych, wynika-

jących z wyboru silnika energooszczędnego. Idea szacowania tych korzyści polega na po-

równaniu ceny zakupu (czy remontu) oraz poziomu zużycia energii elektrycznej dla silni-
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Rozdział II: Zakres pracy programu.  II-3 

ka, który umownie nazywany jest w programie ‘Standardowym’ z ceną zakupu oraz po-

ziomem zużycia energii elektrycznej dla silnika o podwyższonej sprawności, który umow-

nie nazywany jest w programie ‘Energooszczędnym’. 

2. Inwentaryzacja – moduł służący do zarządzania zasobami silników posiadanymi w przed-

siębiorstwie. Moduł ten pozwala między innymi na: 

• Zdefiniowanie w programie własnej struktury przedsiębiorstwa, w której wyróżnia się 

cztery poziomy. Przedsiębiorstwo podzielone jest na zakłady, które składają się z od-

działów. Do każdego z oddziałów przypisane są poszczególne maszyny (procesy), w 

których używane są silniki. 

• Wprowadzenie szczegółowych informacji o technicznych i ekonomicznych parametrach 

pracy poszczególnych napędów. 

• Przeprowadzenie inwentaryzacji posiadanych zasobów. 

3. Automatyczna Analiza – moduł pozwalający na automatyczne wyszukiwanie zamienni-

ków dla wybranych grup silników z bazy użytkownika oraz szacowanie łącznych efektów 

ekonomicznych dla przedsięwzięć typu wymiana grupy silników (modernizacja przedsię-

biorstwa). 
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Rozdział III: Instalacja krok po kroku.  III-1 

III. Instalacja krok po kroku. 

Nim rozpocznie się właściwą pracę z programem należy go zainstalować. Poniżej podane są 

wymogi programowo – sprzętowe, jakie powinien spełniać komputer, na którym będzie zain-

stalowany EFEmotor.  

III.1. Wymogi sprzętowe. 

Program przeznaczony jest do pracy w środowisku Windows (Win 9x, XP). Posiada mini-

malne wymogi sprzętowe i można go uruchomić na każdym komputerze, na którym zainsta-

lowany jest jeden z ww. systemów operacyjnych. Należy jednak pamiętać o tym, że w przy-

padku pracy na innej wersji językowej systemu Windows mogą wystąpić problemy z wyświe-

tlaniem polskich znaków. 

III.2. Instalacja ‘po raz pierwszy’. 

Chcąc dokonać instalacji należy pobrać pliki instalacyjne ze strony internetowej. Aktualna 

wersja plików dostępna jest zawsze na stronie www.efemotor.pemp.pl. Pliki udostępniane są 

w wersji spakowanej. Po wypakowaniu ich do dowolnego katalogu na dysku należy odszukać 

i uruchomić plik INSTALUJ.EXE. 

Jako pierwsze program instalacyjny 

zaproponuje katalog docelowy, w któ-

rym program zostanie zainstalowany. 

Standardowo jest to katalog o nazwie 

‘efe’ na dysku C. Jednakże korzystając 

z możliwości ‘Instalatora programu 

EFEmotor’ możemy zmienić zarówno 

dysk jak i nazwę katalogu docelowego. 

Po dokonaniu wyboru, akceptujemy 

naciskając przycisk ‘OK’.  
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Rozdział III: Instalacja krok po kroku.  III-2 

Pojawia się następne okno, w którym należy podać podstawowe informacje o przedsiębior-

stwie (nazwa pełna, nazwa skrócona, telefon i adres).  

 

Po wypełnieniu poszczególnych pól i zaakceptowaniu (przycisk ‘OK’) program instaluje się 

w wybranym przez użytkownika katalogu i tam umieszcza wszystkie swoje pliki. Jeśli insta-

lacja przebiegła poprawnie powinien pojawić się komunikat:  

 

W przeciwnym przypadku instalację należy powtórzyć. 

Podczas instalacji tworzone jest również okno grupy programu, w którym 

znajduje się ikona uruchamiająca program.  
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Rozdział III: Instalacja krok po kroku.  III-3 

III.3. Instalacja ponowna – aktualizacja do wersji 3.1. 

III.3.1. Ponowna instalacja wersji 3.1. 

Chcąc z jakiś powodów ponownie zainstalować program musimy bardzo uważać. Program 

instalacyjny sam odnajduje miejsce poprzedniej instalacji i zaproponuje ponowną instalację 

w tym samym miejscu.  

 

Jeśli w tym momencie wybierzemy ‘TAK’ poprzednia wersja programu zostanie zastąpiona 

nową przy jednoczesnej utracie wszystkich dotychczasowych baz danych, w tym również 

danych wprowadzonych przez użytkownika!  

Aby zachować przy ponownej instalacji bazy stworzone w wersji 3.1 należy przed ponowie-

niem instalacji przekopiować je do oddzielnego katalogu na dysku (bazy znajdują się w pli-

kach z rozszerzeniem „.mof”), a następnie po dokonaniu ponownej instalacji ponownie wko-

piować je do katalogu, w którym został zainstalowany program. 

Zestawienie plików z danymi:  

- silniki.mof i opisy.txt  - baza silników, 
- taryfy.mof    - baza taryf energetycznych, 
- zaklady.mof   - baza danych zakładów, 
- oddzialy.mof   - baza danych oddziałów, 
- maszyny.mof   - baza danych maszyn/procesów, 
- silmasz.mof   - baza danych silników użytkownika. 

Jeśli w czasie ponownej instalacji wskażemy jako docelowy nowy katalog, program zainsta-

luje wszystkie pliki od nowa.  
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Rozdział III: Instalacja krok po kroku.  III-4 

III.3.2. Aktualizacja wersji niższych do wersji 3.1. 

Program EFEmotor wersja 3.1 nie prowadzi konwersji baz danych z wersji 3.0. Dodat-

kowo program instalacyjny wersji 3.1 nie odnajduje zainstalowanych wersji 3.0 (lub 

wcześniejszych). Zatem w przypadku aktualizacji wcześniejszej wersji programu do 

wersji 3.1, przed instalacją nowej wersji programu należy zachować stare bazy danych 

w oddzielnym katalogu (bazy danych przechowywane są w plikach z rozszerzeniem 

„.mof”) i zwrócić się o pomoc (konwersję baz danych) do twórców programu. 

III.4. Odinstalowanie programu. 

W celu usunięcia programu z dysku należy skasować katalog, z którego program EFEmotor 

jest uruchamiany (o ile nie znajdują się w nim pliki własne użytkownika) oraz skasować gru-

pę stworzoną w menu Start. 
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Rozdział IV: Pierwszy krok.  IV-1 

IV. Pierwszy krok. 

Kiedy mamy już zainstalowany program możemy pokusić się o jego uruchomienie. W tym 

celu można posłużyć się ikoną z utworzonego w czasie instalacji okna – grupy programu lub 

w menu START, PROGRAMY odszukać grupę EFEmotor i w niej program EFEmotor 3.1. 

W czasie uruchamiania programu ładowane są do pamięci pliki oraz wyświetlana jest infor-

macja o programie: 

 

Następnie pojawia się okno główne programu. 

W tym momencie można rozpocząć poznawanie programu krok po kroku. Prócz Instrukcji  

przy poznawaniu programu pomocne mogą być uwagi zawarte w rozbudowanym systemie 

pomocy, do korzystania z którego serdecznie namawiam. Praktycznie każde okno programu 

zawiera przycisk ‘Pomoc’. Użycie tego przycisku spowoduje przywołanie informacji, doty-

czących danego okna i zagadnień w nim występujących. 
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V. Okno główne. 

Po uruchomieniu program zgłasza się z ‘Oknem powitalnym’ - „Witamy w programie EFE-

motor”. Przy pomocy tego okna możemy uruchamiać poszczególne moduły programu (przy-

ciski: ‘Porównanie silników’, ‘Przeglądanie bazy silników’, ‘Inwentaryzacja’, ‘Struktura 

przedsiębiorstwa’). 

Zapewne okno to 

będzie bardzo przy-

datne dla użytkow-

ników obeznanych 

już nieco z progra-

mem, którzy będą 

chcieli szybko do-

stać się do któregoś 

z elementów (modu-

łów) programu. 

W górnej części okna głównego znajduje się pasek ikon, ułatwiający dostęp do najczęściej 

używanych funkcji programu. Najechanie wskaźnikiem myszy na dowolną ikonę powoduje 

pokazanie się w tak zwanym ‘dymku’ wyjaśnienia – opisu do tejże ikony.  

Ponad paskiem ikon znajdziemy, w standardowym dla Windows układzie, menu górne umoż-

liwiające pełne ‘sterowanie’ poszczególnymi elementami programu. 

V.1. Menu „Plik”. 

W menu „Plik” zawarte zostały standardowe funkcje, takie jak: 

• „Zachowaj” – umożliwia zapisanie wyników pracy (analiz, inwentaryzacji, itp.) w postaci 

pliku tekstowego. Dostępne są dwa formaty zapisu: plik z rozszerzeniem ‘txt’ lub ‘csv’. 
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Program pozwala na zachowanie: 
 aktywnego okna; 
 zestawienia okien analizy; 
 zestawienia okien inwentaryzacji. 

UWAGA: raz zapisanych wyników analiz, czy inwentaryzacji nie da się ponownie wczytać 

do programu można je natomiast przeglądać, przetwarzać oraz wydrukować w dowolnym 

programie (edytorze) obsługującym format ‘txt’ lub ‘csv’. 

• „Drukuj” – umożliwia wydrukowanie wyników pracy (wydruk: aktywnego okna, zesta-

wienia okien analizy, zestawienia okien inwentaryzacji). W przypadku niektórych rodza-

jów wydruków będziemy musieli zadecydować o informacjach, które mają się na tym wy-
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druku znaleźć, np. w wypadku próby wydruku silnikowej bazy danych pojawi się pytanie o 

to, jakie informacje (które z kolumn) wydrukować – okno „Wybór kolumn do wydruku”, a 

w przypadku wyników inwentaryzacji – pytanie o to, czy wydruk ma zawierać jedynie 

podstawowe informacje (wydruk skrócony), czy pełną informację o zinwentaryzowanych 

silnikach – okno „Jaki wydruk?”. 

 

• „Zamknij okna analizy” – polecenie umożliwiające jednoczesne zamknięcie wszystkich 

okien analiz. 

• „Zamknij okna inwentaryzacji” – polecenie umożliwiające jednoczesne zamknięcie 

wszystkich okien inwentaryzacji. 

• „Zachowaj zmiany” – polecenie umożliwiające wymuszenie zachowania wprowadzonych 

zmian. Większość zmian w programie zachowywana jest, albo automatycznie (porównaj 

menu „Opcje” funkcja „Autozapis”), albo w momencie kończenia pracy programu. 

• „Wyjście” – polecenie kończące pracę programu. 

V.2. Menu „Bazy danych”. 

Menu „Bazy danych” zawiera następujące funkcje: 

• „Producenci” – funkcja umożliwiająca przegląd bazy producentów. W bazie zawarte są 

dane adresowe producentów silników. 
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• „Taryfy” – funkcja ta umożliwia przeglądanie oraz modyfikację istniejących taryf opłat za 

energię elektryczną jak również definiowanie nowych taryf opłat. Aby przejrzeć lub zmo-

dyfikować daną taryfę należy w lewej części okna „Taryfy” wybrać interesującą nas taryfę.  

Po naciśnięciu przycisku ‘Redaguj’ pojawi się okno, umożliwiające dokonanie zmian po-

szczególnych parametrów taryfy.  
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Aby dodać nową taryfę opłat za energię elektryczną w oknie „Taryfy” wybieramy przycisk 

‘Dodaj’. Pojawia się okno umożliwiające zdefiniowanie nowej taryfy. 

 

• „Katalog silników” – funkcja umożliwiająca przeglądanie, dodawanie, usuwanie oraz re-

dagowanie pozycji z bazy silników, dostarczanej wraz z programem (silniki oferowane 

przez producentów).  

Przeglądarka silnikowej bazy danych pozwala na wybór z bazy silników o zadanych para-

metrach (pola dialogowe w górnej części okna): zakres mocy od… do…, obroty synchro-

niczne, napięcie, obudowa, wykonanie. W przypadku, gdy dany parametr jest nieistotny 

należy wybrać opcję „dowolny” (nie dotyczy to mocy i obrotów synchronicznych, które 

muszą być sprecyzowane). Po ustawieniu parametrów wyszukiwania należy użyć klawisza 

„Szukaj”.  
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Po zakończeniu przeszukiwania bazy danych w miejscu klawiszy „Szukaj” i „Anuluj” po-

jawia się informacja o całkowitej liczbie silników w bazie danych oraz o liczbie silników 

spełniających zadane kryteria wyszukiwania. Silniki wyświetlane są w tabeli poniżej.  
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Sposób uporządkowania tabeli wybieramy przy pomocy zakładek (sprawność, moc, typ, 

producent). Przy pomocy polecenia „Redaguj” możemy dokonać zmian niektórych para-

metrów wskazanego w bazie silnika.  

Możemy również dodać nowy silnik – polecenie „Dodaj”. W tym przypadku powinniśmy 

wypełnić wszystkie pola w oknie „Silnik”, przy czym wszystkie silniki, wprowadzane 

przez użytkownika do silnikowej bazy danych, w polu „Producent:” na stałe będą miały 

wpisaną wartość „użytkownika”.  

 

W katalogu silników dostarczanych wraz z programem, prócz silników oferowanych przez 

poszczególnych producentów znalazły się tzw. silniki ‘s-przeciętne’ i ‘e-przecietne’ są to 

odpowiednio modelowe silniki ‘standardowy’ i ‘energooszczędny’ o przeciętnych parame-

trach, charakterystycznych dla danej klasy silników. 
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• „Inwentaryzacja” – funkcja uruchamiająca moduł Inwentaryzacja. 

• „Analiza” – funkcja uruchamiająca moduł Analiza Ekonomiczna. 

• „Zamienniki” – funkcja uruchamiająca moduł Automatyczna Analiza (funkcja aktywna 

dopiero po wykonaniu inwentaryzacji zasobów). 

V.3. Menu „Przedsiębiorstwo”. 

Menu „Przedsiębiorstwo” zawiera następujące funkcje: 

• „Struktura przedsiębiorstwa” – funkcja przywołująca okno „Struktura przedsiębiorstwa” 

(porównaj moduł Inwentaryzacja). 

• „Zakłady” – funkcja przywołująca okno „Zakłady” (porównaj moduł Inwentaryzacja). 

• „Oddziały” – funkcja przywołująca okno „Oddziały” (porównaj moduł Inwentaryzacja). 

• „Maszyny/Procesy” – funkcja przywołująca okno „Maszyny/Procesy” (porównaj moduł 

Inwentaryzacja). 

• „Silniki nieużywane – Magazyn” – funkcja przywołująca okno „Silniki nieużywane - Ma-

gazyn”. Jest to rodzaj magazynu dla silników posiadanych w przedsiębiorstwie, ale aktual-

nie nieeksploatowanych lub w ogóle nieprzypisanych do konkretnej maszyny (procesu). 

Funkcje oraz zasada działania tej przeglądarki są takie same jak w przypadku „Katalogu 

silników”, przy czym silniki wyświetlane w kolorze czerwonym są to silniki wyłączone z 

eksploatacji (silniki przypisane do maszyny/procesu z wyłączonym znacznikiem eksplo-

atowany). Pozostałe silniki są to silniki magazynu, tzn. silniki nieprzypisane do maszy-

ny/procesu. Dodatkowo w dolnej lewej części okna umieszczono przycisk „Struktura” 

umożliwiający lokalizację w strukturze przedsiębiorstwa silników przypisanych do danej 

maszyny/procesu, a jedynie wyłączonych z eksploatacji. 
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• „O przedsiębiorstwie” – funkcja umożliwiająca weryfikację części danych o przedsiębior-

stwie, wprowadzonych podczas instalacji programu. 

 

V.4. Menu „Ustawienia”. 

Menu „Ustawienia” zawiera następujące funkcje: 

• „Drukarka” – funkcja przywołująca standardowe okno systemu WINDOWS, pozwalające 

na ustawienie parametrów wydruku. 
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• „Czcionka wydruku” – funkcja, umożliwiająca wybór kroju, stylu oraz rozmiaru czcionki 

dla wydruków. 

• „Opcje” – funkcja pozwalająca na sterowania opcjami programu. Okno „Opcje” podzielo-

ne zostało na trzy zakładki: 

1. „Program” – pozwala na ustalenie: okien programu, które mają by otwierane przy jego 

starcie, częstotliwości autozapisu oraz kolorystyki szaty graficznej (kolory zgodne z 

ustawieniami okien Windows lub szata predefiniowana w programie). 
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2. „Obliczenia” – pozwala na globalne ustawienie wartości, związanych z analizą eko-

nomiczną:  

 

 

• waloryzacja cen w [%] pozwala na zwiększenie wszystkich cen z silnikowej bazy 

danych o xx % np. wskaźnik inflacji. UWAGA: ceny zwiększane są jedynie w ob-

liczeniach w bazie danych pozostają one bez zmian; 

• koszt przezwojenia jako [%] ceny nowego silnika – wartość ta przeliczana jest na 

złotówki i wyświetlana w polu „Koszt naprawy” okna „Wybór silników do analizy 

ekonomicznej” (może być dodatkowo edytowana); 

• stopa dyskonta w [%] – domyślna stopa dyskonta przyjmowana w obliczeniach 

ekonomicznych (może być dodatkowo edytowana); 

• żywotność w latach – ekonomiczna żywotność/długość pracy silnika; 
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• utrata sprawności po przezwojeniu w [%] – wartość, o którą jest zmniejszana 

sprawność silnika przezwajanego w całym zakresie obciążeń (może być dodatkowo 

edytowana); 

• wartość silnika pracującego jako [%] ceny nowego silnika – wartość przyjmowana 

do obliczeń ekonomicznych w przypadku zastępowania silnika pracującego 

(sprawnego) nowym silnikiem energooszczędnym (może być dodatkowo edytowa-

na). 

• wskaźnik emisji CO2 w [kg/kWh] – wskaźnik, służący do przeliczenia wielkości 

zaoszczędzonej energii na zmniejszenie emisji CO2. Jest to tak zwany wskaźnik 

emisji ciągnionej. 

Po naciśnięciu przycisku „Wartości standardowe” wszystkie wielkości przyjmują wartości 

predefiniowane w programie. 

3. „Zamienniki” – pozwala na zdefiniowania wartość, które przyjmowane są jako do-

myślnie w oknie „Automatyczny dobór zamienników – warunki”: 
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• szukaj w: katalogu i/lub silnikach nieużywanych (Magazyn) – wybór baz danych 

do przeszukania; 

• sprawdzaj warunek na Ir – podczas przeszukiwania baz danych i wyborze zamien-

ników sprawdzany jest warunek nie przekraczania wartości prądu rozruchowego 

silnika zamienianego, zgodnie z polem wyboru Max wzrost Ir [%]; 

• dopuszczaj zmianę mocy – podczas przeszukiwania baz danych i wyborze zamien-

ników sprawdzany jest warunek zmiany wartości mocy znamionowej silnika za-

mienianego, zgodnie z polem wyboru Min rezerwa mocy [%]; 

• zgodna wielkość mechaniczna – zachowanie wielkości mechanicznej; 

• pomiń silniki e-przeciętne i s-przeciętne - podczas przeszukiwania baz danych 

i wyborze zamienników nie będą brane pod uwagę silniki e-przeciętne 

i s-przeciętne; 

• wykonanie dowolne lub zgodne – dowolna lub zgodna forma wykonania; 

• max. ilość zamienników – określenie maksymalnej ilości wyszukiwanych zamien-

ników danego silnika; 

• max. SPBP – określenie maksymalnego, satysfakcjonującego prostego okresu 

zwrotu nakładów; 

• max. PBP – określenie maksymalnego, satysfakcjonującego dyskontowanego okre-

su zwrotu nakładów; 

• min. IRR - określenie minimalnej, satysfakcjonującej wewnętrznej stopy zwrotu 

nakładów inwestycyjnych; 
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V.5. Menu „Pomoc”. 

W menu tym znajdziemy odwołania do systemu pomocy programu oraz linki do stron inter-

netowych, związanych tematycznie z programem EFEmotor. Są to strony: 

 FEWE – Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (www.fewe.pl); 
 PCPM – Polskie Centrum Promocji Miedzi (www.miedz.org.pl); 
 PEMP – Polski Program Efektywnego Wykorzystania Energii w Napędach Elektrycznych 

(www.pemp.pl); 
 EU Motor Challange – The European Motor Challenge Programme 

(www.motor-challenge.eu); 
 Program Rabatowy PEMP – strona poświęcona możliwość zakupu elektrycznych silników 

energooszczędnych po preferencyjnych cenach 
(www.centrum.pemp.pl/dokumenty/program_rabatowy). 

 

V.6. Kiedy program się „wysypał”, czyli o ratowaniu baz danych. 

Czasem może się zdarzyć, że w wyniku sytuacji awaryjnej (np. przerwa w dostawie prądu, 

awaria komputera, czy choćby nieumyślne naciśnięcie przycisku ‘reset’) nastąpi niestandar-

dowe zamkniecie programu. Pojawia się pytanie: Czy cała praca poszła na marne? Czy 

wszystkie zmiany zostały stracone? Miejmy nadzieję, że nie! Po pierwsze, aby tak się nie stało 

należy na początku pracy z programem sprawdzić, czy funkcja autozapisu jest włączona i z 

jaką częstotliwością program ma sam zapisywać wprowadzane przez nas zmiany (standardo-

wo przyjęto autozapis co 10 min.). 

Po drugie, jak już nastąpi awaria to po ponownym uruchomieniu komputera należy urucho-

mić EFEmotora. Program sam powinien „odzyskać” stracone bazy danych. Jeśli to mu się uda 

pojawi się 

komunikat: 

„Poprzednia 

sesja progra-

mu nie została 

zakończona 

poprawnie! 

Czy odzyskać 

ostatnio 
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wprowadzone dane?” Pojawienie się tego komunikatu oznacza, że program znalazł pliki tym-

czasowe, które mogą zawierać informacje o zmianach ostatnio wprowadzonych do baz da-

nych. Jeżeli chcemy odzyskać ostatnio wprowadzone dane wybieramy ‘TAK’, jeżeli 

wybierzemy przycisk ‘NIE’ program trwale usunie pliki tymczasowe i wszystko, co mogło 

zostać odzyskane, zostanie utracone. Odzyskane w ten sposób zmiany należy jeszcze zapisać 

(polecenie ‘Zachowaj zmiany’ z menu ‘Plik’). 

UWAGA: W przypadku braku miejsca na dysku pliki tymczasowe nie są tworzone. 
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VI. Moduł Analiza Ekonomiczna, czyli 

‘Jak porównywać silniki?’. 

Podstawowym zadaniem programu EFEmotor jest pomoc w oszacowaniu efektów ekono-

micznych, wynikających z zastosowania nowych, energooszczędnych silników elektrycz-

nych. W programie można wykonać wiele analiz dla różnych kombinacji silników, taryf 

energetycznych, czasów pracy przy różnych obciążeniach. 

Chcąc przeprowadzić analizę ekonomiczną dla dwóch dowolnie wybranych silników należy 

uruchomić moduł porównujący silniki. Dokonujemy tego przez naciśnięcie belki ‘Porównanie 

silników’ w oknie ‘Witamy w programie’ lub menu górne ‘Bazy danych’, ‘Analiza’ (można 

również wybrać odpowiednią ikonę z paska ikon). Pojawia się okno ‘Wybór silników do ana-

lizy ekonomicznej’.  

 

W oknie tym musimy dokonać wyboru poszczególnych parametrów wspólnych dla porów-

nywanych silników (napięcie, obroty, taryfa opłat, itp.) oraz wyboru konkretnych silników do 

porównania.  
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Idea przeprowadzanej analizy polega na porównaniu silnika, umownie nazywanego w pro-

gramie ‘Energooszczędnym’ w stosunku do silnika ‘Standardowego’. Przy czym porównuje 

się całkowite koszty użytkowania poszczególnych silników.  

W oknie analizy ekonomicznej jako pierwsze powinniśmy zdecydować się na wybór jednego 

z trzech wariantów porównania: 

• zakup nowego silnika; 
• wymiana silnika pracującego; 
• wymiana silnika uszkodzonego.  

Zakup nowego silnika – ten wariant porównania należy wybrać, gdy decyzja o zakupie nowej 

jednostki jest już podjęta, a jedynie musimy dokonać wyboru konkretnego modelu napędu. 

Wymiana silnika pracującego – ten wariant porównania należy wybrać, gdy chcemy spraw-

dzić, czy opłaca się dokonać wymiany silnika obecnie pracującego na danym stanowisku, to 

znaczy czy opłaca się obecnie zastąpić go nowym – energooszczędnym. 

Wymiana silnika uszkodzonego – ten wariant porównania należy wybrać, gdy stoimy przed 

problemem: czy bardziej opłaca się naprawiać silnik uszkodzony, czy też może lepiej w jego 

miejsce zamontować nowy – energooszczędny napęd. 

Po dokonaniu wyboru jednego z trzech wariantów porównania należy uzupełnić pozostałe 

pola w tym oknie. Wypełnienie takich pól jak obroty synchroniczne, napięcie, obudowa, wy-

konanie, czy taryfa opłat za energię elektryczną nie powinny stanowić problemu. Dodatkowe 

informacje o wybranej taryfie można uzyskać naciskając przycisk ‘O taryfie’. 
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Aby wybrać silnik należy w prawej części okna „Wybór silników do analizy ekonomicznej” 

dokonać wyboru mocy i producenta silnika, a następnie nacisnąć przycisk ‘Standardowy’. 

Ukaże się wtedy baza danych silników, z której dokonujemy wyboru konkretnego silnika do 

 

porównania, przy czym mamy możliwość wyboru silników z katalogu dostarczanego wraz z 

programem (zakładka ‘Katalog’ w dolnej części okna ‘Wybierz silnik’), silnika używanego 

aktualnie w przedsiębiorstwie (zakładka ‘Silniki używane’) lub silnika posiadanego w przed-

siębiorstwie, a nieużywanego (zakładka ‘Silniki nieużywane’). W analogiczny sposób doko-

nujemy wyboru drugiego silnika do porównania - ‘Energooszczędnego’. 

Po dokonaniu wyboru konkretnych silników do analizy możemy jeszcze przywołać ich para-

metry przyciskiem ‘Szczegóły’.  

Po naciśnięciu przycisku ‘Analiza’ pokazuje się okno, zawierające wyniki analizy – porów-

nania obu silników. Można znaleźć tu informacje o wielkościach zaoszczędzonej energii jak 

również o okresie zwrotu dla rozważanej inwestycji (dla wyjaśnienia znaczenia poszczegól-

nych terminów patrz rozdział „Dodatki”). 
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Na zakończenie analizy można wykonać wykres przedstawiający zależność wartości zaosz-

czędzonej energii elektrycznej w zależności od ilości godzin pracy silnika. 
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VII. Moduł Inwentaryzacja, czyli 

‘Jak inwentaryzować silniki?’. 

Przede wszystkim przed przystąpieniem do inwentaryzowania silników posiadanych w przed-

siębiorstwie należy zastanowić się nad strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa. Jak wspo-

mniane zostało w rozdziale ‘Zakres pracy programu’, program pozwala na zbudowanie czte-

ropoziomowej struktury przedsiębiorstwa. Stosowane w programie nazewnictwo poszczegól-

nych poziomów struktury przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwo, zakład, oddział, maszy-

na/proces) należy raczej traktować umownie, jako pewną strukturę, którą można dostosować 

do konkretnych potrzeb danej firmy. Przy czym, przy dokonywaniu podziału na poszczególne 

jednostki (zakłady, oddziały, itd.) należy pamiętać, iż taryfę opłat za energię elektryczną 

przyporządkowuje się na poziomie zakładu. Oznacza to, że w programie każdy zakład, wcho-

dzący w skład przedsiębiorstwa może mieć inną taryfę opłat za energię elektryczną, natomiast 

już wszystkie oddziały wchodzące w skład danego zakładu rozliczane muszą być według jed-

nej taryfy. 
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Definiowanie struktury swego przedsiębiorstwa najlepiej rozpocząć jest od przywołania okna 

‘Struktura przedsiębiorstwa’. Dokonujemy tego przez naciśnięcie belki ‘Struktura przedsię-

biorstwa’ w oknie ‘Witamy w programie’ lub menu górne ‘Przedsiębiorstwo, ‘Struktura 

przedsiębiorstwa’’. Pojawia się okno ‘Struktura przedsiębiorstwa’. W oknie tym wyświetlane 

jest drzewo z całą wprowadzoną przez nas strukturą. Na początku powinna pojawić się jedy-

nie w górnym lewym rogu okna nazwa przedsiębiorstwa. 

 

VII.1. Zakłady, Oddziały, Maszyny (procesy). 

   

Chcąc dodać zakład należy podświetlić na drzewie nazwę przedsiębiorstwa i nacisnąć przy-

cisk ‘Dodaj’. Pojawi się okno, 

umożliwiające wprowadzenie 

poszczególnych informacji, do-

tyczących wprowadzanego za-

kładu (nazwa, adres, telefon, 

taryfa opłat za energię elek-

tryczną). Po uzupełnieniu tych 

informacji i zaakceptowaniu ich 

(przycisk ‘OK’) na drzewie po-
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jawi się wprowadzony przez nas zakład. Chcąc wprowadzić kolejny zakład należy ponownie 

podświetlić nazwę przedsię-

biorstwa i nacisnąć ‘Dodaj’. 

Natomiast, gdy do tak wpro-

wadzonych zakładów chcemy 

dodać oddziały należy wybrać 

zakład, do którego chcemy 

dodać oddział i w tym mo-

mencie nacisnąć ‘Dodaj’. Po-

jawia się okno, pozwalające na 

wprowadzenie informacji o danym oddziale.  

W analogiczny sposób wybierając konkretny oddział możemy do niego wprowadzić poszcze-

gólne maszyny (procesy).  
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Przy definiowaniu Maszyny/procesu należy wypełnić tabelę obciążeń silników przez podanie 

rocznego czasu pracy w poszczególnych strefach. Tabela ta pełni rolę definicji globalnej cza-

su pracy silników przy poszczególnych obciążeniach, jednakże istnieje możliwość indywidu-

alnego definiowania obciążenia poszczególnych silników pracujących w maszynie lub przy-

należnych do procesu (obciążenia podawane są w % PN, czas pracy w godzinach). 

UWAGA: Jeśli wypełnimy tabelę obciążeń i czasu pracy silników w oknie Maszyna/proces to 

wszystkie nowo przypisywane do tej maszyny silniki będą miały domyślnie takie obciążenie 

jak zdefiniowano dla całej maszyny. Natomiast, jeśli dokonamy zmiany obciążeń i czasu pra-

cy dla całej Maszyny/procesu z przypisanymi już silnikami to zmiany te nie wpłyną na 

obciążenia i czasy pracy silników już przypisanych do Maszyny. Zmiany te będą 

uwzględniane dopiero w kolejnych, nowo przypisywanych silnikach. 

W ten sposób zbudowaliśmy podstawę struktury przedsiębiorstwa. Każdą z wprowadzonych 

przez nas danych możemy zmienić. W tym celu wystarczy podświetlić interesujący nas ele-

ment drzewa i nacisnąć przycisk ‘Redaguj’. Aby usunąć jakiś element struktury należy z me-

nu górnego wybrać ‘Przedsiębiorstwo’ oraz odpowiednio interesujący nas poziom (zakłady, 

oddziały, itd.), przy czym należy pamiętać, że można usunąć jedynie taki element struktury 

drzewa, na którym dana gałąź drzewa się kończy tj. nie można usunąć zakładu, który zawiera 

oddziały, czy oddziału do którego przypisane są poszczególne maszyny (procesy). W takich 

przypadkach usuwanie należy rozpocząć „od końca”, czyli od elementów położonych najniżej 

w strukturze przedsiębiorstwa. Zatem wpierw należy usuwać silniki przypisane do poszcze-

gólnych maszyn (procesów), potem „puste” maszyny (procesy), dalej oddziały i dopiero „pu-

ste” zakłady. 

VII.2. Silniki. 

W sposób analogiczny do wyżej opisanego możemy dodawać silniki do poszczególnych ma-

szyn (procesów). Chcąc dodać silnik stajemy przed koniecznością wypełnienia okna ‘Silnik’. 

Zawiera ono dość sporo informacji, jednakże od tego na ile rzetelnie uda się je wypełnić zale-

żeć będą późniejsze wyniki inwentaryzacji, a zarazem i ocena rzeczywistego potencjału 

oszczędności energii elektrycznej w skali całego przedsiębiorstwa. Niewątpliwie przydatne 

będzie to również do właściwego zarządzania potencjałem posiadanych w przedsiębiorstwie 

napędów.  

   
 
Wskazówki dla użytkownika programu EFEmotor ver. 3.1. 



Rozdział VII: Moduł Inwentaryzacja.  VII-5 

 

Mamy następujące możliwości: 

• Wypełnić wszystkie pola wprost, wpisując poszczególne wartości. 

• Wybrać silnik z katalogu silników oferowanych przez producentów (przycisk ‘Wybierz z 

katalogu’). 

• Wybrać silnik wcześniej już wprowadzony do struktury (przycisk ‘Wybierz z przedsię-

biorstwa’). 

Przy dokonywaniu spisu danych poszczególnych silników przydatny będzie formularz inwen-

taryzacyjny, znajdujący się w pliku ‘fotm.txt’. Plik ten powinien znajdować się zarówno na 

dysku instalacyjnym jak i w katalogu, w którym zainstalowany został program. 
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VII.3. Czas pracy i obciążenia, czyli ‘co mierzyć?’. 

Jeśli nie znamy czasu pracy i obciążenia silnika w poszczególnych strefach (patrz okno ‘Sil-

nik’) możemy posłużyć się przyciskiem ‘Czas pracy i obciążenia…’, znajdującym się w pra-

wym dolnym rogu okna ‘Silnik’. Po jego naciśnięciu pojawi się tabela z poszczególnymi war-

tościami obciążeń. 

Standardowo wynoszą 

one 100 %, 75 %, 50 %, 

i 25 %. Możemy jednak 

wprowadzić własne 

wielkości obciążeń dla 

poszczególnych silni-

ków. Przy czym, mo-

żemy wpisać je wprost lub posłużyć się kalkulatorem. Ustawmy kursor w dowolnej kratce 

lewej kolumny tabeli (kolumna ‘Obciążenia’) i naciśnijmy przycisk ‘Kalkulator’. Pojawi się 

okno kalkulatora, wyposażone w dwie zakładki: obroty i moc. 
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Przy czym moc pobieraną możemy wpisać wprost lub wyznaczyć w oparciu o pomiary – 

przycisk „U, I…” 

 

Przyglądając się zawartościom poszczególnych zakładek widać, jakie wielkości należy po-

mierzyć w każdym z przypadków i jakie dane są potrzebne do wyznaczenia wielkości obcią-

żenia silnika w poszczególnych strefach. 

VII.4. Co zrobić z silnikami aktualnie nieeksploatowanymi? 

Wybierając z menu górnego polecenie ‘Przedsiębiorstwo’, ‘Silniki nieużywane – Magazyn’ 

możemy na podobnych zasadach jak opisane powyżej wprowadzać dane o silnikach aktualnie 

nieużywanych i nieprzypisanych do żadnej Maszyny/procesu. Silniki nieużywane, a przypi-

sane do konkretnej Maszyny/procesu powinniśmy wprowadzić do programu dodając je do 

odpowiedniej Maszyny, a przy wypełnianiu okna Silnik odznaczyć pole 
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„EKSPLOATOWANY”. Dzięki temu zostanie zachowana informacja o lokalizacji silnika w 

strukturze przedsiębiorstwa. Jednocześnie jako nieeksploatowany zostanie on przeniesiony 

automatycznie przez program do magazynu. 

VII.5. Co daje inwentaryzacja? 

To, co zostało opisane do tej pory to w zasadzie jedynie zgromadzenie informacji o silnikach 

istniejących w przedsiębiorstwie. Teraz posługując się poleceniem ‘Inwentaryzacja’ (menu 

górne ‘Bazy danych’ lub belka w oknie powitalnym) możemy uzyskać szereg informacji o 

silnikach w skali całego przedsiębiorstwa. Informacje te będą bardzo przydatne przy doko-

nywaniu oszacowań potencjału oszczędności energii elektrycznej na skalę całego przedsię-

biorstwa. 

Jako pierwsze pojawia się okno ‘Warunki inwentaryzacji’, w którym dokonujemy wyboru 

kryteriów, jakie mają zostać uwzględnione w inwentaryzacji. 

 

Na przykład może nas interesować ile mamy w przedsiębiorstwie silników o mocach z zakre-

su od 5,0 kW do 30,0 kW, wyprodukowanych w latach 1990 - 1995. W tym celu wypełniamy 

pole: moc od 5,0 do 30,0 i pole rok produkcji od 1990 do 1995. Pozostałe pola zostawiamy 

puste. I naciskamy przycisk ‘Inwentaryzuj…’.  
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Pojawia się okno z wynikami inwentaryzacji. W górnej części okna podane są podstawowe 

informacje o warunkach inwentaryzacji oraz dane zbiorcze, dotyczące silników spełniających 

zadane warunki inwentaryzacji. W dolnej części okna wyświetlane są szczegółowe informa-

cje o poszczególnych silnikach, spełniających zadane warunki inwentaryzacji. 

 

Wskazując na tej liście dowolny silnik możemy: 

• przywołać pełne informacje na jego temat - przycisk ‘Szczegóły’ spowoduje pojawienie 

się okna ‘Silnik’ z danymi na temat wybranego silnika; 

• umiejscowić wskazany silnik na strukturze drzewa przedsiębiorstwa - przycisk ‘Struktura’ 

spowoduje pojawienie się okna ‘Struktura przedsiębiorstwa’ z umiejscowieniem wybra-

nego silnika na strukturze drzewa; 

• przejść z wybranym silnikiem do analizy ekonomicznej - przycisk ‘Analiza’ spowoduje 

pojawienie się okna ‘Analiza ekonomiczna’, przy czym automatycznie zostanie wypeł-

nionych część pól niezbędnych do przeprowadzenia analizy. 

   
 
Wskazówki dla użytkownika programu EFEmotor ver. 3.1. 



Rozdział VII: Moduł Inwentaryzacja.  VII-10 

Wybranie przycisku ‘Zamienniki’ spowoduje przejście do modułu Automatyczna Analiza, w 

celu poszukiwania zamienników dla silników inwentaryzacji. Patrz rozdział VIII. Moduł Au-

tomatyczna Analiza. 

UWAGA: 

Pojawienie się w zestawieniu silników pozycji wyróżnionej kolorem czerwonym, oznacza 

brak pewnych danych niezbędnych do obliczenia zużywanej energii i mocy pobieranej przez 

dany silnik. W takim wypadku silnik lub silniki nie będą brane pod uwagę przy obliczeniach 

sumarycznego, rocznego zużycia energii, mocy zainstalowanej oraz mocy pobieranej. 

VII.6. Zmiana rodzaju taryf – problem, którego trzeba dopilnować. 

Chciałbym zająć się teraz problemem, który może pojawić się rzadko, ale jak się już pojawi 

to może spowodować spore zamieszanie. Jak zostało powiedziane wcześniej, taryfę opłat za 

energię elektryczną przypisuje się na poziomie „Zakładu”. Oznacza to, że dana taryfa obo-

wiązuje dla wszystkich „Oddziałów” danego „Zakładu”, a w ramach poszczególnych „Od-

działów” dla wszystkich „Maszyn (procesów)” i przypisanych do nich silników. Wprowadza-

jąc poszczególne silniki dla każdego z nich należy podać czas pracy przy konkretnym obcią-

żeniu w poszczególnych strefach czasowych taryfy opłat za energię elektryczną, przy czym 

czas pracy silnika w danej strefie czasowej taryfy nie może oczywiście przekraczać maksy-

malnej (dopuszczalnej przez taryfę) ilości godzin pracy w tej strefie. W związku z powyż-

szym nasuwa się pytanie: ‘Co się stanie w sytuacji, w której dla już zdefiniowanych (pracują-

cych) silników zmienimy odgórnie tj. na poziomie „Zakładu” taryfę opłat za energię elek-

tryczną?’ Możemy mieć do czynienia z dwoma przypadkami: 

1. Zmiany w taryfie nie dotyczą układu stref czasowych taryfy, ani maksymalnej dopusz-

czalnej ilości godzin pracy w danej strefie – w tym przypadku nie musimy o nic się mar-

twić. 

2. Nowa taryfa posiada inny układu stref czasowych i/lub inną maksymalną dopuszczalną 

ilość godzin pracy w danej strefie. W tym przypadku mogą nastąpić konflikty ze zdefi-

niowanymi wcześniej czasami pracy maszyn i silników w zakładach, które używają zmie-

nianej taryfy. Program informuje o wystąpieniu takich konfliktów  
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i poprosi o potwierdzenie chęci dokonywania zmian: 

 

Dopiero po potwierdzeniu przez użytkownika chęci dokonania zmian, program przeprowadza 

automatyczną konwersję tak, aby zachować spójność bazy danych. Jednak w każdym wypad-

ku konfliktu wymagane jest od użytkownika sprawdzenie poprawności merytorycznej prze-

prowadzonej przez program operacji. 

Opisana powyżej sytuacja dotyczy zmiany taryfy opłat za energie elektryczną na poziomie 

zakładu. Z analogicznymi problemami możemy się spotkać chcąc przesunąć cały oddział z 

jednego zakładu do drugiego lub przesuwając Maszynę/proces do oddziału w innym zakła-

dzie. We wszystkich przypadkach należy zwrócić szczególną uwagę na wykonywane opera-

cje i zweryfikować poszczególne zmiany zaproponowane przez program.

   
 
Wskazówki dla użytkownika programu EFEmotor ver. 3.1. 



Rozdział VIII: Moduł Automatyczna Analiza.  VIII-1 

VIII. Moduł Automatyczna Analiza. 

Przejdę teraz do omówienia ostatniego z modułów programu EFEmotor – modułu Automa-

tyczna Analiza. 

VIII.1. Filozofia i zadania modułu Automatyczna Analiza. 

Zinwentaryzowanie posiadanych zasobów i możliwość sprawnego zarządzania nimi to dopie-

ro połowa sukcesu. Kolejny krok to próba odpowiedzi na pytania: Czy i jak można zoptymali-

zować zużycie energii elektrycznej, przypadającej na napędy zainstalowane w przedsiębior-

stwie? Jakich nakładów inwestycyjnych będzie wymagała taka optymalizacja i jakie w rezul-

tacie przyniesie ona korzyści? Oczywistym jest, że redukcja poziomu zużycia energii elek-

trycznej to mniejsze rachunki za tę energię, a więc wymierne korzyści finansowe, ale to nie 

wszystko. W skali globalnej zmniejszenie zużycia energii elektrycznej ma wpływ na posza-

nowanie środowiska naturalnego, gdyż prowadzi do zmniejszenia poziomu emisji do atmosfe-

ry takich zanieczyszczeń jak: dwutlenek węgla, tlenki siarki, tlenki azotu oraz pyły. 

Moduł Automatyczna Analiza przede wszystkim umożliwia automatyczne wyszukiwanie 

zamienników dla wybranych grup silników z bazy użytkownika (inwentaryzacja przedsię-

biorstwa). Ponadto pozwala on na oszacowanie efektów ekonomicznych dla całych przedsię-

wzięć (wymiany grupy silników) w tym zarówno poziomu oszczędności jak i wielkości na-

kładów inwestycyjnych, niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji danej grupy napę-

dów. 

Wszystkie obliczenia wykonywane są na podstawie czasów pracy i obciążeń silników zamie-

nianych oraz taryfy opłat zakładu, w którym pracuje silnik zamieniany. Podstawowym kryte-

rium oceny zamiennika jest zmniejszenie rocznego zużycia energii. Pośród proponowanych 

zamienników znajdą się zatem te, które umożliwią największe roczne oszczędności energii. 

Silniki niezmniejszające rocznego zużycia energii nie są proponowane jako zamienniki. 
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VIII.2. W poszukiwaniu zamienników. 

Moduł Automatyczna Analiza programu EFEmotor pozwala na poszukiwanie zamienników 

dla silników wybranych w drodze inwentaryzacji. Zatem pierwszym krokiem do modernizacji 

danej grupy maszyn (procesów), oddziału, czy zakładu przedsiębiorstwa jest dokonanie in-

wentaryzacji (patrz opis modułu Inwentaryzacja). Następnie korzystając z przycisku „Za-

mienniki” w oknie „Wyniki inwentaryzacji” przechodzimy do Automatycznej Analizy – okno 

„Automatyczny dobór zamienników – warunki”. 

 

W oknie tym mamy możliwość ustalenia kryteriów, jakie będą brane pod uwagą przez pro-

gram przy poszukiwaniu zamienników dla poszczególnych silników z inwentaryzacji. Może-

my wyróżnić trzy główne grupy kryteriów: 

I. Dotycząca zgodności parametrów technicznych dla zamienników: „Sprawdzaj waru-

nek na Ir”; „Zachowaj zgodność wielkości mechanicznej (H)”; „Dopuszczaj zmianę 

mocy znamionowej (Pn)”; „Wykonanie: zgodne / dowolne”; itd. 
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UWAGA: dotyczy pola „Dopuszczaj zmianę mocy znamionowej”. 

Jeśli chcemy, żeby program wyszukiwał wyłącznie zamienniki o takiej samej mocy 

znamionowej, co silnik zamieniamy to pole „Dopuszczaj zmianę mocy znamionowej” 

w oknie „Automatyczny dobór zamienników – warunki” powinno zostać niezazna-

czone. Wówczas nie będzie brane pod uwagę faktyczne, zdefiniowane w programie 

obciążenie silnika, a wyszukiwanie zostanie przeprowadzone w oparciu o PN. Jeśli na-

tomiast dopuszczamy możliwość zmiany mocy znamionowej zamienników to mamy 

dwie możliwości: 

1. Zaznaczyć pole „Dopuszczaj zmianę mocy znamionowej” w oknie „Automa-

tyczny dobór zamienników – warunki” i jednocześnie nie zmieniać ustawień 

w Opcjach, zakładka „Zamienniki”. Wtedy program będzie brał pod uwagę 

wszystkie silniki, które po zamianie będą pracowały z maksymalnym obciąże-

niem pomiędzy 50% a 100%. Innymi słowy program będzie wyszukiwał za-

mienniki o mocy znamionowej z przedziału od Pr do 2Pr, gdzie Pr – maksymal-

ne obciążenie silnika pracującego (ustalane na podstawie tabeli czasu pracy 

i obciążeń silnika). 

2. Zaznaczyć pole „Dopuszczaj zmianę mocy znamionowej” w oknie „Automa-

tyczny dobór zamienników – warunki” i jednocześnie zmieniać ustawienia 

w Opcjach, zakładka „Zamienniki”, podając niezerową wartość pola „Mini-

malna rezerwa mocy”. Wtedy program będzie wyszukiwał zamienniki o mocy 

znamionowej z przedziału od ⎟
⎠
⎞

⎜
⎛ do 
⎝

+
%100

MRMPr ⎟
⎠
⎞+

%100
MRMPr⎜

⎝
⎛2 , gdzie Pr – 

maksymalne obciążenie silnika pracującego (ustalane na podstawie tabeli cza-

su pracy i obciążeń silnika), a MRM – Minimalna Rezerwa Mocy wyrażona 

w %. 

II. Dotycząca parametrów ekonomicznych – daje możliwość ustalenia prostego okresu 

zwrotu (SPBP), dyskontowego okresu zwrotu (PBP), wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) 

oraz określenia stopy dyskonta dla inwestycji, która polegać by miała na zamianie da-

nego silnika na proponowany zamiennik. 
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III. Pozwala na ustalenie: gdzie mają być poszukiwane zamienniki (w katalogu silników 

oferowanych przez producentów, w magazynie przedsiębiorstwa), ile maksymalnie 

program ma wyszukać propozycji zamienników dla poszczególnych silników, czy na-

leży uwzględniać silniki s- i e-przeciętne. 

Po ustaleniu warunków automatycznego doboru zamienników przyciskiem „Szukaj” (w oknie 

„Automatyczny dobór za-

mienników – warunki”) 

przechodzimy do wyników – 

listy znalezionych zamien-

ników. Jako pierwsze pro-

gram poinformuje nas dla ilu 

silników poszukiwał za-

mienników, dla ilu znalazł 

i ile w tym było silników z magazynu. 

Okno „Automatyczny dobór zamienników – wyniki” podzielone jest na dwie części. W części 

górnej znajduje się lista silników, dla których poszukiwano zamienników. Silniki oznaczone 

na tej liście kolorem czerwonym to silniki, dla których nie można znaleźć zamienników z 

powodu braku danych potrzebnych do obliczeń (np. dotyczących sprawności silnika dla za-

danych obciążeń). Silniki oznaczone pogrubioną czcionką (wytłuszczenie) to silniki, dla któ-

rych program znalazł propozycje zamienników. Na liście tej aktualnie zaznaczony silnik wy-

różniony jest przez inny kolor tła w przynajmniej jednej kolumnie. 

W części dolnej okna wyświetlana jest lista proponowanych zamienników dla aktualnie za-

znaczonego silnika na liście górnej. Jeśli na górnej liście wskażemy silnik, dla którego nie 

znaleziono zamienników, spełniających wcześniej określone warunki to w części dolnej okna 

pojawi się napis: „Nie znaleziono zamienników”.  
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Jeśli natomiast w części górnej wskażemy silnik, dla którego zostały znalezione zamienniki to 

w dolnej części okna wyświetlona zostanie lista proponowanych zamienników (maksymalnie 

tyle, ile określone zostało w warunkach poszukiwani zamienników). Zamienniki te uporząd-

kowane są według wzrastającej wartości prostego okresu zwrotu nakładów (SPBP) dla inwe-

stycji, polegającej na wymianie silnika pracującego na proponowany zamiennik.  
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W dolnej prawej części okna możemy obejrzeć podstawowe parametry ekonomiczne dla ta-

kiej zamiany: całkowitą wartość oszczędności (WOC), prosty i dyskontowy okres zwrotu 

nakładów oraz wewnętrzną stopę zwrotu. Należy zwrócić uwagę na fakt, że jeśli w tabeli 

"Proponowane zamienniki" znajduje się silnik znaleziony w magazynie, to w polu "cena" 

wyświetlane jest słowo "magazyn". Cena takiego silnika równa jest wtedy zero. Na dolnej 

liście aktualnie wybrany do analizy ekonomicznej silnik oznaczony jest podobnie jak na liści 

górnej innym kolorem tła, w co najmniej jednym z pół. Natomiast pogrubioną czcionką (wy-

tłuszczenie) zaznaczony jest silnik, wybrany do kompleksowej analizy ekonomicznej (patrz 

pkt. „Na co jeszcze pozwala moduł Automatyczna Analiza”). Aby na tej liście wybrać do 

kompleksowej analizy ekonomicznej inny silnik, należy dwukrotnie kliknąć na nim myszką.  
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VIII.3. Na co jeszcze pozwala moduł Automatyczna Analiza? 

Prócz wyszukania zamienników według zadanych wcześniej kryteriów moduł Automatyczna 

Analiza pozwala jeszcze na następujące rzeczy: 
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1. Przeprowadzenie analizy ekonomicznej dla wszystkich wybranych par silników. 

W wyniku poszukiwania zamienników mamy zdefiniowane pary silników postaci: silnik, 

dla którego znaleziono zamiennik – znaleziony zamiennik, przy czym dla danego silnika 

zamienianego z listy zamienników wybierany jest aktualnie ten, który oznaczony jest po-

izę eko-

nomiczną: przycisk „Σ Analiza” w oknie „Automatyczny dobór zamienników – wyniki”. 

grubieniem. Dla wszystkich takich par możemy przeprowadzić kompleksową anal

Po naciśnięciu tego przycisku pojawia się okno „Analiza ekonomiczna grupy silników”. 

W górnej części tego okna wyświetlana jest lista par silników: zamieniany – zamieniający, 

a w dolnej części wynik łącznej analizy ekonomicznej dla wszystkich par silników. 

 

 

2. Ograniczenie nakładu inwestycyjnego do podanej sumy. 

Przycisk „Wybierz silniki zamieniane” w oknie „Automatyczny dobór zamienników – 

wyniki” służy do szybkiego ograniczenia il ci aktualnie wybranych par silników tak, by oś
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podany przez użytkownika nakład inwestycyjny nie został przekroczony. Po wciśnięciu 

tego przycisku pojawia się okienko dialogowe "Wybierz silniki zamieniane", umożliwia-

jące podanie maksymalnego nakładu inwestycyjnego. 

 

Uwaga: funkcja ta działa na aktualnie zaznaczonych silnikach, porównanie następu-

je wg kolejności wyświetlania w tabeli górnej okna „Automatyczny dobór zamienni-

ków – wyniki”. Funkcja nie prowadzi optymalizacji wyboru silników pod względem 

efektywności ekonomicznej. 

nowane standardowo przez program zamienniki dla kon-

kretnych silników zamienianych. W tym celu w oknie „Automatyczny dobór zamien-

ż jeden zamiennik mo-

żemy przez dwukrotne kliknięcie myszką na wybranym zamienniku wskazać go jako 

• 

ioną 

czcionką. Jednocześnie nie będzie on brany pod uwagę w całościowej analizie eko-

Na

we

inwestycyjny do:” w oknie „Wybierz silniki zamieniane”), a kwotą dopłaty inwestycyjnej 

Optymalizacji takiej możemy dokonać „ręcznie” na dwa sposoby: 

• Wybierając inne niż propo

ników – wyniki” dla silników, dla których znaleziono więcej ni

zamiennik, brany pod uwagę w całościowej analizie ekonomicznej. Wybrany przez 

nas zamiennik zostanie zaznaczony na liście zamienników pogrubioną czcionką. 

Rezygnując z niektórych silników zamienianych. Aby tego dokonać wystarczy na li-

ście silników zamienianych odznaczyć „niechciany” silnik przez dwukrotne kliknięcie 

myszką. Odznaczony w ten sposób silnik przestanie być wyświetlany pogrub

nomicznej. 

leży zwrócić również uwagę na różnicę pomiędzy wartością całkowitego nakładu in-

stycyjnego dla danego przedsięwzięcia (wartość pola „Ogranicz całkowity nakład 
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(pole „Dopłata inwestycyjna” w oknie „Analiza ekonomiczna grupy silników”). Różnica 

ta wynika z przyjętej wartości używanego (zamienianego) silnika. Standardowo w pro-

gramie została wartość ta przyjęta na poziomie 10 % wartości silnika, wskazanej w polu 

„Wartość” w oknie „Silnik” (moduł Inwentaryzacja). Domyślną wartość silnika używa-

nego można zmienić w oknie „Opcje” zakładka „Zamienniki”. 

okalizację silnika zamienianego w strukturze przedsiębiorstwa. 3. L

W tym celu wystarczy wskazać silnik na liście „Silniki zamieniane” w górnej części okna 

ć przycisk „Struktura”. 

Pojawi się okno „Struktura przedsiębiorstwa” z pokazaną lokalizacją wskazanego wcze-

 

„Automatyczny dobór zamienników – wyniki”, a następnie nacisną

śniej silnika. 
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IX. Dodatki. 

IX.1. Zestawienie oznaczeń stosowanych w programie EFEmotor. 
Oznaczenia główne: 
 
η x   - sprawność przy obciążeniu x 
C  - cena zakupu silnika [zł] 
cosφ x  - współczynnik mocy przy obciążeniu x 
Dop  - dopłata inwestycyjna [zł] 
NI  - nakład inwestycyjny [zł] 
E  - zużycie energii przez silnik w [kWh/rok] 
gw.  - gwarancja [lata] 
hxy  - czas pracy silnika w strefie x przy obciążeniu y [godz/rok] 
Ix  - prąd przy obciążeniu x [A] 
Ir/IN  - krotność prądu rozruchowego do prądu nominalnego (IN) 
IRR  - wewnętrzna stopa zwrotu [%] 
J  - moment bezwładności wirnika [kg m m] 
Mx  - moment przy obciążeniu x [N m] 
Mmax/MN - krotność momentu maksymalnego (krytycznego) do momentu nominalnego (MN) 
Mr/MN  - krotność momentu rozruchowego do momentu nominalnego (MN) 
NPV  - wartość bieżąca netto 
nx  - obroty przy obciążeniu x [obr/min] 
O  - oszczędność: 
   OE - oszczędność energii [kWh/rok] 
   OZP - zmniejszenie zapotrzebowania mocy [kW] 
ob.  - obudowa silnika: 
   zmk  - zamknięta 
   pwb  - przeciwwybuchowa 
PN  - znamionowa moc silnika [kW] 
PBP  - dyskontowany okres zwrotu nakładów [lata] 
R  - stopa dyskonta [%] 
SPBP  - prosty okres zwrotu nakładów [lata] 
T  - opłata taryfowa za energię/moc w strefie: 
   Td  - taryfa dzienna lub szczyt przedpołudniowy [zł/kWh] 
   Tn  - taryfa nocna lub poza szczytem [zł/kWh] 
   Ts  - szczyt popołudniowy [zł/kWh] 
   Tp  - opłata za moc zamówioną i obrachunkową [zł/(kW rok)] 
UN  -  znamionowe napięcie zasilania [V] 
W  - wartość lub koszt  [zł/rok]: 
   WE  - koszt enrgii 
   WOE  - wartość zaoszczędzonej energii 
   WZP  - koszt  zapotrzebowania mocy 
   WOZP  - wartość zmniejszenia zapotrzebowania mocy 
   WOC  - całkowita wartość oszczędności 
wk.  - wykonanie silnika:  
   Ł - na łapach 
   k - kołnierzowe 
   knł  - kołnierzowe na łapach 
ZP  - zapotrzebowanie mocy [kW] 
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Indeksy dolne stosowane w oznaczeniach: 

  N - wartość znamionowa (nominalna)  
100 - silnik pracuje przy obciążeniu nominalnym 
 75 - silnik pracuje przy obciążeniu 75% obciążenia nominalnego 
 50 - silnik pracuje przy obciążeniu 50% obciążenia nominalnego 
 25 - silnik pracuje przy obciążeniu 25% obciążenia nominalnego 
  x - silnik pracuje przy obciążeniu x % obciążenia nominalnego 
 
enef - silnik energooszczędny (silnik zastępujący) 
 std - silnik standardowy (silnik zastępowany) 
 
d - taryfa dzienna lub szczyt przedpołudniowy 
n - taryfa nocna lub poza szczytem 
s - szczyt popołudniowy 
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IX.2. Słowniczek pojęć ekonomicznych. 
 
Zużycie energii 

Roczne zużycie energii [kWh/rok] dla silnika standardowego i energooszczędnego, obliczane 

jest wg zależności: 
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Koszt zużytej energii  

Roczny koszt zużytej energii [zł/rok] dla silnika standardowego i energooszczędnego, obli-

czane jest wg. zależności: 
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Oszczędność energii 

Oszczędność energii to różnica miedzy zużyciem energii przez silnik standardowy i energo-

oszczędny 

OE =  Estd  - Eenef  [kWh/rok]. 

 
 
Wartość zaoszczędzonej energii 

To różnica kosztów zużytej energii dla silnika standardowego i energooszczędnego 

WOE = WE std  - WE enef   [zł/rok]. 
 
 
Zapotrzebowanie mocy 

Zapotrzebowanie mocy [kW] jest to moc maksymalna pobierana przez silnik w trakcie jego 

pracy. Zapotrzebowanie mocy zależne jest od stopnia obciążenia silnika i obliczane jest dla 

największego występującego obciążenia: 
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max

max

Px

xPZP
η

=  

 
 
Koszt zapotrzebowania mocy 

Otrzymujemy mnożąc zapotrzebowanie mocy przez opłatę taryfową za moc zamówioną i 

obrachunkową: 

WZP = ZP * TP [zł/rok] 

 
Zmniejszenie zapotrzebowania mocy 

To różnica zapotrzebowania mocy silnika standardowego i energooszczędnego: 

OZP = ZPstd - ZPenef  [kW] 

 
 
Wartość zmniejszenia zapotrzebowania mocy 

To różnica kosztów zapotrzebowania mocy dla silnika standardowego i energooszczędnego: 

WOZP = WZP std -  WZP enef  [PLN/rok] 

 
 
Całkowita wartość oszczędności 

To suma wartości zaoszczędzonej energii i wartości zmniejszenia zapotrzebowania mocy: 

WOC =  WOE + WOZP  [PLN/rok] 

 
 
Dopłata inwestycyjna 

Dopłata inwestycyjna jest różnicą między ceną zakupu silnika energooszczędnego (nowego) i 

standardowego (silnika zastępowanego):    

Dop = Cenef - Cstd  [zł] . 

Dopłata jako różnica cen dotyczy przypadku porównywania nowego silnika standardowego z 

nowym silnikiem energooszczędnym. 

W przypadku porównywania zakupu nowego silnika energooszczędnego z alternatywą prze-

zwojenia silnika standardowego, dopłatą inwestycyjną jest różnica ceny silnika energoosz-

czędnego i kosztów remontu silnika standardowego. 

W przypadku dokonywania analizy zastąpienia silnikiem energooszczędnym dobrego pracu-

jącego silnika standardowego, dopłatą inwestycyjną jest pełna cena zakupu nowego silnika 

energooszczędnego pomniejszona o aktualną wartość silnika pracującego.  

   
 
Wskazówki dla użytkownika programu EFEmotor ver. 3.1. 



Rozdział IX: Dodatki.  IX-5 

Nakład inwestycyjny 

 
Nakład inwestycyjny NI jest sumą cen zakupu wszystkich silników energooszczędnych (za-

mienników). 

 
Wewnętrzna stopa zwrotu 

Wewnętrzna stopa zwrotu nakładów inwestycyjnych IRR (Internal Rate of Return) [%], obli-

czana z rachunku przepływów pieniężnych, jest to taka wartość stopy dyskonta, przy której 

wartość bieżąca netto NPV (Net Presen Value) jest równa zero.  

Warunkiem opłacalności inwestycji przy zastosowaniu IRR jest spełnione kryterium: IRR > r 

 
 
Stopa dyskonta 

Stopa dyskonta r określa zmianę wartości rozpatrywanej kwoty w określonych przedziałach 

czasu (najczęściej rocznych). 

 
 
Dyskontowany okres zwrotu nakładów 

Dyskontowany okres zwrotu nakładów (PBP) uwzględnia zmienną wartość zainwestowanej 

kwoty w czasie. 
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PBP pozwala precyzyjniej oszacować rzeczywisty czas zwrotu poniesionych nakładów niż 

SPBP (prosty okresu zwrotu). 

 
 
Prosty okres zwrotu nakładów 

Prosty okres zwrotu nakładów jest ilorazem nakładów inwestycyjnych i całkowitej wartości 

oszczędności, wyrażany jest w latach. 

SPBP=Dop/Woc [lata] 
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Wartość bieżąca netto (NPV) 
Wartością bieżącą netto nazywamy sumę zdyskontowanych, oddzielnie dla każdego roku, 

przepływów pieniężnych (różnica pomiędzy wpływami i wydatkami w danym roku). Sumo-

wanie wykonywane jest w całym okresie funkcjonowania przedsięwzięcia inwestycyjnego: 
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NPV ∑ +
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gdzie CFi  przepływ pieniężny w roku i. 
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IX.3. Skróty stosowane w bazie silników. 
Producent  - nazwa producenta lub "użytkownik" w przypadku silników własnych 

oraz e-przeciętnych i s-przeciętnych 
Typ  - symbol typu silnika, lub dowolny tekst w przypadku silników użyt-

kownika 
PN  - moc znamionowa silnika w [kW] 
nN  - obroty znamionowe [1/min] 
UN  - napięcie znamionowe silnika w [V] 
Cena netto  - cena podana przez producenta ("-" w przypadku braku ceny) 
Rabat  - rabat programu PEMP, producenta lub ich suma [zł] 
Dostępny w 
PEMP  

- informacja o dostępności danego modelu w systemie rabatowym 
PEMP 

Spełnia wymogi 
eff  

- informacja o spełnieniu (lub nie) wymogów określonej klasy spraw-
ności CEMEP 

nN  - sprawność w [%] przy obciążeniu znamionowym 
n75  - sprawność w [%] przy obciążeniu 75% obciążenia znamionowego 
n50  - sprawność w [%] przy obciążeniu 50% obciążenia znamionowego 
n25  - sprawność w [%] przy obciążeniu 25% obciążenia znamionowego 
Norma nN   - norma, wg której określono sprawność silnika 
cos N  - współczynnik mocy przy obciążeniu znamionowym  
cos 75  - współczynnik mocy przy obciążeniu 75% obciążenia znamionowego 
cos 50  - współczynnik mocy przy obciążeniu 50% obciążenia znamionowego 
cos 25  - współczynnik mocy przy obciążeniu 25% obciążenia znamionowego 
Rozruch Y/D  - rozruch gwiazda/trójkąt 
Połączenie 
uzwojeń  

- możliwe połączenie uzwojeń silnika 

IN  - prąd znamionowy [A] 
f  - częstotliwość napięcia zasilania [Hz] 
Ir/IN  - krotność prądu rozruchowego 
MN  - moment znamionowy [Nm] 
Mr/MN  - krotność momentu rozruchowego 
Mmax/MN  - krotność momentu maksymalnego 
J  - moment bezwładności wirnika [kg/m2] 
Stopień 
ochrony IP  

- stopień ochrony IP 

Wielkość mech - wielkość mechaniczna, wznios wału silnika 
Masa  - masa silnika [kg] 
Wykonanie  - wykonanie ("ł" - na łapach, "k" - kołnierzowe, "knł" - kołnierzowe 

na łapach, "-" - dowolne) 
Obudowa  - obudowa ("zmk" - zamknięta, "pwb" - przeciwwybuchowa, "-" - 

dowolna)  
Gwarancja  - gwarancja udzielana przez producenta w latach. 
Rodzaj pracy  - rodzaj pracy silnika 
Poziom 
głośności  

- poziom mocy akustycznej LwA [dB] 

Klasa izolacji  - klasa izolacji 
Rabat  - rabat programu PEMP, producenta lub ich suma [%] 

   
 
Wskazówki dla użytkownika programu EFEmotor ver. 3.1. 
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IX.4. Rodzaje pracy silnika. 

Zgodnie z PN-EN 60034-1 rozróżnia się następujące rodzaje pracy silnika: 

 S1 - praca ciągła, 
 S2 - praca dorywcza, 
 S3 - praca okresowa przerywana, 
 S4 - praca okresowa przerywana z rozruchem, 
 S5 - praca okresowa przerywana z hamowaniem elektrycznym, 
 S6 - praca okresowa długotrwała z przerywanym obciążeniem, 
 S7 - praca okresowa długotrwała z hamowaniem elektrycznym, 
 S8 - praca okresowa długotrwała z równoczesnymi zmianami obciążenia i prędkości obro-

towej, 
 S9 - praca z nieokresowymi zmianami obciążenia i prędkości obrotowej, 
 S10 – praca z określonymi obciążeniami stałymi. 

 

IX.5. Pomoc techniczna 

Wszelkie pytania dotyczące programu EFEmotor prosimy kierować do 

Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii 
ul. Wierzbowa 11, 
40-169 Katowice. 
tel./fax. (+32) 203 51 20, (+32) 203 51 14,  
e-mail office@fewe.pl
 
Mile widziane są również wszystkie uwagi dotyczące programu. 
Bieżące informacje znajdują się na stronie www.efemotor.pemp.pl
W razie problemów prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w pliku czytajto.txt. 
Znajdują się tam informacje z ostatniej chwili, które mogą okazać się przydatne. 

   
 
Wskazówki dla użytkownika programu EFEmotor ver. 3.1. 
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