
Stań na wysokości 
zadania

 
JUŻ DZIŚ

Pompy mogą przyczynić się do natychmiastowego  
i znacznego zmniejszenia globalnego zużycia energii
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Cały świat współczesny musi 
się pogodzić z rzeczywistością 
zmian klimatycznych. 
Ludzkość nareszcie wzięła 
odpowiedzialność za problem, 
który dotyczy nas wszystkich
 
Świat poczynił wielkie kroki w kierunku rozwoju czystych  
i zrównoważonych źródeł energii. 

Obiecujące alternatywne technologie oparte na wykorzystaniu 
energii słonecznej, hydroenergii, energii pływów, wiatru, 
biomasy i geotermalnej, są coraz bardziej obecne w codziennym 
życiu. Jednak zanim będziemy w stanie w pełni wykorzystać ten 
potencjał, mogą minąć lata.

NIE MA JUŻ CZASU NA OCZEKIWANIE 
NA TECHNOLOGIĘ JUTRA
Po prostu nie mamy już dużo czasu na ewentualne 
wprowadzanie i wdrażanie nowych rozwiązań. Wraz ze 
wzrostem naszej populacji zużycie energii na świecie ciągle 
rośnie. Dlatego my, jako społeczeństwo, musimy wykorzystywać 
istniejące rozwiązania aby zmniejszyć emisję CO2 w jak 
najkrótszym czasie  i w jak najbardziej zrównoważony sposób. 

Skutki   
ZMIAN KLIMATYCZNYCH 
są widoczne wszędzie

1 “Future Climate Engineering”, s. 25, na podstawie czwartego raportu IPCC (AR4)

Czy możemy 
ustabilizować wzrost 
średniej temperatury?

Międzynarodowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) 
przewiduje, że dalszy i niekontrolowany wzrost 
ekonomiczny spowoduje zwiększenie do roku 2100 średniej 
temperatury o 3- 6°C, w porównaniu do sytuacji z roku 
1900.  Wg IPCC wzrost średniej temperatury powyżej 
2°C będzie stwarzał bardzo trudne sytuacje dla naszej 
cywilizacji oraz ekosystemów. W celu stabilizacji wzrostu 
temperatury maksymalnie do 2°C do roku 2050 musimy 
zmniejszyć naszą emisję gazów cieplarnianych o 85 %  
w porównaniu z poziomem zanotowanym w 2008 roku.1
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Eksperci potwierdzają, że jeżeli 
nie zwiększymy sprawności  
w każdym możliwym obszarze, 
nadejście ery czystej energii 
może przyjść zbyt późno

“Zmiany klimatyczne postępują szybciej niż sądziliśmy jeszcze 
dekadę temu. Duża pokrywa lodowa na Grenlandii i Antarktydzie 
topnieje aktualnie szybciej niż przewidywaliśmy, co przyczynia się 
do szybszego podnoszenia się poziomu mórz. Dotykać to będzie 
setek milionów ludzi żyjących w pobliżu linii brzegowych.  
Dlatego technologie, które możemy wprowadzić już teraz są dla 
nas tak ważne, a kwestia sprawności energetycznej jest jednym  
z najważniejszych problemów współczesnego świata. Oszczędza
nie zużywanej przez nas energii jest bardzo dobrym sposobem 
zmniejszenia emisji CO2.” 
profesor Will Steffen, Australijski Instytut Klimatyczny

“Populacja ludzka i rozwój gospodarczy wzrastają w bardzo 
szybkim tempie, co wymaga zwiększonej podaży energii. 
Jesteśmy pewni, że gazy cieplarniane są przyczyną powstawania 
pułapki cieplnej. Powoduje to powstawanie powodzi i intensywnych 
opadów. Nie wiemy co się stanie, gdy temperatura wzrośnie o 
kolejne 2°C lub nawet o 6°C – może być to bardzo niebezpieczne. 
Jeżeli będziemy utrzymywać wzrost temperatury na niskim poziomie 
adaptacja środowiska i naszej cywilizacji do nowych warunków 
będzie łatwiejsza. Sprawność energetyczna jest najszybszym  
 i najtańszym sposobem zmniejszenia emisji C02 i zahamowania 
wzrostu temperatury, jakim dysponujemy obecnie.”
profesor Stephen H. Schneider, klimatolog, Uniwersytet Stanford

Potrzebujemy technologii 
mających znaczący  
i natychmiastowy wpływ 
na zmianę obecnej sytuacji 

Profesor Stephen H. Schneider
Uniwersytet Stanford

Profesor Will Steffen
Australijski Instytut Klimatyczny4



Niezaprzeczalne korzyści 
finansowe przemawiają za 
przejściem na rozwiązania  
o większej sprawności. Jednak nie 
wszystkie rozwiązania uzyskują 
rozgłos i przyjmowane są z taką 
samą aprobatą
Dawniej sprawne produkty były zazwyczaj dużo droższe i przez 
to rzadko poszukiwane. Obecnie zmieniło się to za sprawą 
wzrostu świadomości oraz dotacji finansowych wspomagających 
wymianę produktów o niskiej sprawności.

W rezultacie na rynku pojawiło się wiele innowacyjnych 
rozwiązań. Uzyskane dzięki nim oszczędności, rozpatrywane  
w długim okresie czasu, przewyższają różnice w cenie zakupu.

ROZWIĄZANIA, KTÓRE SĄ ŁĄTWIEJSZE DO OSIĄGNIĘCIA 
ZWYKLE CIESZĄ SIĘ WIĘKSZĄ POPULARNOŚCIĄ
Przykładem tego są energooszczędne żarówki. Technologia 
ta jest dostępna dla każdego, mając bezpośredni wpływ na 
środowisko naturalne jak i funkcjonowanie gospodarstwa 
domowego. Ich wprowadzenie na szeroką skalę jest relatywnie 
prostym procesem. Obecnie pojawiają się na rynku inne, równie 
proste rozwiązania, pomagające w zmniejszeniu zużycia energii, 
różniące się efektywnością działania.

POPULARNE, DOSTĘPNE SPOSOBY OSZCZĘDZANIA ENERGII 

  Energooszczędne żarówki mogą być obecnie 
stosowane zarówno w gospodarstwach domowych 
jak i stosowane na znacznie szerszą skalę

  Zrezygnowanie z funkcji czuwania (standby) 
urządzeń lub stosowanie energooszczędnych 
listew zasilania elektrycznego automatycznie 
odłączających zasilanie nieużywanych urządzeń

  Powszechnie dostępne lodówki i zamrażarki 
o wysokiej sprawności energetycznej 

  Poprawa techniki izolacyjnej budynków 
prowadząca do zmniejszenia strat energii

  Praca pralek przy niższej 
temperaturze wody

Niektóre rozwiązania są 
bardziej popularne
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Przejście na technologię  
wysoce sprawnych  
silników elektrycznych

 5%=
może przynieść  
oszczędności  
wynoszące2

2  “ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) Nr 640/2009 z 22 lipca 2009r. w sprawie wykonania Dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu 
dla silników elektrycznych.”

3  Całkowite, roczne zużycie energii elektrycznej na terenie UE
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energia  
zużywana przez  
83 miliony ludzi3

Przejście na technologię  
wysoce sprawnych  
silników elektrycznych

 5%=
może przynieść  
oszczędności  
wynoszące2

7



Obecne możliwości oszczędzania energii LIKWIDACJA TRYBU STANDBY LODÓWKI

Wszystkie metody oszczędzania energii są dobre, niektóre jednak 
pozwalają zaoszczędzić więcej niż pozostałe. Silniki są tego 
rzeczywistym przykładem. Ich zużycie energii stanowi obecnie 
30% całkowitego zużycia energii elektrycznej. Przyjmując, że 
tylko w sektorze przemysłowym pracuje 110 milionów4 silników, 
można stwierdzić, że potencjał do oszczędności wynikający ze 
zwiększenia sprawności jest naprawdę ogromny.
 

W roku 2011 wejdą w życie nowe rozporządzenia UE ustalające 
surowe standardy dotyczące sprawności silników. Zmiany te, do 
2020 roku, zaowocują rocznymi oszczędnościami energii rzędu 
135 TWh, co równoważne jest obecnemu, rocznemu zużyciu 
energii elektrycznej przez całą Szwecję5. Rezultatem tego będzie 
także zmniejszenie emisji CO2 o 63 miliony ton rocznie.

Nowe rozporządzenie o stosowaniu tylko silników o wysokiej 
sprawności będzie wkrótce obowiązkowe

Największe możliwości 
oszczędności energii tkwią  
w silnikach elektrycznych 

SILNIKI ELEKTRYCZNE 1067 TWh 135 TWh

OŚWIETLENIE DOMOWE 84 TWh 39 TWh

DOMOWE URZĄDZENIA CHŁODZĄCE 122 TWh 6 TWh

DOMOWE PRALKI 51 TWh 2 TWh

DOMOWE ZMYWARKI NACZYŃ 21,5 TWh 2 TWh

Kategoria produKtu obecne całKowite zużycie 
energii eleKtrycznej 

przewidziane, roczne oszczędności do  
roKu 20206, będące rezultatem ustawo-
dawstwa dotyczącego eKoprojeKtu

4  DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI towarzyszący tworzeniu Dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących 
ekoprojektu dla silników elektrycznych.  PRZYGOTOWANIE PEŁNEJ OCENY SKUTKÓW {C(2009) 5675} {SEC(2009) 1014}

5  Na podstawie całkowitego zużycia energii elektrycznej w Szwecji w przemyśle, budownictwie mieszkaniowym, itp.
6  Bertoldi, Paolo & Atansasiu, Bogdan (2009): Electricity Consumption and efficiency Trends in European Union – Status Report 2009.
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SILNIKI NAPĘDZAJĄCE POMPY  
I INNE URZĄDZENIA

ŻARÓWKI

Największe możliwości 
oszczędności energii tkwią  
w silnikach elektrycznych 

Jeżeli chcemy zmienić 
sprawność silników 
powinniśmy również zająć 
się sprawnością pomp
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20% całkowitej energii  
elektrycznej zużywanej  
przez silniki…
Aby wprawić pompę w ruch musimy zastosować silnik. Silniki napędzające pompy zużywają więcej energii  
w porównaniu z ich innymi zastosowaniami. To dlatego w udoskonaleniu silników napędzających pompy jest ukryty 
ogromny potencjał do oszczędności energii. Naszym wyzwaniem jest uświadomienie światu skali tego potencjału 
oraz możliwości, jakie się za tym kryją. Jeżeli moc silnika jest zbyt niska lub zbyt wysoka występuje brak dopasowania 
mocy wyjściowej do obciążenia, co przyczynia się do marnotrawienia znaczących ilości energii. Przedstawiony obok 
silnik napędza pompę odśrodkową. Skonstruowano go i wyprodukowano specjalnie do tego zastosowania,  
z optymalnym dopasowaniem jego mocy do charakteru obciążenia. 

PO
M

PA
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SILN
IK

…wykorzystuje się  
do napędzania 
pomp
Najczęściej spotykanym typem pompy w zastosowaniach profesjonalnych jest pompa 
odśrodkowa, taka jak ta przedstawiona obok. Pompy tego typu stosowane są  
w sieciach wodociągowych do zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w punktach  
rozbioru wody. Ciecz wpływa poprzez przyłącze ssawne i podawana jest na wirnik. 
Wirnik obraca się z dużą prędkością i wprowadza ciecz w ruch obrotowy nadając jej 
energię kinetyczną, wypierając ją w kierunku zewnętrznym, równolegle do łopatek 
wirnika. W rezultacie, w komorze wirnika wytwarzane jest ciśnienie, które wymusza 
przepływ wody przez przyłącze tłoczne, jednocześnie zasysając ciecz z przyłącza 
ssawnego. Proces ten powtarza się i zapewnia ciągłą pracę pompy. Pompy odśrodkowe 
mogą być wyposażone w kilka wirników, pracujących w szeregowo połączonych  
komorach. Ten typ konstrukcji nazywany jest pompą odśrodkową wielostopniową.
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Większość ludzi nie  
uświadamia sobie, że  
pompy utrzymują nasz  
świat w ciągłym ruchu

Pompy są naprawdę ukrytymi 
bohaterami. Gdziekolwiek ciecz 
musi być przetransportowana 
z punktu A do punktu B, pompy 
są absolutnie nieodzowne

Nadal dla większości ludzi ich istnienie nie jest dostrzegalne. 
Pompy biorą udział w bardzo wielu procesach, począwszy od 
dostarczania wody pitnej po ogrzewanie i mycie, wytwarzanie  
jedzenia oraz produkcję wszystkich dóbr, jakie kupujemy. Istnieje 
nieskończona lista zastosowań i odpowiadająca im ilość energii 
elektrycznej potrzebnej na ich napędzanie. Silniki pomp mają 
największe zużycie spośród wszystkich urządzeń pompowych  
i dlatego charakteryzują się największym potencjałem do 
uzyskania ogromnych oszczędności energii. Obecnym 
wyzwaniem jest uświadomienie światu skali tego zjawiska.

Pompy zużywają obecnie 10% 
energii elektrycznej 
zużywanej na całym świecie.
Jedynie na terenie Unii Europejskiej silniki pomp 
zużywają 259 TWh energii elektrycznej rocznie. 163 TWh 
zużywane jest w przemyśle, 46 TWh w sektorze 
usługowym a 50 TWh przez pompy wykorzystywane 
w budynkach mieszkalnych.7

7  DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI towarzyszący tworzeniu Dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
silników elektrycznych. PRZYGOTOWANIE PEŁNEJ OCENY SKUTKÓW {C(2009) 5675} {SEC(2009) 1014} USTALENIA KOMISJI (EC) Nr 641/2009 z 22 lipca 2009 roku z wprowadzenia Dyrektywy 2005/32/
EC przez Parlament Europejski oraz Radę Europejską odnośnie wymagań ekoprojektu dla bezdławnicowych pomp obiegowych będących częścią urządzeń
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Większość ludzi nie  
uświadamia sobie, że  
pompy utrzymują nasz  
świat w ciągłym ruchu
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Lista zastosowań pomp 
jest nieskończenie długa

Pompy dostarczają wodę, 
którą pijemy  

i używamy do mycia

Pompy tłoczą wodę, która 
zapewnia nam ciepło
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Pompy w systemach  
klimatyzacyjnych 

zapewniają, że  
w budynkach jest chłodniej

Pompy tłoczą ciecze  
praktycznie w każdej 

branży
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Chcemy,  aby kwestia pracy pomp stanowiła

NAJWYŻSZY 
PrI    rY TeT
w światowym zarządzaniu energią
Jako wiodący producent pomp 
chcielibyśmy, aby sprawne  
i dobre jakościowo rozwiązania 
wykorzystywały w pełni swój 
potencjał. Powinny one odgrywać 
znaczącą rolę w przeciwdziałaniu 
zmianom klimatycznym i pomagać 
w realizacji idei zrównoważonego 
rozwoju na całym świecie

Firma Grundfos, której roczna produkcja stanowi około 
16 milionów egzemplarzy pomp, uświadomiła sobie, 
że podejmowane przez nią działania mają daleko idące 
konsekwencje. Dlatego też położyliśmy tak znaczący nacisk 
na myślenie o przyszłości i odpowiedzialne podejmowanie 
działań w otaczającym nas świecie. Oczywiście staramy się, 
aby sprawność procesu wytwarzania naszych produktów była 
coraz większa, co oznacza także zmniejszenie wpływu naszego 
procesu produkcyjnego na środowisko naturalne. 

Obecnie, nasze główne gałęzie produkcji obejmują pompy 
odśrodkowe dla przemysłu, zaopatrzenia w wodę oraz do 
odprowadzania ścieków, jak i pompy dozujące. Produkujemy 
także pompy obiegowe dla instalacji grzewczych i systemów 
klimatyzacyjnych. Produkcja naszych pomp obiegowych stanowi 
50% rynku światowego. 
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Chcemy,  aby kwestia pracy pomp stanowiła

NAJWYŻSZY 
PrI    rY TeT
w światowym zarządzaniu energią

LEPSZA TECHNOLOGIA POMPOWA MOŻE PRZYCZYNIĆ  
SIĘ DO ROZWOJU W WIELU INNYCH DZIEDZINACH
Sprawne rozwiązania pompowe przyczyniają się do oszczędności 
energii także w mniej oczywisty i bardziej pośredni sposób. Jednym 
z przykładów może być to, że zmniejszenie przecieków pompy 
przyczynia się także do zmniejszenia zużycia energii potrzebnej 
do ich kompensacji i likwidacji.  Oczywiście jeżeli straty wody są 
mniejsze, ilość pompowanej wody jest też mniejsza, co skutkuje 
zmniejszeniem zużycia energii.

Grundfos dostrzega wielki potencjał w pośrednich oszczędnościach 
energii. Nasze ostatnie innowacje w sposobie sterowania pompami 
i technologii produkcji czujników i materiałów konstrukcyjnych 
odgrywają główną rolę w dbaniu o zasoby wody, od których 
jesteśmy zależni, a które są następnym, zmniejszającym się z dnia na 
dzień, bogactwem naturalnym. 

SPOSÓB WYKONANIA POMP DAJE DŁUGOTRWAŁY EFEKT
Rozwiązania o wyższej jakości cechują się dłuższym czasem 
eksploatacji. Oznacza to mniejsze zużycie energii i innych 
bogactw w procesie produkcyjnym, biorąc pod uwagę długą 
żywotność urządzenia. Gdy pompa nie wymaga wymiany, a np. 
w ramach modernizacji jest ona konieczna, wysokie możliwości 
recyclingu pompy pozwolą na ekologiczne wycofanie jej  
z eksploatacji.

ŚWIATOWE ZMIANY WYMAGAJĄ OBECNOŚCI NA CAŁYM 
ŚWIECIE
Grundfos zatrudnia około 17 000 pracowników w ponad 45 
krajach. Pozwala nam to na uzyskiwanie doświadczenia na wielu 
płaszczyznach i w wielu miejscach na świecie, co prowadzi do 
ciągłego rozwoju technologii pompowej. 
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Firma Grundfos  
wspiera walkę  
o zwiększenie  
sprawności pomp  
stosowanych  
w gospodarstwach  
domowych
Firma Grundfos aktywnie 
wspierała tworzenie Europejskiej 
Klasyfikacji Energetycznej dla 
domowych pomp obiegowych, 
którą wprowadzono w 2005 roku 
Jesteśmy również dumni z tego, że jako pierwsi wprowadziliśmy 
na rynek pompę obiegową klasy A. Ustanawiamy standardy 
sprawności i pomagamy właścicielom domów w całej Europie 
uzyskiwać większe oszczędności i zmniejszać wpływ ich 
działalności na środowisko naturalne.

LITERA „A” STANOWI WIELKĄ RÓŻNICĘ
Pompy obiegowe klasy A zużywają do 80% mniej energii  
w porównaniu ze standardowymi pompami klasy D, które są 
najczęściej instalowane w budynkach mieszkalnych Europy.  
W gospodarstwach domowych, na terenie Europy, pracuje ciągle 
100 milionów pomp obiegowych klasy D, jednak w ciągu  
3 następnych lat ich wymiana będzie obowiązkowa. 

KONTYNUACJA SUKCESÓW 
Od 4 lat, od kiedy zaczęliśmy produkować pompy obiegowe klasy A, 
ich sprawność przyczyniła się do uzyskania rocznych oszczędności 
energii o wartości ponad 536 milionów kWh8. Nasza najnowsza 
i najbardziej sprawna pompa ALPHA2 - zdecydowanie przyczyniła 
się do sukcesu tego przedsięwzięcia.

 8, 9  Grundfos Sustainability Report 2008, s. 1618



  Od roku 2013 stosowanie standardowych pomp obiegowych będzie zabronione. 
Od roku 2015 akceptowane będą tylko najbardziej sprawne pompy, określane jako  
pompy klasy A, stanowiące 30% wszystkich pomp dostępnych obecnie na rynku.9 

  Dzięki zastosowaniu pompy obiegowej klasy A, przeciętne gospodarstwo 
domowe może zmniejszyć swoje całkowite zużycie energii elektrycznej o 10%.

  Pompa obiegowa Grundfos ALPHA2 klasy A może pracować przy zużyciu energii 
wynoszącym zaledwie 5 watów.

  Pompa ALPHA2 jest zdobywcą dwóch nagród Energy+ za wybitnie wysoką sprawność.
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Nadszedł czas  
na zmiany w sektorze  
przemysłowym

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Utrzymanie komfortu w budynkach użyteczności 
publicznej wymaga zastosowania szczegółowego 
sterowania instalacjami klimatyzacyjnymi, grzewczymi, 
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. W tych 
zastosowaniach pompy spełniają ważną rolę.

BUDYNKI BIUROWE
Tak jak budynki użyteczności publicznej, budynki biurowe 
muszą cechować się wysokim poziomem komfortu. 
Wymaga to zastosowania wielu rozwiązań pompowych 
o wysokiej sprawności i wyjątkowej niezawodności.
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Pompy mogą przysporzyć 
znacznych oszczędności  
w budownictwie użyteczności 
publicznej, w przemyśle,  
w budynkach biurowych  
i obiektach gospodarki wodnej

Znaczna część energii zużywanej przez silniki pomp jest 
marnowana. Jednak inteligentna, zaawansowana technologia 
silnikowa udostępni nowe, sprawniejsze sposoby zwiększenia 
efektywności energetycznej silników. Firma Grundfos 
wypuszczając na rynek tego typu rozwiązania, pomaga  
w zmniejszeniu wpływu działalności człowieka na środowisko 
naturalne i pozwala uzyskać znaczne oszczędności energii  
w zakresie korzystania z zasobów wodnych, przemysłu oraz 
budynków użyteczności publicznej.

Aby umożliwić zaistnienie takiej sytuacji musimy uświadomić 
społeczeństwu, że wcześniejsze podjęcie działań oznacza większą 
skuteczność. Uprzedzając przyszłe zmiany legislacyjne, nie 
będziemy jedynie przygotowani na ich przyjęcie, lecz już wcześniej 
zaczniemy generować oszczędności. Gdy zrozumiemy, w jak 
krótkim czasie uzyskamy zwrot poniesionych nakładów, nie będzie 
już argumentów przeciwko przejściu na energooszczędne 
rozwiązania.

Silniki pomp pracujących na 
terenie UE zużywają rocznie 
259 TWh, z czego 163 TWh 
stanowią zastosowania 
przemysłowe.10

GOSPODARKA WODNA
Pompy odgrywają kluczową rolę w każdym etapie  
obiegu wody: począwszy od pompowania wody surowej, 
pompowania wody w oczyszczalniach wody pitnej,  
po rozprowadzanie wody do odbiorców i zakładów 
przemysłowych oraz odprowadzanie wody brudnej  
i ścieków.

PRZEMYSŁ
Pompy wykorzystywane są praktycznie w każdej gałęzi 
przemysłu i w zastosowaniach takich jak klimatyzacja, 
ogrzewanie, zasilanie kotłów, zaopatrzenie w wodę, 
odprowadzanie ścieków, oczyszczanie wody oraz w przemyśle 
spożywczym. Niektóre obszary zastosowań to przemysł 
spożywczy (w tym również napoje), farmaceutyczny, 
samochodowy, morski oraz ogólne procesy produkcyjne. 

10  DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI towarzyszący tworzeniu Dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
silników elektrycznych. PRZYGOTOWANIE PEŁNEJ OCENY SKUTKÓW {C(2009) 5675} {SEC(2009) 1014} USTALENIA KOMISJI (EC) Nr 641/2009 z 22 lipca 2009 roku z wprowadzenia Dyrektywy 2005/32/
EC przez Parlament Europejski oraz Radę Europejską odnośnie wymagań ekoprojektu dla bezdławnicowych pomp obiegowych będących częścią urządzeń
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W świecie, w którym większość 
pomp ewidentnie marnuje 
energię, zastosowanie 
odpowiedniej technologii może 
szybko odwrócić sytuację 

Nieprawidłowy dobór pomp oraz złe ustalenie prędkości 
obrotowej są najczęstszą przyczyną powstawania dużych strat 
energii. Większość zamontowanych obecnie pomp jest większa 
niż jest to wymagane do wykonania przewidzianej dla nich pracy. 
Dodatkowo, sprawność większości silników napędzających 
pompy nie jest wystarczająca i często pracują one z maksymalną 
prędkością obrotową, bez względu na aktualne wymagania 
instalacji. W rzeczywistości czas pracy silników napędzających 
pompy z prędkością maksymalną stanowi jedynie 5% całkowitego 
czasu pracy pompy.

NA DRODZE DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU CZĘSTO 
STAJE BIUROKRACJA 
Ten, kto uzmysłowi sobie jak ważna jest wymiana pomp na 
bardziej sprawne modele, często spotyka się z dużymi 
problemami. Wymaga to przejścia przez wiele etapów 
zatwierdzających, w których powodzenie zależy od zbyt wielu 
osób. Często osoby decydujące nie uświadamiają sobie korzyści 
płynących z wymiany pompy.

ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII NAWET O 60%
Jednak jeżeli otrzyma się odpowiednie wsparcie, a świadomość 
możliwych do uzyskania korzyści wzrośnie, wymiana pompy  
o odpowiednio dobranej wielkości i z bardziej sprawnym silnikiem 
może przynieść znaczące zmiany. Zaopatrzenie pompy 
dodatkowo w przetwornicę częstotliwości, która zmienia 
prędkość obrotową pompy zależnie od warunków panujących  
w instalacji, może przynieść jeszcze większe korzyści. Dotyczy to 
najczęściej ponad 2/3 wszystkich zastosowań przemysłowych  
i umożliwia uzyskanie oszczędności aż do 60%. 
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PrZeJŚCIe NA  
WYSOCe SPrAWNe 
SILNIKI

Wysoce sprawna technologia 
silnikowa stworzona specjalnie  
do zastosowań pompowych
Nawet najlepsza pompa bez odpowiedniego silnika nie będzie 
pracować optymalnie. Dlatego, jako jeden z wiodących 
producentów pomp, stworzyliśmy swój typoszereg silników 
przeznaczonych specjalnie do napędzania pomp. Został on 
zaprojektowany tak, aby uzyskać najwyższy poziom sprawności.  

USTALAMY WŁASNE STANDARDY
Silnik Grundfos o wysokiej sprawności może występować  
w wersji standardowej lub być wyposażony w zintegrowaną 
przetwornicę częstotliwości. Obydwa rozwiązania przewyższają 
wymagania legislacyjne pod kątem sprawności silników. 

ZINTEGROWANE PODEJŚCIE DO KONSTRUOWANIA
Wysoce sprawne silniki oraz przetwornice częstotliwości 
stworzone są z myślą o wzajemnej współpracy, a obydwa 
urządzenia nadają się w szczególności do napędzania pomp.  
To zintegrowane podejście do konstruowania skutkuje nie tylko 
znacznym zwiększeniem sprawności, lecz zapewnia także 
większą niezawodność i szersze możliwości sterowania.

ZIMNE I NIEZAWODNE
Każdy szczegół wysoce sprawnych silników został 
skonstruowany tak, aby zmniejszyć straty energii i uzyskać 
wybitne osiągi i niezawodność. Silniki te zużywają mniej energii, 
mają niższą temperaturę pracy w porównaniu z silnikami 
standardowymi i uzyskują wysoką sprawność w szerokim 
zakresie temperatury pracy.

LEPSZY WYBÓR POD WZGLĘDEM FINANSOWYM  
I OCHRONY ŚRODOWISKA
Koszty zużycia energii elektrycznej stanowią około 85% kosztów 
Cyklu Życia (LCC) pompy. Zastosowanie wysoce sprawnych 
silników może prowadzić do zmniejszenia kosztów LCC aż do 50% 
– nie wspominając o poważnym zmniejszeniu negatywnego 
wpływu na środowisko naturalne. Zastosowanie wysoce 
sprawnego silnika może kosztować na początku więcej. Jednak 
czas zwrotu dodatkowych kosztów inwestycyjnych zamyka się  
w przeciągu dwóch lat. Po tym czasie możemy cieszyć się tylko  
z oszczędności energii i zmniejszenia kosztów eksploatacji!

STAŃ NA WYSOKOŚCI ZADANIA JUŻ DZIŚ

24



PrZeJŚCIe NA  
WYSOCe SPrAWNe 
SILNIKI

STAŃ NA WYSOKOŚCI ZADANIA JUŻ DZIŚ

€

1 2 3 54 6 7 8 9 10

MODERNIZACJA POMPY ZWRACA SIĘ ZAZWYCZAJ W PRZECIĄGU DWÓCH LAT

Uzyskane  
oszczędności energii

Uzyskane oszczędności 
energii nowej instalacji 
pomniejszone o koszt  
inwestycji 

Koszty zakupu  
i montażu nowej pompy

CZAS (LATA)
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Wymagania dotyczące 
sprawności niebawem  
zaczną wzrastać

2011 
Od 16 czerwca 2011 wszystkie silniki 
muszą spełniać wymagania normy IE2

2015 
Od 1 Stycznia 2015 wszystkie silniki 
elektryczne o mocach od 7,5 kW do 375 kW 
muszą spełniać normę IE3 lub normę IE2 
dla silników wyposażonych w przetwornicę 
częstotliwości (VFD)

FIRMA GRUNDFOS WSPIERA ROZWÓJ DYREKTYWY 
EUP DOTYCZĄCEJ SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH 
Grundfos jest firmą, która robi wszystko, co jest możliwe  
w kierunku zwiększania sprawności urządzeń, w obrębie 
przemysłu pompowego jak i w innych sektorach. Oznacza 
to więcej, niż tylko produkowanie wysoce sprawnych 
rozwiązań pompowych. Wspieramy także organizacje 
handlowe i  nadajemy kierunek rozwoju nowych legislacji 
dotyczących tego zagadnienia. 

Z tych powodów wprowadzono dyrektywę EuP dla silników 
elektrycznych. Firma Grundfos aktywnie zaangażowała się 
w działania mające na celu wzrost świadomości skali 
oszczędności uzyskiwanych z wprowadzenia napędów  
o zmiennej prędkości obrotowej oraz istnienia nowoczesnej 
technologii, której zastosowanie jest osiągalne finansowo. 

Działania te pomogły uzasadnić zmiany w proponowanych 
ustawach, czyniąc napędy o zmiennej prędkości obrotowej 
ich nieodłączną częścią, umożliwiając uzyskanie większych 
oszczędności.

Dodatkowo, firma Grundfos została poproszona przez 
Europejską Komisję Energii, aby współuczestniczyć  
w redagowaniu Raportu Oddziaływania na Środowisko, 
który udowadnia, że przyszłe oszczędności będą możliwe 
dzięki wprowadzeniu zmian ustawowych. Zaproszenie 
zostało oczywiście przyjęte z wielkim zaszczytem.

Firma Grundfos nadal chętnie wspiera zmiany ustawowe 
promujące wysoką sprawność rozwiązań pompowych.
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2017 
Do 2017 roku wszystkie silniki   
o mocach od 0,75 kW do 375 kW  
muszą spełniać normę IE3 lub normę 
IE2 dla silników wyposażonych  
w przetwornicę częstotliwości (VFD) 

2020 
Przewiduje się roczne oszczędności energii 
w wysokości 135 TWh, co stanowi 
równoważność rocznego zużycia energii  
w Szwecji  – roczne zmniejszenie emisji CO2 
na terenie EU wyniesie 63 miliony ton.

Niebawem obowiązywać będzie 
nowe ustawodawstwo UE, które 
wymusi zmiany w trzech 
głównych etapach
 
Dyrektywa EuP dotycząca silników elektrycznych jest ustawą UE 
ustalającą nowe, surowe wymagania dotyczące sprawności 
prawie wszystkich silników elektrycznych o mocach od 0,75 kW 
do 375 kW. Wprowadzona zostanie nowa skala sprawności, gdzie 
symbol IE1 będzie oznaczać poziom najniższy a IE3 najwyższy. 
Szacuje się, że wprowadzenie dyrektywy przyniesie w Europie  
do roku 2020 oszczędności energii rzędu 9 miliardów Euro. 

Czym jest dyrektywa EuP?
Dyrektywa EuP (The Eco Design of Energy Using Products) 
jest ustawą wymagającą od producentów zwiększenia 
sprawności energetycznej ich produktów i zmniejszenia 
ich ogólnego wpływu na środowisko naturalne. 
Dyrektywa ta dotyczy pomp i silników oraz kotłów 
grzewczych, podgrzewaczy wody, komputerów, 
telewizorów i urządzeń przemysłowych, takich jak 
transformatory, wentylatory itp. Obecnie stosuje się ją 
do produktów, których roczna sprzedaż na terenie UE 
przekracza 200 000 sztuk.
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Nie czekajmy biernie na 
przyjęcie nowej dyrektywy, 
bądźmy o krok do przodu?

2011

2015
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Nie musimy czekać na korzyści 
wynikające z wprowadzenia 
wspomnianych zmian. 
Rezultatem przejścia na 
stosowanie wysoce sprawnych 
rozwiązań już w tej chwili będzie 
nie tylko gotowość na spełnienie 
nadchodzących wymagań 
legislacyjnych, lecz uzyskanie  
w tym czasie dodatkowych 
oszczędności
 
Już dziś, silniki Grundfos spełniają wymagania drugiego  
i trzeciego stopnia nadchodzącej dyrektywy EuP dla silników 
elektrycznych. Obecnie ich sprawność osiąga poziom, który 
będzie wymagany w 2017 roku.

STUDIUM PRZYPADKU

Unilever zmienia swoją 
prędkość obrotową
Dzięki audytowi instalacji pompowych przeprowadzonemu 
przez Grundfos, firma Unilever Ice Cream z UK dostrzegła 
możliwości zmniejszenia poboru mocy i śladu węglowego oraz 
kosztów operacyjnych.

INSPEKCJA 60 POMP I 10 INSTALACJI ZAOPATRZENIA
Po wstępnym przeglądzie niektórych z 60 pomp przystąpiono  
do bardziej szczegółowej inspekcji instalacji zasilającej. Rewizja ta 
wyszczególniła liczne źródła marnowania energii, takie jak 
pompowanie z nadmierną wydajnością, dławienie zaworem, 
przewymiarowanie pomp i niska sprawność silników.

15 KW WYSTARCZY DO WYKONANIA ZADANIA
W zakładzie zamontowana była pompa dostarczająca wodę 
procesową o stałej prędkości obrotowej i mocy 37 kW. Pracowała 
ona bez przerwy, a przepływ był regulowany za pomocą zaworu 
dławiącego. Podczas inspekcji określono punkt pracy pomp 
odpowiadający wymaganiom sprawdzanego obiektu. 
Oszacowano, że praca takiego rozwiązania pochłania 20 000 Euro 
rocznie. Gdy obliczono odpowiedni punkt pracy okazało się, że  
do tego zadania wystarczy zastosowanie pompy o mocy 15 kW.

WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI STEROWANIA PROCESEM  
DZIĘKI ZASOTOSOWANIU ROZWIĄZAŃ ZE ZMIENNĄ 
PRĘDKOŚCIĄ OBROTOWĄ
Zmniejszenie mocy silnika z 37 kW do 15 kW oznaczało, że  
nawet gdyby zastosowano w tym przypadku pompę ze stałą 
prędkością obrotową, koszty jej pracy zmniejszyły by się co 
najmniej o połowę. Aby uzyskać dodatkowe 20% oszczędności 
firma Unilever postanowiła zamontować pompy ze zmienną 
prędkością obrotową Grundfos. Regulowana prędkość obrotowa 
pompy pozwoliła zwiększyć możliwość sterowania procesem 
produkcyjnym. Nowe pompy, aby spełnić wymagania procesu, 
pracują tylko z częstotliwością 45 Hz. Czas zwrotu poniesionych 
kosztów inwestycyjnych nowych pomp wyniósł zaledwie  
12 miesięcy.

2020

2017
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Firma Grundfos urzeczywistnia 
swoje idee i wykorzystuje  
każdą okazję do zwiększenia 
sprawności i zmniejszenia 
wpływu swoich produktów  
na środowisko naturalne
Wierzymy, że innowacje, dochodowe interesy i zrównoważony 
rozwój mogą być ze sobą ściśle powiązane. Realizacja tej idei 
wiąże się z podjęciem odpowiedzialności na poziomie 
międzyludzkim, etycznym, ekonomicznym i w zakresie ochrony 
środowiska.

W kwestii zmniejszenia emisji CO2 stajemy, tak jak większość 
producentów, przed nieuniknionym problemem. Gdy chcemy 
rozwijać się, nasza emisja CO2 również się zwiększa, dopóki nie 
podejmiemy pewnych środków w celu jej zmniejszenia. W rzeczy-
wistości, jeżeli zwiększymy swój dochód o 10% w skali roku, nasza 
emisja CO2 zwiększy się do roku 2017 dwukrotnie. Jest to sytuacja, 
do której nie możemy dopuścić. Dlatego podjęliśmy już w tym 
celu działania zapobiegawcze. Jedną z wielu inicjatyw jest nasza 
deklaracja, mówiąca że nasza roczna emisja CO2 nigdy nie 
przekroczy poziomu z roku 2008. 

GDZIE SIĘ OBECNIE ZNAJDUJEMY?
Jednym z aspektów naszych działań, jakie zainicjowaliśmy  
w 2008 roku, było wprowadzenie Projektu Śladu Węglowego  
(The Footprint Project). Składają się na niego dwie główne 
inicjatywy. Pierwszą jest stworzenie systemu pozwalającego  
na obliczenie emisji wynikającej z procesu produkcji danego 
produktu i przeprowadzenie odpowiedniej analizy w celu jej 
zmniejszenia. Drugą inicjatywą było oszacowanie emisji 

wynikającej ze wszystkich działań podejmowanych przez firmę 
Grundfos. Na początku położno głównie nacisk na zmniejszenie 
emisji dwutlenku węgla zwracając się następnie, w długoter-
minowej perspektywie, w kierunku źródeł energii wolnych  
od emisji CO2. Działania te przynoszą obecnie swoje rezultaty: 
w 2009 roku zmniejszyliśmy całkowitą emisję o 10,10% przy 15% 
zmniejszeniu emisji wynikającym jedynie z produkcji.

POMPY PRACUJĄCE W NASZYCH OBIEKTACH
Tak jak w innych zakładach, pompy stanowią ważny element 
naszej produkcji. Obecnie przeprowadzamy rewizje pomp, która 
pozwala ocenić sprawność wszystkich pomp pracujących  
w naszych obiektach. Ponieważ nasze pompy są zaprojektowane  
z myślą o długim okresie eksploatacji, ze względu na nasze 
zaangażowanie w zwiększenie sprawności, część z nich 
wymieniamy, nawet jeżeli ciągle pracują prawidłowo. 

CO UKRYWA PRZED NAMI PRZYSZŁOŚĆ
Wraz z rozwojem cywilizacji pompy odgrywają coraz większą 
rolę. Sprawne rozwiązania, nie tylko przyczyniają się do 
zmniejszenia emisji CO2, ale także wykorzystywane są do 
produkcji nowych, energooszczędnych produktów oraz rozwoju 
urządzeń zrównoważonych pod względem zużycia energii. 
Pomaga to także w walce z rosnącymi problemami związanymi  
z zaopatrzeniem w wodę, przyczynia się do polepszenia sytuacji 
w dziedzinie gospodarowania odpadami i do zmniejszenia 
wpływu na środowisko naturalne gospodarstw domowych  
i przemysłu. Pozytywne rezultaty wynikające ze stosowania 
pomp osiągane są w skali długoterminowej, dlatego 
produkujemy je najlepiej jak potrafimy.

„Oszacowując nasz ślad węglowy w 2009 roku, 
podjęliśmy pierwszy krok w kierunku zmniejszenia 
emisji CO2 naszej firmy. Poprzez szczegółowe 
obliczenia emisji CO2 przyczyniliśmy się do rozwoju 
własnego oraz identyfikacji obszarów o większym 

potencjale do wprowadzania ulepszeń.”

Carsten Bjerg, CEO Grundfos
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Bycie odpowiedzialnym to nasz fundament
Myślenie o przyszłości otwiera możliwości

Innowacje są istotą
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