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1. Bevezetés 

Mindezidáig sohasem volt akkora késztettetés energiatakarékos motorok gyártására mint 
napjainkban. Ennek okait főképp az energiaárak robbanásszerű növekedésében és az 
energiaszolgáltatási nehézségekben kell keresni. 

Egy 7,5 kW-os motor üzemeltetésének egy évi költsége, évi 4000 órás működést feltételezve, 
1972-ben, az energia árrobbanás előtt 850 dollár volt, 1980-ban 1950, míg 1989-ben 
meghaladta már a 2500 dollárt [1].  

Az Egyesült Államok ipari elektromos energia fogyasztásának több mint 60%-át a villamos 
gépek használják el. Egyes iparágakban (mint például a bányászat) ez az arány akár a 90%-ot 
is elérheti. Más országokban, mint például Finnországban, a villamos motorok 
energiafogyasztásának részesedése elérheti a teljes ipari elektromos energia fogyasztás 
80%-át is [2]. Emiatt a villamos gépek bármilyen csekély hatékonyságnövelése globálisan 
számottevő energia megtakarítást eredményezhet. 

Már 1974 óta foglalkoztatja a tervezőket a villamos gépek hatékonyságának növelése. 
Megszületett az energiatakarékos motor terminológia (ezt az angol szakirodalomban 
többféleképpen említik, használatos az energy-efficient motors vagy a high-efficiency motors 
megnevezés is). A főbb gyártók megjelentek a piacon különböző elnevezésű energiatakarékos 
motorokkal. Példaként említhetjük: E-Plus® (Magnetek), Energy Saver® (General Electric), 
Premium Efficiency Super-E® (Baldor Electric) vagy Premium Efficiency® (Toshiba) [1].  

2. Az energiatakarékos motorok 

Egy villamos gép beszerzése és üzemeltetése összköltségének alig 2–4%-át teszi ki beszerzési 
ára, a maradék túlnyomó rész az elhasznált elektromos energia ára [1, 3]. Természetesen ez az 
arány függ a gép teljesítményétől, valamint üzemeltetésének időtartamától, de mindenképpen 
sokat mondó adat. Rávilágít arra, hogy érdemesebb egy viszonylag drágább, de jobb 
minőségű és nagyobb hatásfokú motort vásárolni, aminek üzemeltetése számottevően 
kevesebbe kerül, mivel kevesebb elektromos energiát használ el. Az energiatakarékos 
villamos gépek ára, a teljesítményüktől függően, 15-30%-al magasabb, mint a hagyományos 
tervezésű motoroké [3]. 

Az energiatakarékos motorok azonos kimenő teljesítmény mellett kevesebb elektromos 
energiát használnak el a hálózatból mint hagyományos társaik. Jobb minőségű termékek, 
várható élettartamuk nagyobb és emiatt drágábbak is. Tervezésükkor nagy figyelmet 
szentelnek a veszteségek csökkentésére. Emiatt a tervezőmérnökök a legjobb minőségű 
anyagok beépítését írják elő és a tervezésnél felhasználják a számítástechnika legmodernebb 
eszközeit is (számítógéppel segített tervezés, optimalizáló programok, stb.). Az 



energiatakarékos villamos gépek gyártása is nagy figyelmet igényel. A méretek és az előírt 
gyártási folyamat pontos betartása feltétlenül szükséges a minőségi termék kivitelezéséhez. 

Szerte a világon valamennyi vezető villamos gép gyártó cég kínálatában szerepelnek az 
energiatakarékos motorok. Az Egyesült Államokban az nagyhatékonyságú motorok 
használatát előíró törvény (az EPAct, amelyet a továbbiakban ismertetetünk majd 
részletesebben) bevezetése óta valamennyi motorgyártó az energiatakarékos motorok széles 
palettáját kínálja a vásárlóknak. 

Fontos kérdéskör a motorok hatékonyságának mérési módszere is. A világon többféle 
módszert alkalmaznak a villamos gépek kimenő teljesítményének mérésére, azonban a kapott 
eredmények között számottevő különbségek adódnak. Emiatt az Egyesült Államokban a 
hatásfok mérésére kizárólag az Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE - 
www.ieee.org) 112-1984 szabványában rögzített B módszert használják. Az IEEE ezen 
ajánlása előírja egy villamos gép kimenő teljesítményének dinamométeres mérésének pontos 
feltételeit. [4]. A mérési módszereknek és a használt műszereknek mindemellett teljesíteni 
kell az Egyesült Államok energiaügyi minisztériuma (U.S. Department of Energy - 
www.doe.gov) és szabványügyi hivatala (National Institute of Standards and Technology - 
NIST - www.nist.gov) által megszabott, ugyancsak szigorú feltételeket is. A szakemberek 
továbbá csak azokat a méréseket tekintik igazán hitelesnek, amelyeket olyan 
laboratóriumokban végeztek el, amelyek részt vesznek a National Voluntary Laboratory 
Accreditation Program nevű, a laborokat önkéntes alapon minősítő és a NEMA (National 
Electrical Manufacturers Association) által is elismert programban [5].  

3.  A villamos gépek energiatakarékossá tételének módozatai 

A hagyományos tervezésű és kivitelezésű villamos gépekhez képest az energiatakarékos 
gépeknek egy sor sajátosságuk van: 

– Tökéletesebben vannak megtervezve. A szakemberek tökéletesített tervezési algoritmusok 
alapján dolgoznak és felhasználják a számítástechnika legmodernebb eszközeit 
(számítógéppel segített tervezés, optimalizáló programok, stb.) [6]. 

– Több és jobb minőségű ferromágneses anyagot tartalmaznak. A vastest növelésével 
csökkenteni lehet a mágneses indukció értékét a gép különböző részeiben, ami a 
vasveszteségek csökkenéséhez vezet. Ugyancsak ezt a célt szolgálja a jobb mágneses 
jellemzőkkel rendelkező és vékonyabb hengerelt vaslemez használata.  

– Vezetőanyaguk nagyobb. A tekercsek méretezésénél kisebb áramsűrűséggel számolnak a 
tervezők. Az állórész hornyainak szakszerűbb tervezésével elérhető, hogy ezek felülete 
nagyobb legyen és ekképp ezekbe nagyobb keresztmetszetű, azaz kisebb ellenállású 
vezetők helyezhetők. A forgórészi kalicka rúdjainak és rövidrezáró gyűrűinek 
keresztmetszete is nagyobbra vehető, ami hasonlóképpen hozzájárul a gép 
tekercsveszteségének csökkentéséhez. 

– A tekercsek szigetelése tökéletesebb. A legjobb minőségű szigetelőanyagok 
felhasználásával a motor élettartama jelentősen megnövelhető. Ugyanakkor ezek a 
szigetelők kevesebb helyet foglalnak el a motortest belsejében. Ajánlatos, hogy ezek a 
villamos gépek legalább F szigetelési osztályúak legyenek.  

– Kisebbek a mechanikai és szellőzési vesztségeik. Az optimalizált tervezésű ventilátorok 
használata, a javított levegőáramoltatás megtervezése, a motorház jobb zárásának 
biztosítása, a kisebb súrlódású csapágyak használata mind hozzájárul ezeknek a 



veszteségeknek a csökkentéséhez. Ugyancsak egy hatékonyság növelési módozat a motor 
rezgéseinek csökkentése is.  

– Járulékos veszteségeik csekélyek. Ezeket a főleg a harmonikusok okozta veszteségeket a 
hornyok optimalizált tervezésével csökkenthetők le.  

– Kiváló a megmunkálásuk. A modern szerszámgépek és gépgyártási technológiák lehetővé 
teszik a villamos gépek alkatrészeinek pontosabb (kisebb tűréshatárú) megmunkálását. 
Ennek köszönhetően a tervezők kiszámította ideális méretekhez nagyon közel igazodó 
alkatrészeket lehet a gépekbe beépíteni. Például kisebb légréssel is meg lehet tervezni 
ezeket a energiatakarékos villamos gépeket, ami hatékonyságuk növelésének egyik fontos 
lehetősége. 

– Forgórészük jobban ki van egyensúlyozva. Ez jelentősen hozzájárul a csapágyak (a 
villamos gépek egyik leghamarabb tönkremenő alkatrésze) kopása csökkenéséhez és 
ezáltal természetszerűleg a gép élettartamának növeléséhez. 

– Kisebb a melegedésük. Ezáltal a tekercsek szigetelése, valamint a csapágyak kenőanyaga 
kevésbé károsodik, a motor várható élettartama pedig megnő, karbantartási igénye pedig 
lecsökken. Egyes szakemberek úgy tartják, hogy egy villamos gép élettartama 
megduplázódik minden 10 ˚C hőmérséklet csökkenéssel [3]. Vannak olyan tervezési 
irányzatok is ezen a szakterületen, amelyek a kisebb veszteségek elérésével párhuzamosan 
csökkentik a gép mesterséges hűtését (ventillációját), ezáltal ezek zaja lecsökken, ami 
bizonyos alkalmazási területeken igen előnyös. Természetesen az így tervezett gépek 
melegedése nem lesz kisebb mint a hagyományos gépeké.  

4. Az energiatakarékos motorok gyártásának és üzemeltetésének támogatása 

Mivel szerte a világon az ipari környezetben nagyon sok (főképp aszinkron) villamos gépet 
használnak, természetesnek tűnik, hogy a kormányzatok különböző módon támogassák az 
energiatakarékos motorok gyártását, forgalmazását és üzemeltetését. 

Az első lépés ebben az irányban az Egyesült Államokban történt, ahol 1992-ben megalkották 
az energiaszolgáltatás és takarékosság törvényét (Energy Policy and Conservation Act, 
röviden EPAct), amely végül 1997 októberében lépett hatályba [2]. Ez előírja a gyártható és 
forgalmazható motorok minimális hatásfokát. Nem vonatkozik a törvény a felhasználókra és a 
már működő motorokra sem. Csak a legelterjedtebb kategóriájú, újonnan gyártott vagy  
külföldről importált motorokra tartalmaz előírásokat. Nem szabályozza a NEMA C és D 
tervezésű motorokat, azokat amelyeket nem a talpuktól rögzítenek, valamint a 150 kW-nál 
nagyobb teljesítményűeket. Hasonló törvényt hoztak Kanadában is [2, 7]. 

1999-től a fejlett európai országokban is megegyeztek a kormányzatok és a gyártók az 
energiatakarékos motorok gyártásának és felhasználásának támogatásában. Ennek alapján az 
energiatakarékosság szempontjából különböző osztályokba sorolják a náluk gyártott és 
forgalmazott aszinkron motorokat. Ennek a még nem kötelező jellegű ajánlásnak alapján a 
legelterjedtebb motorokat (a 380 V-os hálózatról táplált, 1,1 kW és 90 kW közötti 
teljesítményűeket) három osztályba sorolják hatékonyságuk függvényében: Eff1 
(nagyhatékonyságú), Eff2 (növelt hatékonyságú) és Eff3 (hagyományos, szabványos 
motorok). Az egyezség alapján 2003 végéig a hagyományos (Eff3 osztályú) motorok 
részarányát 50%-ra szeretnék csökkenteni, majd üzemeltetésüket lépcsőzetesen teljesen 
kiszorítani. A legnagyobb motor gyártók Európában (mint például a svájci ABB vagy a német 
Siemens Automation & Drives Group) már kizárólag nagy- és növelt hatékonyságú (Eff1 és 



Eff2 osztályú) motorokat gyártanak [2]. Ezt az irányzatot idővel valamennyi gyártó követni 
fogja. 

Az Egyesült Államokbeli villamos gép gyártók 80%-át tömörítő, immár 75 éves NEMA 
(National Electrical Manufacturers Association, www.nema.org) is beállt az energiatakarékos 
motorok használatát támogatók körébe. Szintén ajánlásokat tesz a gyártóknak az 
energiatakarékos motorok szükséges karakterisztikáit illetően [8]. Ezek az ajánlások 
hasonlóak az EPAct előírásaihoz, de 1–2%-al magasabb hatásfokot írnak elő. A NEMA 
programját több más kormányzati és független szervezet támogatja, mint például a CEE 
(Consortium for Energy Efficiency, www.ceeformt.org) [9]. Ennek a szervezetnek saját 
ajánlása volt az energiatakarékos motorok minimális hatásfokára. 2001 júniusában a két 
ajánlás adatait összevonták és úgy határoztak, hogy a közösen meghatározott 
követelményrendszernek megfelelő villamos gépek használhatják a NEMA Premium™ 
megkülönböztető jelzést [10]. 

Az I. táblázat az EPAct és a NEMA Premium™ az energiatakarékos motorok százalékban 
megadott hatásfokára vonatkozó ajánlását tartalmazza. A NEMA Premium™ program 
átfogóbb jellegű, tartalmaz ajánlásokat az 200÷500 lóerő teljesítményű, más felépítésű, 
valamint a magasabb névleges feszültségű (egészen 5 kV-ig) motorokra is. 



A motorok teljesítménye az amerikai használatnak megfelelően lóerőben van feltüntetve. A 
táblázat csak azoknak az 1 lóerőnél nagyobb teljesítményű, 60 Hz-es, háromfázisú 
motoroknak az adatait tartalmazza, amelyekre van mindkét ajánlásában adat. Feltűntettük a 
táblázatban mind a nyitott, mind a zárt házú, két-, négy-, illetve hatpólusú motorok hatásfokát.  

Összehasonlításul megadjuk egy 10 lóerős (7,5 kW-os) hagyományos motor hatásfokát nyitott 
és zárt házú kivitel esetén: 86,3%, illetve 87,3%. Mint látható ennél a teljesítménynél az 
energiatakarékos motorok hatásfoka 2–3 százalékkal meghaladja a hagyományos motorét. 

Ausztráliában az idén októberben lép életbe az energiatakarékos motorokat szabványozó 
előírás, a New Minimum Energy Performance Standards (MEPS). Ez megszabja majd az 
Ausztráliában forgalomba hozható 0,75 kW és 185 kW közötti teljesítményű, háromfázisú 
motorok minimális hatékonysági jellemzőit [11]. 

A volt szocialista országok közül Ukrajnában ismerték fel az elsők között az energiatakarékos 
motorok használatának szükségességét. Az olcsó energiaárak ideje itt is lejárt és az ország 
vezetői szembesültek a ténnyel, hogy Ukrajna a világon az utolsók között van gazdaságának 
energiahatékonysága szempontjából. A megtett intézkedések nyomán az energiatakarékos 
motoroknak hatalmas (évi 800 millió–1 milliárd dolláros) piaca nyílt meg ebben az országban 
[12]. 

I. Táblázat  Az EPAct és a NEMA Premium™ az energiatakarékos motorok százalékos hatásfokára 
vonatkozó ajánlása 

Nyitott házú motorok Zárt házú motorok 

1200 1/min 1800 1/min 3600 1/min 1200 1/min 1800 1/min 3600 1/min 
P [LE] 

EPAct NEMA EPAct NEMA EPAct NEMA
P [LE]

EPAct NEMA EPAct NEMA EPAct NEMA

1 80.0 82.5 82.5 85.5 NA 77.0 1 80.0 82.5 82.5 85.5 75.5 77.0 

1.5 84.0 86.5 84.0 86.5 82.5 84.0 1.5 85.5 87.5 84.0 86.5 82.5 84.0 

2 85.5 87.5 84.0 86.5 84.0 85.5 2 86.5 88.5 84.0 86.5 84.0 85.5 

3 86.5 88.5 86.5 89.5 84.0 85.5 3 87.5 89.5 87.5 89.5 85.5 86.5 

5 87.5 89.5 87.5 89.5 85.5 86.5 5 87.5 89.5 87.5 89.5 87.5 88.5 

7.5 88.5 90.2 88.5 91.0 87.5 88.5 7.5 89.5 91.0 89.5 91.7 88.5 89.5 

10 90.2 91.7 89.5 91.7 88.5 89.5 10 89.5 91.0 89.5 91.7 89.5 90.2 

15 90.2 91.7 91.0 93.0 89.5 90.2 15 90.2 91.7 91.0 92.4 90.2 91.0 

20 91.0 92.4 91.0 93.0 90.2 91.0 20 90.2 91.7 91.0 93.0 90.2 91.0 

25 91.7 93.0 91.7 93.6 91.0 91.7 25 91.7 93.0 92.4 93.6 91.0 91.7 

30 92.4 93.6 92.4 94.1 91.0 91.7 30 91.7 93.0 92.4 93.6 91.0 91.7 

40 93.0 94.1 93.0 94.1 91.7 92.4 40 93.0 94.1 93.0 94.1 91.7 92.4 

50 93.0 94.1 93.0 94.5 92.4 93.0 50 93.0 94.1 93.0 94.5 92.4 93.0 

60 93.6 94.5 93.6 95.0 93.0 93.6 60 93.6 94.5 93.6 95.0 93.0 93.6 

75 93.6 94.5 94.1 95.0 93.0 93.6 75 93.6 94.5 94.1 95.4 93.0 93.6 

100 94.1 95.0 94.1 95.4 93.0 93.6 100 94.1 95.0 94.5 95.4 93.6 94.1 

125 94.1 95.0 94.5 95.4 93.6 94.1 125 94.1 95.0 94.5 95.4 94.5 95.0 

150 94.5 95.4 95.0 95.8 93.6 94.1 150 95.0 95.8 95.0 95.8 94.5 95.0 

200 94.5 95.4 95.0 95.8 94.5 95.0 200 95.0 95.8 95.0 96.2 95.0 95.4 



Hazánkban sajnos nem ismeretes semmilyen előírás vagy támogatási forma az 
energiatakarékos motorok használatának elősegítésére, pedig most, gazdaságunk újraalakítása 
során kitűnő lehetőség lenne a hagyományos, nagyobb veszteségekkel dolgozó villamos 
gépek cseréjére. 

Az energiaszolgáltatók is támogatják az energiatakarékos motorokat felhasználókat. Jelenleg 
körülbelül 30 Egyesült Államokbeli energiatermelő alkalmaz különböző ösztönzési rendszert 
az energiaszolgáltatás hatékonyságának növelése érdekében. Energiatakarékos motor 
vásárlásakor árának akár 15%-át is átvállalják. Például a Pacific Gas and Electric Company 
(www.pge.com), a nyugati part egyik legjelentősebb energia szolgáltatója, 35 és 630 dollár 
közötti összeggel támogatja az 1 és 200 lóerő közötti teljesítményű energiatakarékos motorok 
vásárlását [13]. Természetesen a motor teljesítményének növekedésével nő a támogatás 
mértéke is. Ezt a tényt is feltétlenül figyelembe kell venni az energiatakarékos gépek 
hatékonyságának számításakor. 

Mind a kormányzati szervek, mind a motor gyártók nagy hangsúlyt fektetnek a felhasználók 
tájékoztatására, az energiatakarékos motorok használata előnyeinek minél szélesebb körű 
ismertetésére.  

Például az energiaügyi minisztérium (U.S. Department of Energy) meghirdette az 
energiahatékony motorok ipari elterjesztését célzó stratégiáját, a Motor Challenge Program-ot 
[14]. Ennek keretében támogatják a kétirányú információáramlást a villamos gépeket gyártók 
és felhasználók között. Továbbá számítógépes programokkal segítik az energiatakarékos 
motorok kiválasztását és hosszú távú hatékonyságuknak felbecsülését, ismertetik a már 
meglévő energiatakarékos rendszerekkel szerzett tapasztalatokat stb. Ugyancsak segíteni 
próbálják a felhasználókat az energiatakarékos motorokhoz kapcsolódó döntések 
meghozatalában. Ilyen döntés például az, hogy egy leégett motort érdemes-e újratekercselni, 
vagy inkább energiatakarékos motorra kell cserélni, vagy milyen alkalmazási területen 
érdemes az energiatakarékos motorokat használni.  

A Motor Challenge Program mellett számos más intézmény, több meghirdetett kampánnyal 
támogatja az energiatakarékos motorok használatát. Az egyik legismertebb ilyen széleskörű 
kampány az ún. Motor Decisions Matter, amelyet az amerikai kormányzati szervezetek 
mellett támogatnak a fontosabb motor gyártók, javítóműhelyek, elektromos energia termelők 
és különböző szervezetek (például a NEMA is) [15]. 

Az amerikai ipari felhasználók tájékoztatását az energiatakarékosság témakörében számtalan 
szervezet segíti. Ezek sorából kiemelhetjük az alábbiakat: American Council for an Energy-
Efficient Economy (http://aceee.org), Alliance to Save Energy (www.ase.org), stb. Ezek napról 
napra több információt bocsátanak a gazdasági döntéshozók rendelkezésére, a nemzeti 
összérdeket szolgáló energiatakarékosságot támogatandó. 



Több kormányzati szervezet, ipari egyesület és motorgyártó cég könnyen használható 
ingyenes programokat kínál a felhasználóknak, amik segítségével könnyen kiszámítható az 
energiatakarékos motorok vásárlásával és üzemeltetésével megvalósítható nyereség. Ezek a 
programok természetesen az elérhető nyereség kiszámításnál valamennyi tényezőt figyelembe 
veszik. A felhasználónak csak annyi a dolga, hogy megadja a program által kért pontos 
adatokat. Ilyen például a Rockwell Automation által kínált Energy Efficiency Calculator nevű 
program [3] vagy a Motor Challenge Program keretében elkészített szoftver, a MotorMaster+ 
[16]. Ennek adatbankja több mint 17 500 (1 és 700 LE közötti teljesítményű) motor adatlapját 
tartalmazza. A program segítségével össze 
lehet hasonlítani két energiatakarékos 
motort, egy energiahatékony motort egy 
klasszikus motorral, el lehet dönteni, hogy 
egy motor újratekercselése vagy lecserélése 
gazdaságosabb-e. A program ki tudja 
számítani egy kiválasztott motor 
üzemeltetésének hasznát hatékonyságának, 
az üzemeltetés időtartamának, a motor 
terhelésének és egyéb paraméterek 
függvényében [17]. 

Hasonló célt szolgál a főbb európai motor 
gyártó adatait tartalmazó EuroDEEEM 2000 
(European Database of Efficient Electric 
Motors) programcsomag is. Ennek egyik fő 
paneljét az 1. ábrán láthatjuk. Ebben a 
panelben kell a felhasználó megadja többek 
között a kiválasztandó motor alkalmazási 
területét, a szükséges teljesítményt és 
sebességet. Itt kell meghatározni a motor 
üzemletetésére vonatkozó főbb adatokat, 
illetve az elektromos energia árára 
vonatkozó információkat. A program ingyen 
letölthető a http://iamest.jrc.it/ projects/eem/eurodeem.htm címről. 

5. Az energiatakarékos motorok üzemeltetése 

Az energiatakarékos motorok használatával megvalósítható megtakarítás pontos kiszámítása 
nem könnyű feladat, mivel ez számos tényezőtől függ: a motor teljesítményétől, 
üzemeltetésének időtartamától, valamint az elektromos energia árától. Mindezek mellett 
figyelembe kell venni a motor felszerelésének, ellenőrzésének és vezérlésének költségeit is. 

Egy hagyományos motor energiatakarékos motorral való felcserélésének közvetlen haszna a 
következő egyszerűsített képlettel könnyen felbecsülhető: 
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ahol P a motor teljesítménye kW-ban, T a terhelési együtthatója százalékban, N a motor 
üzemeltetésének időtartama óra/év-ben, C az elektromos energia ára, 1  és 2  az eredeti, 
valamint az energiatakarékos motor hatásfoka százalékban.  

 

1. ábra Az EuroDEEEM 2000 programcsomag 
egyik panelje 



Az elektromos energia árának megadása se egyszerű feladat, mivel hazánkban az egyedüli 
elektromos energia szolgáltató (az Electrica Rt.) 36 féle díjszabást kínál a szolgáltatott 
feszültség nagyságának, az igényelt teljesítménynek, valamint a fogyasztás időszakának 
függvényében [18].  

A következő számpéldában az egyszerűség kedvéért a legegyszerűbb monomér díjszabással 
fogunk számolni, amelyik nem veszi figyelembe csak az elfogyasztott elektromos energia 
mértékét. Ennek megfelelően egy kWh elektromos energia ára jelenleg 1668 lej [19]. Egy 
40 kW-os motor hagyományos változatának hatásfoka 89%, az ezt felváltó energiatakarékos 
motor hatásfoka pedig 93%. A motor 50%-os kihasználtsággal dolgozik egy éven át, ami 
4380 órának felel meg. Feltételezzük, hogy a motor terhelési együtthatója 80%. Az 
energiatakarékos motor felszerelésével ebben az esetben egy év alatt: 
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megtakarítást érhet el a felhasználó. Azaz egy négy százalékos hatásfok növekedés ennél a 
teljesítménynél évi közel 10 millió lej megtakarítást eredményez a motor üzemeltetőjének. 
Mivel az energiatakarékos motorok várható élettartama magasabb mint a hagyományos 
motoroké, ezek jobban (hosszabb ideig) használhatók ki és ekképp a megtakarítás is 
számottevőbb lehet [12].  

Az energiatakarékos motorok használatával megtakarított elektromos energia mennyisége 
lenyűgözően magas lehet. Amennyiben az Egyesült Államokban valamennyi használatban 
levő 0,75 kW és 150 kW közötti teljesítményű motort (több mint 40 milliónyit [14]) az EPAct 
szabványnak megfelelő energiatakarékos motora cserélnének évi 9,8 milliárd kWh elektromos 
energia lenne megtakarítható, körülbelül 450 millió dollár értékben. E hatalmas 
energiamennyiség termelésekor 9,4 milliárd tonna széndioxid kerül a levegőbe. Amennyiben 
a Consortium for Energy Efficiency (CEE) szigorúbb szabványának megfelelő, még 
hatékonyabb motorra cserélnék a jelenleg működő villamos gépet, közel 1 milliárd dollárt érő, 
23,3 milliárd kWh elektromos energiát lehetne megtakarítani [20]. 

Nem elhanyagolható az energiatakarékos motorokra való áttérés hatása a villamos gépek 
gyártóira sem. Ez az iparág 1992-ben 68 ezer embert foglalkoztatott és 4 milliárd dolláros 
forgalmat bonyolított le. Az energiahatékony villamos gépekre való áttérés nyomán a gyártók 
250 millió dollárnyi plusz jövedelemre tehetnének szert [20]. 

Az energiatakarékos motorok felhasználásának szinte egyetlen hátránya nagyobb beszerzési 
áruk. A klasszikus motorokhoz árához viszonyított árkülönbség fordítottan arányos a 
teljesítménnyel. Míg egy 7,5 kW-os energiatakarékos motor 20–25%-al drágább mint egy 
ugyanakkora teljesítményű hagyományos motor, addig ez a különbség egy 150 kW-os 
motornál már csak 5%. 

Egy konkrét példán keresztül hasonlítsuk össze egy azonos teljesítményű hagyományos, 
illetve energiatakarékos motor költségeit. Egy 30 kW-os motor standard kivitelezésű 
változatának ára 1446 $, energiatakarékos variánsáé pedig valamivel magasabb, 1660 $. 
Hatékonyságuk 90,2%, illetve 94,5%. Tételezzük fel, hogy 27 kW hasznos teljesítményt kell 
leadniuk. Ekkor elektromos energiafogyasztásuk 29,93 kW, illetve 28,57 kW. Három esetet 
vizsgálunk: amikor a motort egy váltásban használják (ekkor évi 2040 órát üzemel), amikor 
két váltásban (évi 4080 órás működés), illetve amikor megszakítás nélkül évi 8760 órát 
dolgozik. A két motor teljes költségének (a beszerzési ára plusz az elektromos 
energiafogyasztásának ára) időbeli változását az 2. ábrán tekinthetjük meg. 



A vizsgált időtartam elején kisebb árának köszönhetően a hagyományos motor használata 
gazdaságosabb. Az idő teltével az energiatakarékos motor kisebb üzemelési költsége 
kiegyenlíti a viszonylag nagyobb beszerzési árát. Minél nagyobb a motor kihasználtsága 
(üzemeltetési ideje) annál hamarabb válik az energiatakarékos motor gazdaságosabbá. Tehát 
amennyiben csak évi 2040 órát működik, akkor ez körülbelül 1 év 5 hónapon belül történik ez 
meg. Ha állandó üzemben használják, akkor már alig négy hónap múlva lesz használata 
gazdaságosabb. Érdekes megjegyezni, hogy ebben a konkrét esetben az energiatakarékos 
motor költsége akkor lesz a hagyományos motorénál kisebb, amikor az összköltsége 
meghaladja 187,67 millió lejt. Nem vettük figyelembe a számítások során az energiatakarékos 
motor vásárláskor kapható esetleges kedvezményt és az elektromos energia árának 
emelkedését. Mindkettő kedvezően befolyásolja az energiahatékony villamos gépnek 
hamarabbi gazdaságossá válását. 

Természetesen más eredményt kapunk, ha más teljesítményű motornak számítjuk ki teljes 
költségének időbeni alakulását. Minél nagyobb a motor teljesítménye, annál hamarabb válik 
az energiahatékony megoldás gazdaságossá. Ugyanakkor ebben az esetben a beruházandó 
összeg is nagyobb. 

Fontos tudni, hogy annak ellenére, hogy az energiatakarékos motorok használatával komoly 
energia megtakarítás érhető el, nem ez az egyedüli út az energiafogyasztás csökkentésére. A 
felhasználóknak valamennyi lehetőséget ki kell aknázni részben saját költségeinek lefaragása 
érdekében, részben környezetünk megkímélése miatt is. Nem szabad megfeledkezni arról 
sem, hogy a legnagyobb energia megtakarítás a feleslegesen működő motor kikapcsolásával 
érhető el. Azonban ekkor figyelembe kell venni a motorok gyakori bekapcsolásával járó 
túlmelegedésüket. 

 

2. ábra A hagyományos és energiatakarékos motor költségének 
összehasonlítása 



6. Ajánlatok az energiatakarékos motorok felhasználására 

A legtöbb szakértő egyetért abban, hogy új berendezésekbe kizárólag csak energiatakarékos 
motorokat szabad beszerelni. A tönkrement motorok javítása helyett ajánlatos ezeket inkább 
lecserélni energiahatékony motorokra. Ezek mellett javasolják a motorcserét abban az esetben 
is, ha nem a terhelésnek megfelelő teljesítményű motort üzemeltetünk, ha a használt motor 
tekercselésének szigetelése meggyengült, vagy ha az üzemelő motor egy gazdaságtalanul 
működő hajtásrendszer része. Természetesen érdemes végrehajtani a motorcserét akkor is, ha 
valamilyen rendkívül kedvezményes ajánlatot kap a felhasználó a villamos gépeket gyártóktól 
vagy az energia szolgáltatóktól [16]. Mindemellett cseremotorként is célszerű 
energiatakarékos motorokat tartani raktáron. 

A villamos gépek cseréje előtt feltétlenül el kell végezni a gazdasági számításokat. Célszerű 
kezdetben a nagyobb teljesítményű motorok helyzetét megvizsgálni, mivel ezek többnyire 
hosszú ideig üzemelnek, általában állandó terheléssel. Ezeknél a gépeknél érhető el a 
legnagyobb megtakarítás amennyiben energiatakarékos változatra cserélik őket [16]. 

A következőkben néhány, az energiatakarékos motorokra való átállásra vonatkozó tapasztalati 
megállapítást ismertetünk. Ezek szerint: 

– Célszerű energiatakarékos motorra cserélni minden olyan motort, amelyik évi 4000 óránál 
többet üzemel (ekkor 6 cent/kWh energiaár mellett a motorcsere költsége legtöbb két év 
alatt megtérül) [17]. 

– Egy leégett motort a következő három esetben tanácsos új energiatakarékos motorral 
helyettesíteni: ha teljesítménye 30 kW alatti, ha az újratekercselés ára meghaladja az új 
motor árának 65 százalékát, vagy ha a motort 1980 előtt tekercselték utoljára [17]. 

Nagyon fontos az energiatakarékos motorra való áttérés estében is, hogy terhelése pontosan 
legyen felmérve. Gyakori hibás tervezői szokás, hogy biztonsági okokból inkább túlméretezik 
a motor szükséges teljesítményét, azzal érvelve, hogy egy nagyobb teljesítményű motor 
biztosabban bírja majd el az adott terhelést. A motor teljesítményét azonban úgy kell 
megválasztani, hogy 65–100% terheléssel dolgozzon [17]. Egy motor körülbelül 75%-os 
terhelésnél dolgozik a legnagyobb hatásfokkal [21]. A szükségesnél nagyobb teljesítményű 
motor használata semmiképpen sem energiatakarékos megoldás. 

A II. táblázatból nyomon követhetjük, miként változik különféle hagyományos, illetve 
energiatakarékos motor hatékonysága teljesítményük és terhelésük függvényében. 

Négyféle motortípust tüntettünk fel a táblázatban: két hagyományost (Magnetek Standard és 
U.S. Motors – Standard), egy energiahatékony változatot (Reliance XE), valamint a 
legigényesebb NEMA Premium előírásnak is megfelelő terméket, a U.S. Motors – Premium-t 
[22]. Valamennyi típus szerepel a MotorMaster+ programcsomag adatbankjában. 

A táblázat igazolni látszik az iménti megállapítást, miszerint egy motor körülbelül 75%-os 
terhelésnél dolgozik a legnagyobb hatásfokkal. Ez igaz mind a hagyományos, mind az 
energiatakarékos motorokra. A nagyobb teljesítményű villamos gépek viszonylag magas 
hatásfokkal üzemelnek alacsony terhelésnél is. A kisebb teljesítményű motorok hatásfoka 
gyorsan csökken 50 százalékos terhelés alatt. Mindez aláhúzza azt a megállapítást, hogy egy 
energiahatékony rendszernél nagyon fontos a szükséges terhelés megállapítása, mivel csak 
egy megfelelően terhelt motor lehet igazán energiatakarékos. Ugyanannál a terhelésnél egy jól 
(75%-ban) kihasznált, energiatakarékos, 5 lóerős motor akár 5%-al nagyobb hatásfokkal 
működik, mint egy hagyományos 40%-ban kihasznált 10 lóerős motor. Ez a különbség igen 
számottevő, főleg ha hosszú időtartamra végezzük el a gazdasági számításokat. 



Az energiatakarékos motorok használata azokon a területeken a legeredményesebb, ahol 
ezeknek állandó sebességgel szükséges dolgozniuk hosszú időn át. A változtatható sebességű 
alkalmazásokhoz nem ajánlatos ezeket a motorokat használni, mivel alacsony fordulatszámnál 
a tengelyre szerelt ventillátor már nem tudja kellőképpen hűteni a motort. Erre a célra a 
gyártók speciális, áramirányítóról táplálható gépeket ajánlanak, az ún. inverter duty motor-
okat. Ezek tervezésekor figyelembe vették a sztatikus áramirányítókról való táplálás 
sajátosságait, valamint az alacsony fordulatszámnál való hűtés megoldásának szükségességét. 
Amennyiben az energiatakarékos motorokat kénytelenek a felhasználók változtatható 
sebességű hajtásokban használni, feltétlenül figyelembe kell venniük a gyártók erre 
vonatkozó, a minimális sebességet határoló előírásait [23]. 

Különös figyelmet kell szentelni a szivattyúkat, ventillátorokat vagy szellőzőket meghajtó 
energiatakarékos motorok esetében. Ezek terhelése nagymértékben függ a sebességüktől. 
Amennyiben azonos teljesítményű energiatakarékos motorra cserélik az eredeti, hagyományos 
motort, megtörténhet, hogy ennek fordulatszáma valamivel nagyobb lesz, ami a terhelés 
növekedéséhez vezet. Ellenőrizni kell ebben az esetben, hogy a terhelés nem haladja-e meg a 
beszerelt motor teljesítőképességét. Ugyancsak ki kell számítani, hogy az új megoldás a 
többlet terhelés mellett is még hatékonyabb-e mint az eredeti [16]. Mindez elkerülhető, ha a 
cserekor az eredeti sebességhez nagyon közeli sebességű energiatakarékos motort választunk.  

II. Táblázat Különféle motortípus hatásfoka a terhelés függvényében  

Terhelés [%] / Hatásfok [%] 
P [LE] Motortípus 

100% 75% 50% 25% 

U.S. Motors - Premium 95.8 96.1 96.1 94.3 

Reliance XE 95.4 95.7 95.4 93.2 

Magnetek Standard 93.0 94.0 94.0 89.3 
100 

U.S. Motors - Standard 92.4 93.8 93.9 91.6 

U.S. Motors - Premium 94.5 94.9 94.6 92.0 

Reliance XE 94.1 94.1 94.0 91.4 

Magnetek Standard 91.0 89.5 92.4 86.5 
40 

U.S. Motors - Standard 90.2 88.0 90.8 86.9 

U.S. Motors - Premium 93.0 92.7 92.5 89.5 

Reliance XE 92.0 93.0 92.0 84.8 

Magnetek Standard 88.5 89.5 89.5 84.0 
20 

U.S. Motors - Standard 88.0 88.0 86.3 79.9 

U.S. Motors - Premium 91.7 90.4 89.8 85.3 

Reliance XE 91.7 92.2 91.8 87.8 

Magnetek Standard 87.7 89.5 88.5 82.5 
10 

U.S. Motors – Standard 86.0 88.0 86.0 80.6 

U.S. Motors – Premium 89.5 90.4 89.5 84.3 

Reliance XE 89.5 89.7 87.5 82.6 

Magnetek Standard 85.5 86.5 85.5 75.0 
5 

U.S. Motors – Standard 84.0 84.0 82.0 74.0 



Az energiatakarékos motorok tekercselésének ellenállása általában alacsonyabb, mint egy 
hasonló teljesítményű hagyományos motoré, és emiatt indítóáramuk valamivel magasabb 
lesz. Ezért egy motorcsere esetén gondoskodni kell a motor védelmi áramköreinek esetleges 
átállításáról is [17]. 

Nagyon fontos megvizsgálni milyen teljesítménytényezővel (cos φ) fog dolgozni az 
energiatakarékos motor üzembe helyezése után. Egy rossz teljesítménytényezővel dolgozó 
motor működése drága és egyáltalán nem energiatakarékos. A cos φ alacsony értéke 
megnöveli az elektromos energiaszállítás és átalakítás veszteségeit, ami miatt az 
energiaszolgáltatók büntető tarifákkal sújtják a felhasználókat [1]. A minimálisan 
engedélyezett teljesítménytényező az Egyesült Államokban 0,95 [24], nálunk pedig 0,92 [18]. 
Egy üzemi elektromos hálózat globális teljesítménytényezőjének javítására több módszer 
ismeretes. Ezek közül itt csak a villamos gépek üzemeltetésével kapcsolatos módszerekkel 
foglalkozunk [24]. A teljesítménytényező romlik, ha a villamos gépet alacsony 
kihasználtsággal vagy a névleges értéknél magasabb feszültséggel tápláljuk. Elterjedt az a 
nézet, hogy az energiatakarékos motorok használatával a teljesítménytényező is javul. 
Azonban ha összehasonlítjuk és alaposabban megvizsgáljuk az energiahatékony és a 
hagyományos villamos gépek teljesítménytényezőit, megállapíthatjuk, hogy ebben a 
tekintetben is nagy körültekintéssel kell eljárni, amikor energiatakarékos motor 
üzemeltetésére térünk át. 

A 3. ábrán látható a teljesítménytényező változása a névleges teljesítmény függvényében a 
kétféle motor esetében. Vizsgálatunk a két- és négypólusú gépekre terjedt ki. Mint látható, 
mindkét esetben a két görbe többször is keresztezi egymást, ami azt jelenti, hogy csak 
bizonyos pólusszámnál és teljesítménynél van az energiatakarékos motoroknak nagyobb 
teljesítménytényezője. Például egy 22 kW-os hagyományos négypólusú motornak 6–7 
századdal nagyobb a teljesítménytényezője, mint egy hasonló energiatakarékos gépnek. Tehát 
a motorcsere eldöntésekor feltétlenül figyelembe kell venni az egész vállalat elektromos 
hálózata teljesítménytényezőjének alakulását és ennek főleg anyagi vonatkozásait. 

Nem szabad megfeledkezni a motorcsere más esetleges velejáróiról sem. Például elveszhet az 
egész berendezés jótállása, ha változtatunk benne valamit. Vagy elképzelhető, hogy 
módosítani kell a berendezést figyelő, vezérlő rendszert, amelyik egy adott motor 
paramétereire van beállítva. Egy motorcsere nyomán ez téves jelzéseket adhat vagy 
helytelenül vezetheti a technológiai folyamatot. 
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 a) b) 

3. ábra A hagyományos és energiatakarékos motor teljesítménytényezőjének összehasonlítása 

a) 4 pólusú motor (1800 1/min szinkronfordulatszám 60 Hz-en) 
b) 2 pólusú motor (3600 1/min szinkronfordulatszám 60 Hz-en) 



7. Következtetések 

A világon több tízmilliónyi villamos gép üzemel, rengeteg elektromos energiát használva el. 
Amennyiben sikerül, ha csak szerény mértékben is, ezek hatékonyságát megnövelni, már 
rövid távon is jelentős energia megtakarítás érhető el, ami kíméli nyersanyag forrásainkat és 
csökkenti a környezetszennyezést. Mindez arra késztette a kormányzatokat, hogy támogassák 
a villamos gépeket gyártókat és felhasználókat az energiatakarékos motorok kifejlesztésében 
és üzemeltetésében. 

Az energiatakarékos motorok kitűnő minőségű és hosszú élettartamú termékek, ami miatt 
áruk is magasabb a hagyományos típusúakénál. Használatra való áttéréskor feltétlenül 
figyelembe kell venni úgy a gazdasági számítások eredményeit, mint a használatukhoz kötődő 
tanácsokat, előírásokat annak érdekében, hogy az energiatakarékosságuk mellett valójában 
költségmegtakarítók is legyenek.   

Hazánkban sajnos nem ismeretes semmilyen előírás vagy támogatási forma az 
energiatakarékos motorok használatának elősegítésére. Ennek ellenére a fontosabb villamos 
gépet gyártó üzemek, nyilván a konkurenciaharc hatására és az európai normákhoz való 
felzárkózás jegyében, gyártani kezdték a hagyományosnál energiatakarékosabb motorokat is.  

A felhasználóknak most, a gazdaság újraépítésekor, a régi technológiák újra cserélésekor 
lenne a legnagyobb szüksége a pontos tájékoztatásra ebben a témakörben és még inkább 
hathatós állami ösztönzőrendszer kidolgozására. Támogatásban kéne részesüljenek mind az 
energiatakarékos motorokat tervezők, gyártók, forgalmazók és felhasználók.  

A közismert mondást parafrazálva megállapíthatjuk, hogy szegényebbek vagyunk annál, hogy 
megengedhessük magunknak számottevő elektromos energia elpocséklását a nem megfelelő 
hatékonyságú motorok széleskörű üzemeltetésével.  
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