
 



 

 
 
 

Korzystanie z energii elektrycznej jest jednym z zasadniczych udogodnień 
zapewniających nam wysoki standard życia. Jednakże dalsze bezproblemowe 
użytkowanie energii elektrycznej stawia przed Europą pewne wyzwania, takie jak: 
zmniejszenie zależności od importowanych źródeł energii, zmniejszenie 
negatywnego wpływu na środowisko naturalne, zwiększenie konkurencyjności 
przemysłu europejskiego. W szczególności zmiana klimatu jest jednym z 
ważniejszych wyzwań, z którym nasze społeczeństwo będzie musiało się zmierzyć 
w nadchodzących latach. Wyzwanie to będzie wymagać wspólnego wysiłku 
wszystkich Europejczyków. Wypełnienie warunków porozumienia z Kyoto w 
zakresie ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery nie jest możliwe bez 
zaangażowania ze strony organizacji publicznych i prywatnych działających we 
wszystkich sektorach gospodarki. 
 
Zużycia energii w elektrycznych systemach napędowych stanowi 30% całkowitego 
zużycia energii elektrycznej na terenie Unii Europejskiej i jego obniżenie jest jednym 
z priorytetów unijnego programu „Inteligentna Energia dla Europy”. Przykłady 
zaczerpnięte z dziedziny elektrycznych układów napędowych wykazały, że można 
zaoszczędzić od 30%-50% energii elektrycznej wykorzystywanej do napędzania 
pomp, sprężarek czy wentylatorów, dzięki usprawnieniu pracy i serwisowania tych 
urządzeń lub w efekcie zainwestowania w energooszczędne układy napędowe. W 
większości przypadków, tego typu działania są nie tylko korzystne finansowo, ale 
również pomagają utrzymać lub poprawić jakość produkcji i niezawodność pracy 
maszyn. 



 
 

 
 
 

Program Motor Challenge jest inicjatywą promowaną przez Komisję Europejską. 
Celem Programu jest wspieranie przedsiębiorstw w zwiększaniu efektywności 
zużycia energii w wykorzystywanych przez nie elektrycznych układach  
napędowych, przy czym uczestnictwo w nim jest dobrowolne. Prowadzone w 
ramach programu działania koncentrują się wokół elektrycznych układów 
napędowych, układów napędowych sprężarek, wentylatorów oraz pomp, które 
wykazują duży potencjał techniczny i ekonomiczny w zakresie oszczędności 
energii elektrycznej. 
 
Każda organizacja pragnąca realizować cele Programu Motor Challenge może 
zostać jego uczestnikiem. 
 

• Przedsiębiorstwa stosujące energooszczędne układy napędowe mogą się 
ubiegać o status „Partnera”. 

• Organizacje (a w szczególności przedsiębiorstwa dostarczające 
energooszczędne układy napędowe lub ich komponenty) chcące wesprzeć 
Komisję Europejską i Kraje Członkowskie w realizacji programu Motor 
Challenge, mogą uzyskać status „Wprowadzającego” program. 
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Partnerzy Programu Motor Challenge otrzymają pomoc w obniżeniu bieżących 
wydatków firmy poprzez wprowadzenie korzystnych finansowo, energooszczędnych 
rozwiązań. Ponadto mogą oni liczyć na społeczne uznanie za swój wkład w 
realizowanie założeń polityki energetycznej Unii Europejskiej, takich jak: 
 

• zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne, w tym głównie 
redukcja emisji CO2 , 

• zwiększenie konkurencyjności przemysłu europejskiego, 
zmniejszenie zależności od importowanych źródeł energii. 

 
Uczestnictwo w Programie Motor Challenge jest dobrowolne - przedsiębiorstwa 
mogą same decydować o tym, czy chcą w nim uczestniczyć czy nie, mogą się 
również z niego wycofać w dowolnym momencie, bez ujemnych konsekwencji. 
 



 
 
 
 

Podstawą do wdrożenia Programu jest tzw. Plan Działania, w którym Partner 
zobowiązuje się do podjęcia określonych kroków w celu obniżenia zużycia energii. 
Przedsiębiorstwo będące Partnerem samo określa jakiego rodzaju układy 
napędowe oraz które z ośrodków produkcyjnych zostaną objęte programem. Zakres 
Planu Działania nie jest z góry ustalony, może on dotyczyć jednego zakładu, ale 
może również obejmować wszystkie zakłady produkcyjne danej firmy na terenie 
Europy. 
 
Przy opracowywaniu i wdrażaniu Planu Działania Partnerzy programu otrzymają 
wsparcie w postaci doradztwa i pomocy technicznej, udzielone ze strony Komisji 
Europejskiej, a także biorących udział w Programie Krajowych Agencji 
Energetycznych. 
 
Przedsiębiorstwa objęte Programem powinny: 

• utrzymywać lub poprawiać niezawodność i standard usług energetycznych 
związanych z napędami elektrycznymi, 

• dążyć do osiągnięcia możliwie jak najwyższego z punktu widzenia 
technicznego i ekonomicznego poziomu energooszczędności. 

 







 

 

Zostań uznanym liderem w zakresie ochrony środowiska, walczącym ze zjawiskiem 
globalnego ocieplenia. Komisja Europejska udostępni uczestnikom Programu 
następujące możliwości promowania swych działań: 
 

• Specjalne tabliczki informacyjne umieszczane na budynkach lub zakładach 
produkcyjnych przedsiębiorstwa będącego uczestnikiem Programu 

• Komunikaty prasowe 
• Stronę internetową 
• Wyłączność na korzystanie z logo Programu Motor Challenge 
• Wpis do katalogu Partnerów programu 
• Możliwość otrzymania nagród Motor Challenge 
 

Dodatkowo, w większości krajów europejskich przeprowadzane są obecnie krajowe 
kampanie promocyjne, polegające przede wszystkim na wygłaszaniu prezentacji 
podczas ważniejszych targów europejskich oraz zamieszczaniu artykułów w 
krajowych dziennikach i czasopismach branżowych. 
 
 



Zbędne napędy elektryczne 
 
Opis: Przedsiębiorstwo wydobywcze LKAB korzysta z silników elektrycznych o 
potężnej mocy do napędzania taśmociągów w zakładzie wzbogacania w Kirunie. 
Współpracując z lokalnym zakładem energetycznym przeprowadzono dokładne 
pomiary zapotrzebowania na energię podczas pracy maszyn. Wyniki pomiarów 
wykazały że zapotrzebowanie mocy wynosiło 370 kW, podczas gdy moc 
zainstalowana urządzeń równała się 900 kW (dwa silniki, każdy o mocy 450 kW) 
 
Podjęte działanie: Jeden z silników wraz z układem przeniesienia napędu został 
zdemontowany. Tak samo postąpiono w przypadku pozostałych ośmiu 
taśmociągów, które były napędzane silnikami o dużej mocy. 
 
Efekty: Obniżenie kosztów zużycia energii o 105.000 euro rocznie, obniżenie 
kosztów utrzymania w związku z usunięciem 8 silników i 8 układów przeniesienia 
napędu, mniejszy pobór mocy biernej, itd. 
 
Rentowność: Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych został oszacowany na 
około 0,3 roku (uwzględniając koszty pomiaru zużywanej energii) 
 







 

 
 

Kontrola wentylacji wykorzystywanej w procesie technologicznym 
 
Opis: Podczas procesu technologicznego zakład korzystał z pewnej liczby odciągów, 
po to by obniżyć ilość unoszącego się w powietrzu pyłu i substancji chemicznych, przez 
wzgląd na bezpieczeństwo pracowników. Wentylatory uruchamiane były ręcznie za 
pomocą włącznika. Problemem był brak samodyscypliny ze strony pracowników jeśli 
chodzi o wyłączanie urządzeń pod koniec dnia roboczego. 
 
Podjęte działanie: Każdy z wentylatorów (ogółem było 20 odciągów) został 
wyposażony w regulator czasowy (timer) automatycznie wyłączający urządzenie, z 
pewnym zaprogramowanym opóźnieniem, pod koniec każdego dnia roboczego. 
 
Efekty: Zużycie energii obniżyło się o 280 MWh w skali roku, co dało oszczędność 
rzędu 12.800 euro rocznie. Dodatkowo zużycie ciepła dostarczanego przez lokalną 
ciepłownię zmalało o 350 MWh, przynosząc dodatkową oszczędność około 10.500 
euro rocznie. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 9.600 euro. 
 
Rentowność: Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych wynosił około 0,4 roku. 
 
 



 

Oszczędność energii elektrycznej poprzez zmniejszenie wirnika pompy 
 
Opis: Wytwórca używa pompy odśrodkowej celem odprowadzania kondensatu z 
procesu technologicznego i zawracania go do kotła. Analiza pracy urządzenia 
wykazała, że ciśnienie generowane przez pompę znacznie przekracza dopuszczalny 
poziom. Stosunkowo duże dławienie, które w takiej sytuacji zastosowano, 
doprowadzało do niestabilności układu, czego skutkiem było wadliwe działanie 
urządzenia pociągające za sobą wysokie koszty jego utrzymania. 
 
Podjęte działanie: W porozumieniu z producentem pompy firma zdecydowała się 
zmniejszyć średnicę wirnika z 320 mm do 280 mm, co pozwoliło na pracę pompy bez 
dławienia. Zmniejszenie poboru mocy pompy pozwoliło na zainstalowanie 
mniejszego układu napędowego, co przyniosło dalszą oszczędność energii.  
 
Efekty: Podjęte kroki nie tylko wyeliminowały niestabilność (a w efekcie - kawitację) 
układu pompowego, ale również przyczyniły się do znacznej oszczędności zużycia 
energii. Moc pobierana przez pompę po zmniejszeniu wirnika spadła o blisko 30%. 
Analiza pokazała, iż energia zaoszczędzona dzięki zmniejszeniu średnicy wirnika 
wynosiła 197.000 kWh  w skali roku, co stanowi równowartość 12.714 euro rocznie. 
Dodatkowo udało się również uniknąć kosztów związanych z eksploatacją pompy 
które sięgały 4.285 euro rocznie, kiedy pompa ulegała kawitacji. Niższa moc 
pobierana przez mniejszy wirnik pozwoliła na wymianę silnika o mocy 110kW na 
silnik o mocy 75 kW. Mniejszy  silnik, pracujący bliżej swej sprawności maksymalnej, 
przyniósł kolejne oszczędności rzędu 1.071 euro rocznie. 
 
Praca nad usprawnieniem systemu wymagała wymontowania, rozebrania i 
przebudowania pompy, co nie okazało się kosztowne, natomiast zmniejszenie 
zewnętrznej średnicy małego wirnika było rzeczą prostą, a koszt tej przeróbki to 371 
euro. Wymiana silnika o mocy 110 kW na mniejszy (75kW) było dodatkową 
inwestycją wynoszącą 3.600 euro. Zmniejszenie kawitacji na zaworze dławiącym 
zredukowało nadmierne wibracje i poziom hałasu. 
 
Rentowność: Biorąc pod uwagę zmniejszenie rozmiaru wirnika i silnika, okres zwrotu 
kosztów inwestycji to zaledwie 11.4 tygodnia, a wysokość rocznych oszczędności to 
18.070 euro przy całkowitej sumie inwestycji 3.971 euro.  
 





 



 

Optymalizacja zasilania w sprężone powietrze - rozwiązanie zastosowane przez 
producenta samochodów 
 
Opis: W 1997 roku układ sprężania powietrza pod nazwą „plant 2” stosowany przez 
niemieckiego producenta samochodów dr inż. hab. F. Porsche AG w Sztutgarcie składał 
się z chłodzonej wodą sprężarki śrubowej (o wydajności 22,2 m3/min) oraz z czterech 
chłodzonych wodą kompresorów tłokowych, z których każdy miał wydajność 15 m3/min. 
Maksymalne ciśnienie podczas pracy wynosiło 8,7 bar. Specjaliści pracujący dla 
producenta sprężarek przeprowadzili analizę wymaganych parametrów dla sprężonego 
powietrza. Na podstawie tych danych, korzystając z energooszczędnego układu 
opracowanego przez producenta sprężarek, zaprojektowano nowy układ sprężonego 
powietrza ze zoptymalizowanym zużyciem energii. 
 
Podjęte działania: Nowy układ był instalowany w dwóch etapach, a składał się wyłącznie 
z chłodzonych powietrzem sprężarek śrubowych. Obciążenia szczytowe są obsługiwane 
przez trzy maszyny o wydajności 5,62 m3/min każda, podczas gdy cztery sprężarki o 
wydajności 16,4 m3/min każda zapewniają zasilanie przy obciążeniu podstawowym. 
Praca wszystkich sprężarek jest koordynowana w zależności od ich względnego 
obciążenia, za pomocą specjalnego układu gospodarki sprężonym powietrzem. 
 
Optymalizacja układu sprężonego powietrza przyniosła widoczne zmniejszenie kosztów i 
redukcję zużycia energii: dzięki lepszemu wykorzystaniu sprężarek, oraz dzięki 
możliwości obniżenia maksymalnego ciśnienia z 8,7 do 7,5 barów, określona moc 
znamionowa całego układu sprężającego została obniżona z 8,19 do 6,19 kW. Całkowita 
oszczędność to o 483.000 kWh mniej zużytej energii elektrycznej rocznie. Do tego należy 
dodać oszczędność około 55.000 euro rocznie, gdyż tyle wynosił roczny rachunek za 
wodę chłodzącą. W rezultacie optymalizacja obiegu sprężonego powietrza okazała się 
bardzo opłacalna. 
 
 





 

 

А – Austria 
E.V.A 
Otto Starzer 
Otto-Dauer-Gasse 6 
A-1060 Vienna 
Phone: +43-1-586-1524-19 
starzer@eva.ac.at 
http://www.eva.ac.at/projecte/motor.htm

DK – Dania 
Finn Josefsen 
Energistyrelsen 
Danish Energy Authority 
Amaliegade 44-DK-1256 København K 
Phone: +45 33 92 67 00 
fj@ens.dk

NL – Holandia 
Novem 
Postbus 17 
NL-3160 AA SITTARD 
Phone: +3146-4202320 
w.de.vries@novem.nl  
http://www.novem.nl

B – Belgia 
Copper Benelux 
B. Dôme 
Avenue de Tervueren 168 
B-1150 Brussles 
Phone:+32 2 777 70 90 
mail@copperbenelux.org  
http://www.copperbenelux.org

F – Francja 
ADEME 
Bruno Chrétien 
1, square Lafayette – BP 406 
F-49004 ANGRES Cedex 01 
Phone: +33 2 41 91 40 63 
Bruno.Chretien@ADEME.fr

P – Portugalia 
ADENE 
Fernando Oliveira 
Estrada de Alfragide 
Praceta 1, №47 / 47A 
PT-2720-537 Amadora 
Phone: +351-21-472 28 42 
Fernando.oliveira@adene.fr  
http://www.adene.fr  

CH – Szwajcaria 
Swiss Fedaral Office of Energy SFOE 
Felix Frey 
CH-3003 Bern 
Phone: +41 31 322 56 44 
felix.frey@bfe.admin.ch  
http://www.motorchallenge.ch  
 
Swiss agency for efficiency energy use 
S.A.F.E. 
Jürg Nipkow 
Schaffhauserstrasse 34 
CH-8006 Zurich 
Phone: +41 1362 92 31 
juerg.nipkow@energieeffizienz.ch  

D – Niemcy 
Fraunhofer ISI 
Dr. Peter Radgen 
Breslauerstr. 48 – D-76139 Karlsruhe 
Phone: +49 721 6409-295 
Peter.Radgen@isi.fhg.de  
http://www.motorchallenge.de  
 
PTJ 
Dr. Michael Sachse 
52425 Jülich 
Phone: +49 2461 61 2735 
m.sachse@fz-juelich.de  

FIN – Finlandia 
MOTIVA 
Mr. Heikki Härkönen 
P.O.Box 489-FIN-00101 Helsinki 
Phone: +358 9 8565 3100 
heikki.harkonen@motiva.fi   

I – Włochy 
ENEA 
Dr. Sigfrido Vignati 
Via Anguillarese, 301 
I-00060, S.Maria di Galeria, (Roma) 
Phone: +3906 3048 6469 
vignati@casaccia.enea.it

S – Szwecja 
Swedisah Energy Agency, STEM 
Glenn Widerström 
Box 310, (Kungsgatan 43) 
S-631 04, Eskilstuna 
Phone: +46 16 544 20 62 
glenn.widerstrom@stem.se  

UK – Великобритания 

W celu uzyskania pomocy lub bardziej szczegółowych informacji na temat Porgramu Motor Challenge prosimy o 
kontakt z jednym z Krajowych Punktów Kontaktowych Programu MCP na terenie Europy: 

IRL – Irlandia 
Chris Hughes 
Energy Technology Promotion Leader 
Sustainable Energy Ireland 
Glasnevin – IE-Dublin 9 
Phone: +353 1 808 2076 
Chris.Hughes@irish.energy.ie

UK – Wielka Brytania 
Copper Development Association 
D. Chapman 
5 Grovelands Business Cetre 
Boundary Way, Hemel Hemstead 
HP2 7TE – UK 
Phone: +44 1442 275 705 
coppererdev@compuserve.com  
http://www.brass.org http://www.brass.org

NO – Norwegia 
IFE 
Thor Henning Gulbandsen 
P.O. Box 40, Instituttveien 18 
NO-2027 Kjeller 
Phone: +4763 80 63 82 
Thor.Gullbrandsen@ife.no

EL-Grecja 
CRES 
Dr. Ilias Sofronis 
19th km Marathonos Avenue 
GR-190 09 Pikermi 
Phone: +30 210 6603 287 
sofronis@cres.gr  



 

 
 
EUROPUMP 
Diamant Building 
80 Boulevard Auguste Reyers – B-1030 Brussels, Belgium 
Phone: +32 2 706 82 30 
Fax: +32 2 706 82 50 
secretariat@europump.org 
http://www.europump.org  

 
 
PNEUROP 
Diamant Building 
80 Boulevard Auguste Reyers – B-1030 Brussels, Belgium 
Phone: +32 2 706 82 30 
Fax: +32 2 706 82 50 
secretariat@pneurop.com 
http://www.pneurop.com  
 

 
 
EUROVENT-CECOMAF 
Bld. Reyeslaan, 80-BE-1030 Brussels 
Phone: +32 2 706 79 85 
Fax: +32 2 706 79 66 
info@eurovent-cecomaf.org  
 
Director of Operations: 
Sulekman Becirspahic-62, Boulevard de Sébastopol 
F-75003 Paris 
Phone: +331 4996 6980 
Fax: +331 4996 4510 
s.becirspahic@eurovent-certification.com  

 
 
CEMEP 
General Secretariat 
Geoff Young – GAMBICA – St George’s House 
195-203 Waterloo Road – London SE1 8WB, UK 
gcyoung@gambica.org.uk 
http://www.cemep.org 
 
Working Group Low Voltage – A.C. motors 
Secretary: Bernhard Sattler, ZVEI – Postfach 70 12 61 
D-60591 Frankfurt am Main, Germany 
Phone: +49 69 6302 377 
Fax: 49 69 6302 279 
cemep.lvm@zvei.org

 
 
EUROPEAN COPPER INSTITUTE 
H.De Keulenger 
Avenue de Tervueren 168, b10-B-1150 Brussels, Belgium 
Phone: +32 2 777 7070 
Fax: +32 2 777 7079 
eci@eurocopper.org 
http://www.eurocopper.org  

Pośród wspierających Program Motor Challenge Branżowych Stowarzyszeń Producentów Europejskich znajdują się:   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menedżer Programu Motor Challenge  
Paolo Bertoldi 
DG JRC-TP450-I-21020 Ispra 
Phone: +39 0332 78 9299 
Fax: +39 0332 78 9992 
Paolo.Bertoldi@cec.eu.int  
 

Motor Challenge: 
Vincent Berrutto 
DG JRC-TP450-I-21020 Ispra 
Photo: +39 0332 78 9688 
Fax: +39 0332 78 9992 
Vincent.Berrutto@cec.eu.int   
 

Strona Internetowa Programu Motor Challenge 
http://energyefficiency.jrc.cec.eu.int/Motorchallenge/index.htm 

 
 

Misją Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej jest zapewnienie, zgodnego 
z potrzebami konsumenta, wsparcia naukowo-technicznego dla rozwoju koncepcyjnego 
oraz wprowadzania w życie i monitorowania inicjatyw Wspólnoty Europejskiej. Jako 
instytucja świadcząca usługi ze strony Komisji Europejskiej, Wspólne Centrum Badawcze 
jest jednocześnie centrum informacji naukowo-techniczej dla wszystkich krajów Unii. 
Będąc ściśle związane z  kształtowaniem nowych strategii unijnych służy ono wspólnym 
interesom Krajów Członkowskich i jest niezależne od partykularnych interesów krajowych 
i indywidualnych. 
 
 

Oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności 
przykłady przedstawione w niniejszej broszurze zostały zgłoszone dobrowolnie przez same 
przedsiębiorstwa. Potencjał energooszczędności jest charakterystyczny dla poszczególnych układów 
napędowych i zależy od zainstalowanych technologii, liczby godzin pracy urządzeń, profilu produkcji i 
innych czynników. Jakiekolwiek działania podejmowane w ramach Programu powinny być zgodne ze 
wspólnotowymi, narodowymi i lokalnymi regulacjami prawnymi. Ani Komisja Europejska ani żadna osoba 
działająca w jej imieniu nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartości niniejszej 
broszury. 
 

Program Motor Challenge będący inicjatywą Dyrektoratu Generalnego ds. Energii i Transportu Komisji 
Europejskiej jest zarządzany przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej. 
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