
Namen demonstracijskega projekta

Pokazati, da se lahko prihranke energije in zni∫anje
stro∏kov dose∫e s centralnim sistemom za nadzor in
vodenje obratovanja kompresorjev, odklopom
posameznih vej razdelilnega omre∫ja komprimirane-
ga zraka, kadar te niso v uporabi in izkori∏≠anjem
odpadne toplote hladilne vode kompresorjev, kot je
to izvedeno v tovarni higienskega in sanitetnega
materiala Tosama, Dom∫ale.

Potencialni uporabniki

Vsa podjetja, ki imajo ve≠ skupaj delujo≠ih kompre-
sorjev za komprimiran zrak, posebej tista, kjer del ali
celo podjetje ne obratuje kontinuirano.

Vi∏ina investicije (cene leta 1996)

Skupna vi∏ina investicije je zna∏ala 17.510.000 SIT
(103.000 ECU) in zajema:
• centralni sistem za nadzor in vodenje obratovanja   

– 3.995.000 SIT (23.500 ECU),
• ventili za lo≠itev petih glavnih vej omre∫ja kompri-   

miranega zraka – 459.000 SIT (2.700 ECU),
• sistem za izkori∏≠anje odpadne toplote hladilne 

vode kompresorjev – 13.056.000 SIT (76.800 ECU).

V investicijo so vklju≠eni stro∏ki za opremo z
monta∫o in za merilno opremo.

Dose∫eni prihranki

Skupni prihranek elektri≠ne energije: 495 MWh/leto
Prihranek zemeljskega plina: 
105.292 Sm3/leto
Skupno zni∫anje stro∏kov: 
9.587.761 SIT (53.270 ECU) letno

Centralni sistem za nadzor in vodenje obratovanja
kompresorjev
Prihranek elektri≠ne energije: 
205 MWh/leto
Zni∫anje stro∏kov: 
2.734.700 SIT (15.200 ECU) letno

Ventili za lo≠itev glavnih vej
Prihranek elektri≠ne energije: 
290 MWh/leto
Zni∫anje stro∏kov: 
3.868.600 SIT (21.500 ECU) letno

Sistem za izkori∏≠anje odpadne toplote hladilne vode
kompresorjev
Prihranek zemeljskega plina: 
105.292 Sm3/leto
Zni∫anje stro∏kov: 
2.984.461 SIT (16.600 ECU) letno

Vra≠ilna doba investicije

Za celotno investicijo z upo∏tevanjem stro∏kov za
merilno opremo: 1,9 let
Za posamezne ukrepe:
• centralni sistem za nadzor in vodenje obratovanja 

kompresorjev – 1,5 let,
• ventili za lo≠itev glavnih vej razdelilnega omre∫ja 

komprimiranega zraka – 1,5 mesecev,
• sistem za izkori∏≠anje odpadne toplote hladilne 

vode kompresorjev – 4,6 let.

Povzetek projekta

Komprimiran zrak je izjemno draga oblika energije,
saj se samo 5 % do 10 % vlo∫ene elektri≠ne energi-
je pretvori v koristno energijo zraka. 

V podjetju Tosama je bila narejena vrsta izbolj∏av na
sistemu za komprimiran zrak, in sicer: instaliran je bil
centralni sistem za nadzor in vodenje obratovanja
∏tirih kompresorjev, izkori∏≠a se odpadna toplota
hladilne vode kompresorjev, veje razdelilnega
omre∫ja za komprimirani zrak se odpirajo / zapirajo v
skladu z urnikom proizvodnje. Odpravljene so tudi
netesnosti sistema za komprimiran zrak.

Analiza u≠inkov projekta je pokazala, da se je speci-
fi≠na poraba elektri≠ne energije na enoto komprimi-
ranega zraka zmanj∏ala za 19 %, osamitev delov
omre∫ja, ko tam ni porabe, je prinesla zmanj∏anje
izgub pu∏≠anja za 24 %. Vra≠anje odpadne toplote
hlajenja kompresorjev je omogo≠ilo 5,6 %
zmanj∏anje porabe zemeljskega plina.

Podjetje
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Ljubljanska 80
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Spremljanje u≠inkov projekta
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Izhodi∏≠no stanje

Tosama je tekstilna tovarna, ki se je specializirala za
proizvodnjo sanitetnega in higienskega materiala. V
podjetju je zaposlenih okrog 760 ljudi. Dve tretjini
izdelkov se proda na doma≠em trgu, preostanek pa
po vsej Evropi.

V Tosami so od leta 1990 izvedli ve≠ organizacijskih
ukrepov in investicij v u≠inkovito rabo energije.
Uvedli so sistem za izravnavo konice elektri≠ne
energije ter nadzorni sistem za spremljanje tempera-
ture in vlage po posameznih oddelkih. Prihranke pri
energiji dosegajo tudi s pomo≠jo rekuperacije
toplote odpadnega zraka iz proizvodnih prostorov in
dimnih plinov ter odpadne toplote iz procesa belje-
nja.

Tovarna uporablja komprimiran zrak pri ∏tevilnih
proizvodnih postopkih, posebno pri tkanju medi-
cinske gaze. V centralni kompresorski postaji so
name∏≠eni ∏tirje vija≠ni kompresorji in sicer: dva
vodno hlajena kompresorja zmogljivosti 20,5
m3/min, ki ju poganjata elektromotorja mo≠i 160 kW
ter dva zra≠no hlajena kompresorja zmogljivosti 7,5
m3/min oziroma 3 m3/min ter s pogonskima elektro-
motorjema mo≠i 75 kW in 22 kW.

Ker razli≠ni oddelki delajo ob razli≠nih ≠asih in imajo
spreminjajo≠o porabo, se ∏tevilo delujo≠ih kompre-
sorjev in njihova obremenitev s ≠asom spreminja.
Pred investicijo se je spremljanje delovanja kompre-
sorjev izvajalo neprekinjeno, vklapljanje kompresor-
jev, pa se je glede na potrebe po komprimiranem
zraku izvajalo ro≠no.

Razdelilno omre∫je komprimiranega zraka je sestav-
ljeno iz petih glavnih vej, ki so speljane od kompre-
sorske postaje do posameznih oddelkov. Ve≠ina
porabnikov zahteva tlak komprimiranega zraka 6
bar. Zaradi tla≠nih izgub obratuje kompresorska
postaja na povpre≠nem tlaku 7,5 bar.

Kljub temu, da so bile velikosti kompresorjev izbrane
tako, da bi ≠im bolje sledile dinamiki porabe, je bila
specifi≠na poraba elektri≠ne energije na enoto

proizvedenega komprimiranega zraka ∏e vedno viso-
ka. Pri analizi sistema za proizvodnjo in razdeljevanje
komprimiranega zraka je bilo ugotovljeno, da bi
avtomatsko vodenje kompresorjev in odklop delov
omre∫ja, ki vodijo do oddelkov, kjer ni proizvodnje,
prinesli ob≠utne prihranke.

Ocenjeno je bilo tudi, da bi bili u≠inki izkori∏≠anja
odpadne toplote hlajenja dveh kompresorjev ugodni
glede na potrebe po toploti za ogrevanje mehke
tehnolo∏ke vode. Kompresorska postaja je namre≠ v
bli∫ini belilnice, ki je glavni porabnik te vode.

Netesnost omre∫ja je obi≠ajno najve≠ji posami≠ni
vzrok za tro∏enje energije pri rabi komprimiranega
zraka. Pu∏≠anja okoli 30 % so v industriji zelo
obi≠ajna. Za ugotovitev celotnega pu∏≠anja v Tosami
so bili izvedeni testi netesnosti. Za lociranje
posameznih pu∏≠anj je bil uporabljen ultrazvo≠ni
detektor pu∏≠anja. Izmerjeno je bilo pu∏≠anje 5.045
m3/dan ali pribli∫no 20 %. V Tosami so se zato
odlo≠ili, da bodo v najve≠ji mo∫ni meri odpravili
pu∏≠anje zraka.

Centralni sistem za nadzor in vodenje 
obratovanjavanja kompresorjev

Za energetsko u≠inkovit sistem je pomembna regu-
lacija posameznega kompresorja in na≠in kako kom-
presorske postaje z ve≠ kompresorji zadovoljijo
potrebe po pretoku in tlaku komprimiranega zraka.
Instaliran je bil ra≠unalni∏ki sistem, ki zmanj∏uje ≠as,
ko kompresor deluje v razbremenjenem stanju. To se
dose∫e z izklopom kompresorja takoj, ko kompresor
za≠ne obratovati v razbremenjenem stanju in je
poraba dovolj majhna.

Ko poraba naraste, se vklopi naslednji najprimernej∏i
razpolo∫ljivi kompresor, kar omogo≠i prej∏njemu
kompresorju, da ostane ugasnjen. To zmanj∏uje
mo∫nost po∏kodbe motorja zaradi hitrega prekla-
pljanja in zmanj∏uje potrebo po obratovanju v
razbremenjenem stanju. Sistem vodenja izbere tudi
najprimernej∏e ∏tevilo in zmogljivost kompresorjev
za trenutne potrebe in na ta na≠in zmanj∏uje stro∏ke
za elektri≠no energijo in konico. Ra≠unalni∏ki sistem 

regulira vse kompresorje na osnovi ene meritve tlaka
zraka na skupnem vodu. To omogo≠a manj∏e
odstopanje od ∫eljenega tlaka zraka. Najmanj∏a
dovoljena tla≠na razlika je 0,5 bar.

Ventili za lo≠itev glavnih vej 
razdelilnega omre∫ja

Na glavne veje razdelilnega omre∫ja je bilo vgrajenih
pet elektromagnetnih lo≠ilnih ventilov, tako da se
lahko izlo≠i proizvodne oddelke, ki ne obratujejo in
na ta na≠in se prepre≠ujejo pu∏≠anja na teh delih
omre∫ja. Ventili se preklapljajo po vnesenem urniku
obratovanja posameznih oddelkov, po potrebi pa je
mo∫na ro≠na korekcija. Nadzorni sistem bele∫i sta-
nje ventilov.

Sistem za vra≠anje odpadne toplote hlajenja
kompresorjev

Odpadna hladilna voda kompresorjev, ki se hkrati
uporablja kot mehka tehnolo∏ka voda, se v dveh
prenosnikih toplote segreje na temperaturo 30 ºC.
Ta voda se potem dodatno segreva z odpadno toplo-
to kondenzata in tehnolo∏ke vode in po potrebi se-
greje na zahtevano temperaturo. Topla voda se
shranjuje v hranilnem rezervoarju v belilnici. Zaradi
agresivnosti vode so cevovodi izdelani iz nerjave≠ega
jekla, kar je podra∫ilo investicijo.

Za nadzor in vodenje oskrbe z mehko tehnolo∏ko
vodo je bila vgrajena omara z mikrora≠unalni∏ko
postajo in operatersko konzolo. Tako sistem za nad-
zor in vodenje kompresorske postaje, kot tudi sistem
za nadzor in vodenje oskrbe s toplo tehnolo∏ko vodo
lahko delujeta avtonomno z mo∫nostjo nadzora in
nastavitve parametrov vodenja preko operaterskih
konzol.

Spremljanje u≠inkov projekta

Program spremljanja u≠inkov projekta je na≠rtovan
tako, da omogo≠a lo≠eno spremljanje u≠inkov
posameznih ukrepov. Preko centralnega nadzornega
sistema se zbirajo in zapisujejo naslednji podatki:

Sistem za vra≠anje odpadne toplote hlajenja kompresorjev

Omara z mikrora≠unalni∏ko postajo



• vrnjena odpadna toplota, ki jo bele∫i vgrajen 
toplotni ∏tevec,

• dnevne meritve celotne proizvodnje komprimi-
ranega zraka in porabe elektri≠ne energije,

• dnevni zapisi, koliko ≠asa so posamezni 
kompresorji obratovali obremenjeni in 
razbremenjeni,

• temperature in tlaki komprimiranega zraka,
• ≠asi, ko so bile posamezne veje odklopljene.

Specifi≠na poraba elektri≠ne energije na enoto
proizvedenega komprimiranega zraka se spremlja
neprekinjeno.

Pred rekonstrukcijo je bila porabe energije za pripra-
vo komprimiranega zraka dolo≠ena s pomo≠jo
obstoje≠e merilne opreme: merilnika pretoka kom-
primiranega zraka, ∏tevcev obratovalnih ur in ∏tevcev
elektri≠ne energije.

Prihranki so bili izra≠unani na osnovi primerjave
specifi≠ne porabe elektri≠ne energije pred in po
rekonstrukciji. Da bi izlo≠ili vpliv lo≠ilnih ventilov na 

glavnih vejah, je izvedeno ve≠je ∏tevilo testov ne-
tenosti za posamezne veje z naslednjimi spremem-
bami:

1. Lo≠ilni ventili so bili med izvedbo testa pu∏≠anja 
zaprti. To je omogo≠ilo izra≠un najmanj∏ega 
pu∏≠anja oziroma najve≠ih prihrankov.

2. En lo≠ilni ventil je bil odprt in test pu∏≠anja se je 
ponovil. Razlika med prej∏njim pu∏≠anjem in tem 
pu∏≠anjem je pu∏≠anje v veji, v kateri je bil odprt 
lo≠ilni ventil. Potem so bila pu∏≠anja na tej veji 
identificirana in odpravljena, nakar se je ponovno 
dolo≠ilo pu∏≠anje.

3. Postopek je bil ponovljen za vsakega od lo≠ilnih 
ventilov. 

4. Stanje lo≠ilnih elektromagnetnih ventilov 
(odprt/zaprt) se bele∫i preko obdobja enega 
meseca in na tej osnovi se izra≠una povpre≠na 
stopnja pu∏≠anja. Izguba energije zaradi pu∏≠anja 
se izra≠una z uporabo povpre≠nih specifi≠nih 

porab in od∏teje od celotnih prihrankov. Ostanek 
prihrankov se pripi∏e novemu nadzornemu 
regulacijskemu sistemu.

5. Testiranje se ponavlja v trimese≠nih intervalih. 
Prihranki nara∏≠ajo s ≠asom, ko se identificira in 
odpravi ve≠ pu∏≠anj.

Odpadna toplota dobljena iz hladilne vode kompre-
sorjev predstavlja velik prihranek energije. Prihranek
je bil dolo≠en z meritvijo pretoka tehnolo∏ke vode in
temperatur pred in za toplotnim prenosnikom. 

Toplotni ∏tevec je bil name∏≠en v dovodno cev si-
stema za vra≠anje odpadne toplote do zbiralnega
rezervoarja.

Dose∫eni prihranki

Z uporabo centralnega sistema za nadzor in vodenje
obratovanja kompresorjev se je specifi≠na poraba
elektri≠ne energije zni∫ala z 0,185 kWh/m3 na 0,152
kWh/m3, kar predstavlja zmanj∏anje porabe elek-
tri≠ne energije za 19 % ali 205 MWh v enem letu.
Dodatno so lo≠ilni ventili zmanj∏ali pu∏≠anja sistema

za 24 %, kar predstavlja 290 MWh ali 3.881.000 SIT
na leto pri ceni elektri≠ne energije 13,34 SIT/kWh.

Z izrabo odpadne toplote za predgrevanje mehke
tehnolo∏ke vode smo prihranili 760.000 kWh, kar
predstavlja pri ceni plina 3,9 SIT/kWh 2.984.461 SIT
na leto.

Dodatni u≠inki projekta

Ostale koristi zaradi centralnega ra≠unalni∏kega nad-
zora in vodenja kompresorjev in daljinskega sprem-
ljanja so slede≠e:

• na voljo so dodatne informacije, ki so  pomembne 
za u≠inkovito vzdr∫evanje kompresorjev, 

• vzdr∫evalnemu osebju so stalno na voljo zvo≠ni in 
svetlobni alarm v kontrolni sobi, ki opozarjata na 
morebitne probleme,

• obremenjevanje posameznih kompresorjev je 
enakomernej∏e, kar zagotavlja enakomerno 
obrabo,

• stalna prisotnost delavcev v kompresorski postaji ni 
potrebna.

Izbolj∏ava sistema komprimiranega zraka posredno
predstavlja tudi zmanj∏anje obremenitve okolja. Z
manj∏im odjemom elektri≠ne energije in zemeljskega
plina so v Tosami zmanj∏ali emisijo CO2 za okrog 250
ton na leto.

Potencialni uporabniki

V precej podjetjih v Sloveniji imajo sisteme za kom-
primiran zrak z ve≠ kompresorji, v katerih se bi lahko
uporabil na≠in vodenja, ki ga opisuje ta primer. Da bi
se doseglo pomembne prihranke in kratek vra≠ilni
rok, so primerne kompresorske postaje s tremi ali ve≠
kompresorji. Za kompresorje ni potrebno, da so na
isti lokaciji. Centralni sistem za nadzor in vodenje
obratovanja kompresorjev je lahko zelo uporaben
tudi za zni∫anje tlaka v sistemu, ker bolj natan≠no
vzdr∫uje tlak v omre∫ju. S temi sistemi je tudi
mogo≠e odpraviti nestabilno delovanje, ki nastane,
≠e je ve≠ posami≠nih kompresorjev vezanih na kro∫ni
razvod. Pod takimi pogoji se daljinsko kontrolira tlak
in avtomati≠no sprejema odlo≠itve, kateri kompresor
naj deluje.

Izbolj∏anje energetske u≠inkovitosti sistema za komprimiran zrak
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Test netesnosti razdelilnega omre∫ja

• Med testom morajo biti vsi porabniki komprimiranega zraka izklju≠eni. 
• Kompresor z znano kapaciteto V [l/s] vklopimo (vsi ostali kompresorji so izklopljeni) in 
   po≠akamo, da tlak v omre∫ju dose∫e nastavljeno zgornjo vrednost. 
• Nato kompresor izklopimo (≠e se ne izklopi avtomatsko) in natan≠no merimo ≠as praznjenja 
   omre∫ja t [s], ko se tlak v omre∫ju zni∫a na spodnjo vrednost. 
• Kompresor se pri spodnji vrednosti tlaka ponovno za∫ene, tokrat merimo ≠as polnjenja omre∫ja 
   T [s] do zgornje vrednosti tlaka. 
• Dobljene vrednosti si zapi∏emo. 
• Isti postopek lahko uporabimo za meritve netesnosti posameznih vej razdelilnega omre∫ja.

Meritev ponovimo vsaj trikrat, da lahko dolo≠imo srednjo vrednost za t in T!

Netesnost razdelilnega omre∫ja izra≠unamo po spodnji ena≠bi.
 

Pu∏≠anje =  V * T  [l/s]
         T + t

povpre≠na poraba elektri≠ne energije pred rekonstrukcijo 0,185 kWh/m3

povpre≠na poraba elektri≠ne energije po rekonstrukciji 0,152 kWh/m3
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Komentar podjetja Tosama

Zni∫anje stro∏kov pri proizvodnji je nujnost, da so
lahko na∏i izdelki konkuren≠ni na trgu. Prav prihran-
ki pri energiji so tisti, pri katerih je dose∫en najve≠ji
u≠inek glede na vlo∫ena sredstva. Po izbolj∏avi si-
stema komprimiranega zraka smo v prvem letu obra-
tovanja zni∫ali stro∏ke za elektri≠no energijo za kar
19 %, ≠e ne ∏tejemo ∏e dodatnih prihrankov zaradi
zapiranja posameznih vej razdelilnega sistema in
izrabo odpadne toplote iz hladilne vode kompresor-
jev.

Zanesljiva preskrba s komprimiranim zrakom je
pogoj za kakovostno proizvodnjo in izpolnjevanje
dogovorjenih rokov. S postavitvijo novega nadzorne-
ga sistema kompresorske postaje sistem deluje bolj
u≠inkovito in na osnovi dosedanjih rezultatov lahko
z zadovoljstvom re≠emo, da je projekt v celoti uspel,
saj smo v ≠asu od oktobra 1996 do marca 1997
izvedli vse predelave strojnih instalacij, vgradili meril-
no regulacijsko opremo, dogradili aplikativno pro-
gramsko opremo na nadzornem ra≠unalniku ter
sami izvedli vse potrebne elektri≠ne instalacije. 

Poleg  bolj∏e preskrbe z zrakom, ki jo zagotavljamo
proizvodnji, sedaj dosegamo znatne prihranke pri
pu∏≠anju, kot rezultat vgradnje ventilov za lo≠itev

posameznih vej, saj deli proizvodnje pogosto ne
obratujejo. Kon≠no naj omenim ∏e znatne prihranke
in pove≠ano zanesljivost pri pripravi tehnolo∏ke
vode, ki smo jih dosegli z vra≠anjem odpadne
toplote hlajenja kompresorjev.

Ra≠unalni∏ki sistem nam tudi omogo≠a daljinsko
nastavljanje parametrov vodenja obratovanja si-
stema za komprimiran zrak in sicer preko opera-
tivnega ra≠unalnika v komandni sobi kotlovnice ter
nadzornega ra≠unalnika v pisarni tehnologov ener-
getike.

U≠inki demonstracijskega projekta so ob dejstvu, da
se na∏a proizvodnja iz leta v leto pove≠uje, zelo obe-
tavni. Pri spremenjenem stanju obratovanja kompre-
sorske postaje in vi∏jih cenah energije eno leto po
rekonstrukciji je ekonomika kompresorske postaje
vi∏ja od predvidene.

Izbolj∏anje energetske u≠inkovitosti sistema za komprimiran zrak

Ta projekt je eden od ∏estih projektov, ki jih je financirala Evropska komisija (DG I) v okviru programa PHARE. Projekt je izvajal mednarodni konzorcij, ki so ga sestavljali
Center za energetsko u≠inkovitost z Instituta “Jo∫ef Stefan”, Slovenija, Energy Technology Support Unit (ETSU) iz Velike Britanije, Zavod za gradbeni∏tvo (ZAG) iz Sloveni-
je in Byrne Ó Cléirigh (BÓC) iz Irske.

Dodatne informacije za ta projekt in ostale demonstracijske projekte energetsko u≠inkovitih investicij v industriji lahko dobite pri Centru za energetsko u≠inkovitost, Insti-
tut “Jo∫ef Stefan”, Jamova 39, 1001 Ljubljana, tel.: (061) 1885 210, faks: (061) 1612 335. 

Dodatne informacije za demonstracijske projekte energetsko u≠inkovitih investicij za zgradbe lahko dobite pri Gradbenem in∏titutu ZRMK, Dimi≠eva 12, 1000 Ljubljana,
tel.: (061) 1888 433, faks: (061) 348 375.

Dodatne informacije o aktivnostih na podro≠ju u≠inkovite rabe energije v Sloveniji lahko dobite na Agenciji Republike Slovenije za u≠inkovito rabo energije, Dimi≠eva 12,
1000 Ljubljana, tel.: (061) 1888 355, faks: (061) 1888 367.
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