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UVOD
Brošura "Cljno spremljanje rabe energije v industriji" je namenjena večjim
industrijskim podjetjem, katerih letni stroški za energijo znašajo več deset
mio SIT in želijo s ciljnim spremljanjem zmanjšati rabo energije (angl.:
Monitoring and Targeting - M&T). Z uspešno izvedbo ciljnega spremljanja
rabe energije je mogoče doseči velike prihranke.

Menedžer, odgovoren za ciljno spremljanje (angl.: M&T manager), mora
imeti  v podjetju avtoriteto in vpliv, vsi njegovi predlogi in pobude pa morajo
biti realno izvedljivi. Neizkušenost menedžerja lahko pripelje do nesmiselnih
predlogov in rešitev.

Pri uvajanju ciljnega spremljanja rabe energije pogosto pojavljajo ovire, kot
so:

• menedžer ciljnega spremljanja nima nadzora ali avtoritete pri izvajalcih
nalog, ki jih želi izpeljati,

• organizacijska struktura podjetja lahko ovira komuniciranje med
strokovnimi delavci in nižje izobraženimi sodelavci.

Vodnik opozarja na probleme, ki lahko nastanejo pri varčevanju z energijo in
opisuje učinkovite, že preizkušene sisteme ciljnega spremljanja rabe
energije.

Pregled vodnika Ciljno spremljanje rabe energije v
industriji

Poglavje 2 Ciljno spremljanje rabe energije

Poglavje predstavlja in opisuje ciljno spremljanje učinkovite rabe energije.
Razpravlja o možnih prihrankih in o stroških uvajanja ciljnega spremljanja ter
o vračilni dobi investicije.

Ta del vodnika je namenjen vsem, ki bi se želeli le okvirno seznaniti s ciljnim
spremljanjem energije. Primeren je predvsem za ožja vodstva večjih podjetij,
ki naj bi preskrbela sredstva, da se projekt uvajanja ciljnega spremljanja
energije uspešno izvede.

Osnovna naloga
energetskega
menedžerja je zmanjšati
stroške za energijo.
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Poglavje 3 Priprava na ciljno spremljanje rabe energije

Poglavje opisuje, kako pripraviti načrt uvajanja za ciljno spremljanje v
večjem industrijskem podjetju. Načrt uvajanja za ciljno spremljanje rabe
energije določa potrebna sredstva, stroške in predvidene prihranke. Opisani
so načini ocenjevanja stroškov in prihrankov uvajanja ter ekonomska
upravičenost investicije. Opisuje tudi probleme, ki lahko nastanejo med
uvajanjem ciljnega spremljanja rabe energije.

Poglavje 4 Ciljno spremljanje rabe energije v praksi

Poglavje opisuje uvajanje in delovanje ciljnega spremljanja rabe energije.
Opisane so naloge energetskega menedžerja in njegove skupine: postavitev
oz. montaža, razvoj programske opreme (software), prenos podatkov,
izračunavanje normih in povprečnih porab, določanje ciljne rabe, analiziranje
in poročanje.

Poglavje 5 Poročanje in analiza podatkov

To poglavje pojasnjuje naloge poročanja ciljnega spremljanja in predstavlja
vsebine običajnih poročil. Vloga ciljnega spremljanja je pomembna (npr.
spodbujanje pri nadaljnjih raziskovanjih). Podani so trije primeri, kjer je ciljna
raba določena na podlagi rabe energije preteklih let.

Poglavje 6 Nadaljnje varčevanje

Poglavje opisuje, kako motivirati ljudi k povečevanju energetskih prihrankov.
Podaja tudi verjetnost in prednost ciljnega spremljanja energije ter
pojasnjuje različne vloge, ki jih imajo odgovorni, ki se ukvarjajo z energetiko.
Opisuje pomoč ciljnega spremljanja rabe energije pri povečanju dobička in
nagrajevanju zaposlenih.

Poglavje 7 Vzorčni primeri

Glavno orodje ciljnega
spremljanja rabe energije
je motivacija zaposlenih.
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CILJNO SPREMLJANJE RABE
ENERGIJE
Pod izrazom ciljno spremljanje rabe energije razumemo uoprabo
menedžerskih tehnik za nadzor in spremljanje rabe in stroškov za energijo.

Vodnik opisuje uporabo ciljnega spremljanja rabe energije v industriji, kjer
letni stroški za energijo znašajo več deset mio SIT.

V večini podjetij rabo sredstev, ki znašajo več deset mio SIT, zelo natančno
spremljajo. Raba energije je pogosto zapostavljena, vodena nenatančno in
se šteje pod skupne stroške podjetja. To lahko popravimo z uvedbo ciljnega
spremljanja rabe energije.

Glavni elementi ciljnega spremljanja rabe energije

Ciljno spremljanje rabe energije je metoda, ki pomaga podjetjem pri
ravnanju in nadzoru rabe energije.

Bistveni elementi ciljnega spremljanja so:

• merjenje rabe energije v centrih za nadzor stroškov za energijo (v
nadaljevanju CNE) v določenem obdobju;

• določevanje specifične rabe energije v CNE (na primer: kWh/enoto
proizvoda);

• določevanje ciljne oziroma željene rabe za zmanjšanje rabe energije v
CNE;

• ocenjevanje in primerjanje rabe energije v CNE s ciljno rabo;

• poročanje o spremenjeni rabi energije v CNE in

• odpravljanje teh sprememb.

Ciljno spremljanje rabe energije zahteva veliko tehničnega in
menedžerskega znanja (motiviranje zaposlenih). Tehnični input je potreben
pri merjenju in analizi porabe energije, prav tako pa tudi pri odpravljanju
neskladnosti (na primer pri popravilu napak v postrojenju).

Prednosti ciljnega spremljanja rabe energije

Preden je bil prvič izveden program ciljnega spremljanja rabe energije
(l.1980), je bilo narejenih več študij v več kot petdesetih različnih
industrijskih panogah. Rezultati teh raziskav so pomagali pri promoviranju

Strukturiran pristop
zagotavlja učinkovito
rabo energetskih virov.

V ospredju ciljnega
spremljanja energije je
odgovornost za porabo
energije.

Motivacija zaposlenih je
ključna na poti do
ustvarjanja prihrankov.

Prednosti ciljnega
spremljanja rabe energije
v različnih industrijskih
panogah so si podobne.
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metode, tako da so sisteme ciljnega spremljanja energije so v Veliki Britaniji
uspešno vpeljali v približno 700 industrijskih podjetij. Pokazalo se je veliko
koristi, kot so:

• večji prihranki energije;

• boljša koordinacija energetskega menedžmenta;

• manjši proizvodni stroški;

• večji proračun;

• boljše preventivno vzdrževanje;

• boljša kvaliteta izdelkov;

• pospešeno odpravljanje izgub.

Višji prihranki energije

Glavni razlog za uvedbo ciljnega spremljanja rabe energije so prihranki, ki
se gibljejo med 5 in 15 % ter so v izjemnih primerih višji od 25 %. Zaradi
manjše rabe goriva so nižje tudi emisije CO2 in ostalih škodljivih plinov.

Boljša koordinacija energetskega menedžmenta

Podatki, pridobljeni tekom ciljnega spremljanja, so koristni tudi na drugih
področjih energetskega menedžmenta. Na primer:

• pri ciljnem spremljanju energetskega izkoristka;

• pri natančnem preračunavanju ponudb energetsko učinkovitih
projektov;

• pri potrjevanju energetsko učinkovitih pobud in/ali možnosti izboljšav;

• pri varčevanju z energijo v daljšem časovnem obdobju.

Podjetje je veliko vložilo v napačne sisteme za kontroliranje ogrevanja
prostorov. Z energetskim pregledom so ugotovili, da sta nastavitvi časa in
temperature napačni. Nastavitev časa v stavbi je bila 24-urna, kljub le 8-
urni zasedenosti stavbe na dan. Termostat je bil 24 ur nastavljen na
22°C. Pogostejša primerjava rabe goriva za ogrevanje prostorov in
stopinjskih dni bi osvetlila te probleme veliko prej.

Manjši proizvodni stroški

Rezultati meritev pridobljeni s ciljnim spremljanjem omogočajo lažje
določanje porabe energije. Celotni stroški so manjši, če so stroški za
energijo točno opredeljeni.

Večji proračun za energetiko

Ciljno spremljanje rabe energije omogoča ugodnejše razmerje med stroški
za proizvodnjo in energijo, tako da bo proračun za energetiko lahko v
prihodnje del proračuna za proizvodnjo.

Z zmanjšano rabo
energije pripomoremo k
čistejšemu okolju.
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Boljše preventivno vzdrževanje

Rezultati meritev ciljnega spremljanja so pogosto koristni pri preventivnem
vzdrževanju.

Boljša kvaliteta izdelkov

Rezultat dosledne rabe energije je konkurenčnejši in boljši izdelek.

Pospešeno odpravljanje izgub

Da bi povečali prihranke lahko ciljno spremljanje rabe energije razširimo na
ostale operacije, kot so odpravljanje izgub in okvar.

Stroški izvedbe ciljnega spremljanja rabe energije so odvisni od potrebnih
investicij za meritve. Te prihranke je lažje določiti kot prihranke inženirskih
projektov, poleg tega pa je investicija v ciljno spremljanje rabe energije
pogosto ekonomsko upravičena. Petnajstletne izkušnje v različnih
industrijskih panogah so v večini primerov upravičile to trditev. Ciljno
spremljanje energije je preizkušena metoda, ki s ponavljajočimi in hitro
zbranimi rezultati meritev ovrednoti izmerjene prihranke. Vračilni roki
investicij so ponavadi v veliko primerih med 6 in 12 mesecev.

Z rednimi analizami
sistema za komprimiran
zrak lahko pogosto
odkrijemo luknje v ceveh
oziroma puščanje zraka.

S ciljnim spremljanjem
rabe energije dosežemo
manj trošenja z energijo,
kar pripelje do velikih
prednosti.
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PRIPRAVA NA CILJNO
SPREMLJANJE RABE

ENERGIJE
Uvedba ciljnega spremljanja rabe energije v večjih industrijskih podjetjih
zahteva:

• namestitev merilnikov;

• uvajanje postopkov za zbiranje podatkov;

• ustanovitev centrov za nadzor stroškov za energijo - CNE;

• programsko opremo za analiziranje podatkov.

Projekt uvajanja ciljnega spremljanja rabe energije zahteva dosledno
planiran in dogovorjen časovni potek uvajanja. Da bi dosegli enostavno
vračilno dobo investicije eno leto in med 5 do 10 % prihranke, je treba ob
200 mio SIT letnih stroškov za energijo investirati med 10 in 20 mio SIT.

Prvi korak k vzpostavitvi ciljnega spremljanja rabe energije je priprava
uvajalnega načrta in predložitev le-tega ožjemu vodstvu podjetja. Uvajalni
načrt obravnava stroške in prednosti ciljnega spremljanja energije ter je
pomemben dokument med izvajanjem projekta. V nadaljevanju tega
poglavja so predstavljeni glavni elementi uvajalnega načrta.

Elementi načrta uvajanja
Stopnje načrta uvajanja ciljnega spremljanja rabe energije so:

• ugotavljanje in ocenjevanje stroškov in potencialnih prihrankov;

• predložitev načrta uvajanja ciljnega spremljanja ožjemu vodstvu
podjetja;

• vzpostavitev metodologije in časovnega poteka uvajanja ciljnega
spremljanja;

• določitev vloge menedžerja in projektne ekipe za ciljno spremljanje
rabe energije.

Pri pripravi načrta uvajanja je priporočljivo sodelovati z zunanjmi
strokovnjaki.

Ocenjevanje stroškov ciljnega spremljanja rabe energije
Ocenjevanje stroškov za uvedbo ciljnega spremljanja rabe energije zahteva:

Uvajanje ciljnega
spremljanja rabe energije
je relativno zelo zahtevna
naloga.

Načrt uvajanja je ključni
element delovanja
ciljnega spremljanja rabe
energije.
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• opravljen energetski pregled;

• opravljen pregled proizvodnje;

• definicijo CNE;

• dodatne merilne zahteve;

• postopke zbiranja podatkov;

• programsko opremo za analiziranje podatkov;

• izvajanje ciljnega spremljanja rabe energije;

• delovanje ciljnega spremljanja;

• časovni potek uvajanja.

Energetski pregled
Stroški ciljnega spremljanja rabe energije so zelo odvisni od potrebne
investicije v novo merilno opremo. Trije glavni elementi pregleda so:

1. Obračun stroškov - letni stroški se izračunavajo na osnovi analize
stroškov za energijo preteklih let.

2. Pregled meritev - opravimo s pregledom vseh merilnih mest na
porazdelitvenem diagramu za vsakega porabnika posebej. Ta
prikazuje pretok energije, ki oskrbuje nekoristnega uporabnika
znotraj sistema.

3. Odklop porabnika - pomembno je določiti področje največje rabe
za vsakega uporabnika posebej. Za obrat, ki ima 200 mio SIT letnih
stroškov za energijo, je to sorazmerno enako času delavca, ki dela
en teden.

Nič nenavadnega ni, če se kljub večjemu številu merilnikov na nekaterih
mestih rezultati meritev ne zapišejo. V tem primeru se obrestuje redno
tedensko odčitavanje rezultatov in se na podlagi tega naredi pregled.
Ključne točke v obratu naj bodo opremljene z urnimi ali 15-minutnimi
merilniki.

Meritve omogočajo odklop porabnika, ki porabi preveč. V primerih, kjer
porabniku ne moremo določiti porabe energije, je potrebno njegovo porabo
obvezno na nek način primerjati s porabo ostalih porabnikov.

Ko so vsi odvečni porabniki odklopljeni, jih razporedimo v tri kategorije:

1. veliki porabniki, kot je n. pr. talilna peč itd.;

2. proizvodni oddelek sestavlja več manjših posameznih porabnikov;

3. porabniški sistemi, kot je n. pr. osrednji hladilni obrat.
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Pregled proizvodnje

Za poznavaje proizvodnih spremenljivk je potrebno pretehtati normno
oziroma ciljno rabo energije.
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Tipične proizvodne spremenljivke v mlekarni

Celotna proizvodnja

Proizvodnja steklenic

Ure obdelave

Ure polnjenja steklenic

Stopinjski dnevi

Ob pregledu proizvodnje nas zanima naslednje:

• pogostost odčitavanja rezultatov meritev;

• odklopi naprav, strojev, oddelkov, linij itd.

Podatki o količini in času proizvodnje so zaželjeni. Stopinjski dnevi morajo
biti obravnavani, če je raba energije odvisna od zunajih temperatur. V tem
primeru je potrebno dobiti podatke o stopinjskih dneh (angl.: degree days) z
lastnimi meritvami ali podatke dobiti na Hidrometeorološkem zavodu.
Priporočljivo je vsaj tedensko zbiranje podatkov.

Definicija centrov za nadzor rabe energije (CNE)

CNE so določeni po sporazumu med proizvodnimi oddelki, osnovani pa so
na izkušnjah in porabi energije glavnih odjemalcev, razdeljevalnih sistemov
in že obstoječih meritev. Izbira CNE naj bi bila določena po naslednjih
kriterijih:

• potencialni prihranki upravičujejo stroške za meritve;

• porabo posameznih energentov in porabnikov je mogoče izmeriti;

• določiti je treba zaposlene, ki bodo odgovorni za stroške v CNE. Vsak
CNE lahko predstavlja en merilnik (npr.: proizvodna linija A – električna
energija) ali več merilnikov, kjer je analiza posameznega merilnika
nepomembna: (npr. ko spremljamo rabo električne energije petih
kompresorjev, medtem ko običajno trije kompresorji obratujejo
neprestano).

• določitev proizvodnih spremenljivk. Če je v CNE raba energije
enakomerna, so proizvodne spremenljivke bistvene pri definiranju
normne rabe in pri informiranju o ciljnem spremljanju rabe energije.

• stroškovni nosilci v CNE morajo ustrezati obstoječi strukturi podjetja.
Ciljno spremljanje energije je učinkovitejše, če je v podjetju struktura
poročanja povsem integrirana, kot pa če je izven upravljalnega koncerna.

p

p

p

p

p
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Dodatne zahteve po meritvah
Kombinacija obstoječih merilnih sistemov in določanje CNE pogojuje
dodatne zahteve po meritvah, ki jih moramo identificirati med proizvodnimi
oddelki.
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Upravičenost meritev

Dodatne merilnike namestimo, če s spremljanjem ustvarjeni prihranki
prinesejo sprejemljiv vračilni rok investicije.

Upravičenost stroškov za meritve lahko prikažemo z naslednjo enačbo:

100
TPAC ⋅⋅

= ,

kjer je: C - upravičeni strošek meritev

A - stroški energenta

P - potencialni prihranki v %

T - sprejemljiv vračilni rok investicije v letih

Vrednost P je odvisna od energenta.

Najnižje stroške za določeno vrsto energenta izračunamo na osnovi
stroškov za meritve in pričakovanih prihrankov. Tabela nam prikazuje
običajne odstotne vrednosti P, stroške meritev za različne energente in
najnižje stroške energentov, za katere so meritve stroškovno še upravičene.

Vrednotenje meritev

Tabela 1: Pričakovani prihranki

Energent Potencialni
prihranki v %

Stroški
namestitve (SIT)

Stroški
energenta (SIT)

Električna energija
(števec in merilni transf.)

3 60.000 2.000.000

Zemeljski plin 5 300.000 6.000.000

Kurilno olje 5 150.000 4.500.000

Vroča voda
(do 120°C)

7 150.000 (65 mm) 1.500.000

Voda
(z dajalnikom impulzov)

7 60.000 (65 mm) 840.000

Para
(merilna zaslonka)

5 600.000 (150 mm) 10.000.000

Komprimiran zrak 10 400.000 6.000.000

Opombe: Vrednosti so približne.
Cena merilnika pretoka je odvisna od velikosti.
Vsi stroški so spremenljivi zaradi neenakih razmer v obratih.
Če lahko neposredno določimo strošek energentov, potem se vrednosti P
lahko podvojijo. Stroški energeta se razpolovijo.
Preračunane vrednosti stroškov posameznih energentov predvidevajo
vračilni rok investicije 12 mesecev.
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Vodja proizvodnje je odgovoren za proizvodno linijo polnjenja steklenic,
kjer je letna poraba električne energije okoli 20.000 MWh. So meritve
stroškovno upravičene?

Tabela prikazuje, da bi s 3 % prihranki in letnimi stroški za električno
energijo 2 mio SIT bili stroški meritev 0,06 mio SIT poplačani v 12
mesecih. V tem primeru je rabo električne energije mogoče določiti in
prihranki bi morali biti večji kot 3 %. Investiranje v meritve je upravičeno.

Število meritev

Več ko je meritev, bolj komplicirano je zbiranje in ravnanje s podatki.
Pomembno je doseči ravnotežje med preveč in dovolj zbranimi podatki za
učinkovito analizo.

Postopki zbiranja podatkov
Dva elementa sta pomembna pri zbiranju podatkov oziroma rezulatatov
meritev:

1. pogostost zbiranja podatkov,

2. način zbiranja podatkov.

Pogostost zbiranja podatkov

Izbira pogostosti zbiranja podatkov je pomembna za uspešno izvedbo
ciljnega spremljanja rabe energije. Če je zbrano preveč podatkov postane
postopek zbiranja dražji od potencialnih prihrankov. Če pa podatkov ne
zbiramo dovolj pogosto, spremembe niso dovolj očitne, in četudi vemo
zanje, se te spremembe stopnjujejo dalje. Potencialni prihranki se zato
manjšajo.

Tedensko zbiranje podatkov ponavadi zagotovi najboljše razmerje med
prekomernim in premalo natančnim zbiranjem podatkov. Tedensko
poročanje omogoča potek ciljnega spremljanja rabe energije skupaj z
ostalimi tedenskimi poročili (proizvodnja). Vendar obstajata dve izjemi:

• Večje število tehnoloških postopkov. Teden je neprimerna časovna
enota za več istočasnih proizvodnih postopkov, zato je množično
spremljanje primernejše.

• Energetsko intenzivni postopki. Analize na osnovi izmen (npr. 8-urne
izmene) so pri energetsko intenzivnem postopku primernejše.

Če je kateri od omenjenih dveh načinov spremljanja sprejet, je treba vseeno
pripraviti tedenska poročila.

Način zbiranja podatkov

Na voljo so štirje načini zbiranja podatkov:

1. mesečni računi za energente,

Veliko industrijsko
podjetje ponavadi
potrebuje od 50 do 100
merilnikov ali števcev.

Najboljši način zbiranja
podatkov je tedenski.
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2. ročno zbiranje in vnos podatkov v računalnik,

3. ročno zbiranje podatkov s pomočjo prenosnega merilnika in samodejen
prenos v računalnik,

4. popolnoma samodejno branje in prenos podatkov v računalnik.

Mesečni računi za energente

Ta način ni primeren za večja industrijska podjetja, kjer opravljamo večje
število meritev. Podatki so nenatančni in prepočasni, da bi popravili
prekomerno rabo.

Ročno zbiranje

Ročno zbiranje je najenostavnejši in nacenejši način zbiranja podatkov, zato
je najpogostejši. V začetku vedno ročno zbiramo podatke, pa čeprav za
kasneje načrtujemo bolj uveljavljene načine.

Pri običajnem postopku uporabljamo računalniški program, ki prikaže
rezultate meritev v določenem zaporedju in primerja dobljene rezultate s
prejšnjimi. To izvajamo tedensko kot del analiz in jih dostavljamo odgovorni
osebi. V kompleksnih podjetjih naj se za vse obrate uporabljajo enotni
obrazci, na katere se vpisujejo podatki o meritvah in proizvodnji.

Čeprav naj bi rezultati preteklega tedna pomagali odpravljati napake, se le-
te še vedno pojavljajo zaradi:

• rezultatov meritev, ker so nečitljivo napisani;

• napačnih meritev;

• problema branja pisave drugih ljudi;

• napak pri vnašanju podatkov v računalnik.

Ročno zbiranje podatkov z merilniki oziroma zbiralniki podatkov

Zbiralniki podatkov imajo dve prednosti pred ročnim zbiranjem podatkov:

1. rezultate meritev lahko po vnosu v zbiralnik preverimo, ko je izvajalec še
v bližini meritev. Popravljanje napak je poenostavljeno.

2. neposredno prenašanje podatkov iz zbiralnika do računalnika odpravlja
napake, ki se pojavljajo ob vnašanju podatkov v računalnik.

Če podatke zbiramo ročno, z ali brez zbiralnika, moramo upoštevati
naslednje:

• vsaj dva zaposlena morata vedeti za lokacije vseh merilnih mest.
Zagotoviti je potrebno primeren čas za meritve v primeru bolezni ali
počitnic.

• meritve morajo potekati tako, da se merjena poraba ujema s podatki
proizvodnje.

• odčitavanje meritev se mora izvajati vsak teden ob istem času.
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• večino časa moramo nameniti meritvam, to še posebej velja za večja
industrijska podjetja;
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Popolnoma samodejno zbiranje podatkov

Glavna slabost teh sistemov so visoki stroški in dolg čas, ki je potreben, da
se tak sistem uvede.

Ko pa je sistem vpeljan, so prednosti takega sistema neprimerljive. Napake
meritev in časovni zamik med meritvami so odpravljeni, frekvenco
odčitavanja podatkov pa je mogoče nastaviti po željah uporabnika.

Na začetku uvajanja sistema za ciljno spremljanje rabe energije je visoke
stroške samodejnega zbiranja podatkov težko opravičiti le z zmanjšanjem
stroškov za energijo. Če pa so vnaprej pričakovani dovolj visoki prihranki ali
se pričakujejo težave pri zbiranju, je samodejno zbiranje podatkov edina
ustrezna pot uvajanja sistema za ciljno spremljanje.

Programska oprema za analizo podatkov
Analize meritev in podatkov o proizvodnji so lahko zelo zapletene, zato je
uporaba računalnika neizogibna.

Programska oprema za ciljno spremljnje rabe energije se pogosto uporablja,
zato mora biti uporabniku prijazna. Dobra programska oprema naj:

• bo sposobna operirati z večjim številom podatkov,

• bo enostavna za uporabo,

• bo enostavna za prilagajanje in dopolnitve,

• nudi nazorno predstavitev rezultatov,

• nudi možnost spreminjanja starih podatkov,

• nudi možnost sprejemanja podatkov iz avtomatskih zbiralnikov
podatkov,

• nudi možnost izpisovanja v standardni obliki, ki jo uporablja podjetje,

• bo sposobna kontrolirati vnešene podatke.

Za ciljno spremljanje rabe energije se lahko kupi specializirano programsko
opremo, uporabi pa se lahko tudi lastno razvito opremo. Lasten razvoj
opreme je pri zahtevnejših sistemih lahko precej dražji. Za enostavnejše
sisteme je mogoče uporabiti različne programe za preglednice (npr. MS
Excel, Quatro Pro, Lotus 123 in drugi).

Izvajanje ciljnega spremljanja rabe energije
Precej dela je potrebno vložiti od načrta uvajanja do brezhibnega ciljnega
spremljanja rabe energije. Stroški tega dela morajo biti vključeni k načrtu
uvajanja.

Priporočljivo je sodelovati z izkušenimi strokovnjaki za ciljno spremljanje
rabe energije. Če uvajanje ciljnega spremljanja poteka izključno znotraj
obrata, brez zunanjih sodelavcev, končna cena investicije ponavadi ni
bistveno manjša.

p

p

p

p
p

p
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Delovanje ciljnega spremljanja rabe energije
Uspešno ciljno spremljanje rabe energije zahteva v nasprotju s procesom
uvajanja le malo truda in investiranja.

Za uspešno izvajanje ciljno spremljanje rabe energije znotraj velikega
podjetja mora podjetje imenovati energetskega menedžerja, ki bo sodeloval
tako z vodstvom kot z upravljalci sistema.

Časovni potek uvajanja
Spodnja skica prikazuje značilen potek uvajanja za veliko industrijsko
podjetje od razvoja do delovanja.

mesec
Dejavnost

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pregled rabe energije in proizvodnje ♦

Namestitev merilnikov ♦ ♦ ♦

Zbiranje podatkov ♦ ♦ ♦

Določevanje ciljne rabe energije ♦ ♦

Delovanje ciljnega spremljanja ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Podrobne študije in analize ♦ ♦ ♦ ♦

Ponovno določevanje ciljne rabe ♦ ♦ ♦

Slika 1: Časovni potek uvajanja

Ocenjevanje prihrankov ciljnega spremljanja rabe energije

Ocenjevanje prihrankov na osnovi CNE

Prihranke najlažje ocenjujemo na osnovi pričakovanih prihrankov v
odstotkih, ki so navedeni v tabeli 1 za vsak CNE posebej. Paziti moramo, da
se izognemo običajnim napakam pri ocenjevanju prihrankov. Po določitvi
CNE bo še vedno nekaj "nepreštetih" porabnikov energije, ki koristijo
različne energente. Prihranke teh področij je težko določiti.

Analiza raztrosa

o
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Slika 2: Raztros porabe energije

Po meritvah in ocenjevanju prihrankov je možno s pomočjo analize
narisanega raztrosa dobiti razmerje med rabo energije v CNE in proizvodnjo.
Pri povprečenju točk v grafu smo uporabili regresijsko analizo.

Naslednji graf prikazuje precejšen raztros okoli regresijske premice: pri isti
proizvodnji točka B predstavlja okoli 30 % višjo porabo električne energije
kot točka A. To je značilen pojav pred uvedbo ciljnega spremljanja rabe
energije.

Upravičenost investicij

Ko so ugotovljeni vsi stroški in izkoriščene vse prednosti, ki jih nudi ciljno
spremljanje rabe energije, mora biti upravičenost investicije razvidna.

Spodnja tabela prikazuje skupne stroške in prihranke ciljnega spremljanja
rabe energije za večji industrijski objekt.

Tabela 2: Skupni stroški in prihranki ciljnega spremljanja rabe energije

Predmet Običajni stroški
v SIT

Stroški vašega podjetja
v SIT

Dodatne meritve 4.000.000

Merilec stopinjskih dni 100.000

Zbiralnik podatkov 200.000

Programska oprema 600.000

Računalniška oprema 300.000

Stroški uvajanja 3.600.000

SKUPAJ 8.800.000

Prihranki

Energijski prihranki 10.000.000

p

Pripravite podobno tabelo
za vaš sistem, s čimer
boste prikazali
ekonomsko upravičenost
sistema.



CILJNO SPREMLJANJE RABE ENERGIJE V INDUSTRIJI

Obratovalni stroški - 1.000.000

SKUPAJ 9.000.000

Predstavitev načrta uvajanja
Podpora in sodelovanje ožjega vodstva podjetja je pomemben element za
uspešno izvajanje ciljnega spremljanja energije, ker:

• bo odločitev za investicijo v ciljno spremljanje rabe energije sprejelo ožje
vodstvo in

• je podpora s strani ožjega vodstva podjetja nujno potrebna pri motiviranju
osebja za zmanjševanje stroškov.

Najboljši način za dosego te podpore je uspešna predstavitev projekta
ožjemu vodstvu podjetja. Pomembno je, da so prisotni vsi, saj so na ta način
vsi seznanjeni s prednostmi in slabostmi uvajanja ciljnega spremljanja rabe
energije ter z odgovornostmi, ki jih tak projekt prinaša.

Ovire pri uvajanju ciljnega spremljanja rabe energije

Na predstavitvah se včasih pojavijo pomiselki o smotrnosti uvajanja ciljnega
spremljanja rabe energije, kot so:

• predolg vračilni rok investicije;

• pomanjkanje časa;

• nezanimanje operaterjev;

• nameščeni merilniki ne privarčujejo denarja.

Predolg vračilni rok investicije

Najprej je potrebno ugotoviti, koliko lahko podjetje investira v izboljšanje
energetske učinkovitosti. Uvajanje ciljnega spremljanja energije mora biti
znotraj teh meja. Če je vračilni rok predolg, je potrebno zmanjšati nekatere
stroške (manjše število merilnikov itd.). Nekatere analize je mogoče opraviti
s standardnimi programi s preglednicami namesto z (dragimi) kupljenimi
programi. Ob že ustvarjenih prihrankih pa so lahko stroški dodatnih meritev
in enostavnejše programske opreme prej finanačno upravičeni.

Pomanjkanje časa

V večini podjetij ožje vodstvo podjetja organizira sestanke za energetiko le
enkrat na mesec ali še redkeje. Za učinkovito delovanje ciljnega rabe
spremljanja energije je potrebno veliko izkušenj (na primer podatkovne
analize, priprava poročil itd.), zato je priporočljivo sodelovanje z zunanjimi
sodelavci, če se le-to obrestuje. Ti lahko preučijo zastavljene cilje rabe
energije in vodijo oddelčne sestanke. V velikem industrijskem obratu
moramo z dobrim delovanjem ciljnega spremljanja rabe energije privarčevati

Z dobro predstavitvijo
uvajalnega načrta lahko
pridobimo podporo
uprave podjetja.
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čez 100.000 SIT na teden. To pomeni, da se investicija obrestuje in zahteva
od ožjega vodstva podjetja, da svoj čas posvetijo tudi temu problemu.

"Meritve ne privarčujejo denarja"

To drži, vendar rezultati meritev pomagajo pri odločanju, ali naj se projekta
lotimo ali ne.

Menedžer obrata je bil zelo skeptičen pri uvajanju ciljnega spremljanja
rabe energije. Na pobudo tehničnega direktorja je bil kljub temu prisiljen
voditi uvajanje. Po enem letu ravnanja s ciljnim spremljanjem se je
prepričal, da je sistem koristen. Ta menedžer obrata je sedaj zaposlen v
drugem podjetju, kjer prepričuje ožje vodstvo podjetja o prednostih
ciljnega spremljanja rabe energije.

Če se ožje vodstvo podjetja ne strinja s prednostmi, ki jih prinaša ciljno
spremljanje rabe energije, je še vedno možno predlagati, naj se naredi testni
primer na samo enem obratu podjetja. Po rezultatih testiranj bo ožje vodstvo
težje zavrnilo uvajanje ciljnega spremljanja rabe energije.

Pomembne izkušnje
zadnjih deset let so
pokazale, da je
investiranje v meritve
zelo učinkovito.
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CILJNO SPREMLJANJE
RABE ENERGIJE V PRAKSI

Prejšnje poglavje opisuje, kako pripraviti načrt uvajanja ciljnega spremljanja
rabe energije. Ko ožje vodstvo podjetja projekt sprejme, je potrebno le tega
tudi izvesti in pripeljati do končnega cilja, to je uspešno delovanje ciljnega
spremljanja rabe energije.

Uvajanje ciljnega spremljanja rabe energije zahteva:

• določitev projektne ekipe;

• namestitev merilnikov;

• nabava oziroma prilagoditev programske opreme;

• organizacijo zbiranja podatkov;

• izračun normne rabe energije (standardne).

Delovanje ciljnega spremljanja rabe energije zahteva:

• določitev ciljne rabe energije;

• poročilo o rezultatih analize podatkov;

• varčevanje z energenti;

• ponavljanje in ponovna določitev ciljne rabe energije.

Projektna skupina ciljnega spremljanja rabe energije

Projektno skupino sestavljajo:

Menedžer ciljnega spremljanja

Njegova naloga je voditi in uvajati ciljno spremljanje rabe energije ter
s tem zagotoviti potencialne prihranke. Ko je projekt končan, je delno
še odgovoren za delovanje ciljnega spremljanja rabe energije, to je
npr. en dan na teden.

Znati mora pravilno ravnati z zaposlenimi in jih primerno motivirati za
varčevanje z energijo. Vedeti mora, kako in na kakšen način poteka
delo v proizvodnih oddelkih in kako analizirati rezultate meritev.
Menedžer ciljnega spremljanja, mora imeti vidno podporo s strani
ožjega vodstva podjetja.

Projektno skupino za
ciljno spremljanje
energije sestavljajo:
menedžer ciljnega
spremljanja rabe
energije, izvajalec
meritev, operater
programske opreme,
skupine za energetiko in
oddelčne skupine
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Izvajalci meritev rabe

Določena naj bosta izvajalec meritev in njegov namestnik (v primeru
bolezni, dopusta itd.).

Operater programske opreme

Nekdo mora poskrbeti za vnos rezultatov meritev rabe energije in
proizvodnje v računalnik ter z računalniškim programom oblikovati
ustrezna poročila v obliki grafov in tabel. To lahko opravi tudi
menedžer ciljnega spremljanja, a je tako rutinsko delo bolj primerno
za nekoga z nižjo stopnjo izobrazbe.

Skupina za energetiko

Pomaga menedžerju ciljnega spremljanja in obvešča oddelke v
podjetju o pomembnosti uvajanja ciljnega spremljanja rabe energije.
Člani odbora so direktor, menedžer ciljnega spremljanja in
predstavniki proizvodnih oddelkov, inženirskih oddelkov itd. Sestanki
potekajo enkrat na mesec. Medtem ko se bo ciljno spremljanje rabe
energije vse bolj uveljavljalo v podjetju, bo vloga skupine za
energetiko vse bolj padala.

Oddelčne skupine

Oddelčne skupine sestavljajo posamezniki, ki v svojih oddelkih skrbijo
za učinkovito rabo energije.

Namestitev merilnikov
Preden se uvajanje ciljnega spremljanja rabe energije začne, naj bodo med
pripravo načrta uvajanja opravljene dodatne meritve. Nekateri merilniki
zahtevajo ob namestitvi zaustavitev proizvodnje posameznih oddelkov.

Pri namestitvi merilnikov je treba upoštevati nekaj ključnih točk:

Vrste merilnikov

Na voljo je več vrst merilnikov za vse možne načine pretoka.

Mesto meritev

Položaji električnih stikalnih plošč ali merilcev pretoka lahko zelo
vplivajo na rezultate meritev. Poleg tega so merilne naprave lahko
nameščene na zelo neprimernem mestu, kar otežuje odčitavanje
rezultatov meritev. Omenjene težave lahko odpravimo z daljinskim
odčitavanjem.

Način prikazovanja rezultatov meritev

Priporoča se uporaba digitalnih prikazovalnikov, ker v primeru
analognih prikazovalnikov prihaja do večjih napak pri odčitavanju.

Dosledna uporaba istih
enot in enakega števila
decimalnih števil
zmanjšujeta možnost
napak pri odčitavanju.
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Ko nameščamo merilnik (npr. izhod 4 - 20 mA), naj bo le-ta izbran
tako, da bo kasneje nanj mogoče priključiti sistem avtomatskega
zbiranja podatkov.

Priprava programske opreme

Programsko opremo lahko razvijemo sami, kupimo ali jo naročimo
zunanjemu izvajalcu. To zajema:

• natančno določitev meritev:

⇒ število digitalnih mest;

⇒ faktor množenja (konstanta števca);

• določitev CNE;

• določitev proizvodnih spremenljivk;

• zapisovanje rezultatov meritev;

• oblikovanje poročil.

Zagotoviti je treba, da bodo podatki o rabi energije in proizvodnji redno in
pravočasno prišli do operaterja sistema ciljnega spremljanja. Prav tako je
treba določiti, kakšna je pot izdelanih poročil.

Izračun ciljne rabe energije

Ciljna raba energije naj bo določena za vsak CNE posebej. Ciljna raba
energenta je reprezentativna raba pred uvedbo ciljnega spremljanja in je
določena na podlagi analize meritev rabe energije.

Če že obstajajo podatki o rabi preteklih let, se cilji lahko določijo na začetku
uvajanja ciljnega spremljanja rabe energije. V kolikor teh podatkov ni na
razpolago, moramo v vsakem CNE opraviti meritve najmanj 8 - 10 tednov
pred začetkom uvajanja. Ciljna raba izračunana na podlagi 15 do 20
tednskih meritev je določena natančneje.

Obstaja nekaj načinov, kako ovrednotiti ciljno rabo energije:

• grafično s črto, ki predstavlja povprečenje vseh izmerjenih točk (poraba
CNE v odvisnosti od spremembe proizvodnje);

• z regresijsko analizo razmerja rabe energije v CNE in obsega
proizvodnje.

Pri regresijski analizi moramo paziti, ker:

• ni nujno, da je raba energije v CNE najbolj odvisna od proizvodnje. Zato
je treba izračunati korelacijski koeficient. Ta prikazuje stopnjo odstopanja
razmerja med odvisnimi in neodvisnimi spremenljivkami.

Šele ko je programska
oprema pripravljena,
lahko začnemo zbirati
podatke.

Poraba električne
energije v proizvodni liniji
polnenja mleka v
mlekarni je bolj odvisna
od ur obratovanja kot od
kvalitete proizvodnje.



CILJNO SPREMLJANJE RABE ENERGIJE V PRAKSI

  23

• odločitev o upoštevanju proizvodnje pri določanju ciljne rabe ni odvisna
samo od korelacijskega faktorja. Razumevanje procesa zahteva, da
izberemo najprimernejši proizvodni postopek.

• moramo pri enojni ali večkratni regresijski analizi odstraniti vse točke, ki
odstopajo preveč (napake pri meritvah), ker le-te vplivajo na položaj
regresijske premice. Primer popačenja zaradi preveč izstopajočega
podatka prikazuje spodnja slika. Črta B prikazuje povprečenje vseh točk,
črta A pa povprečenje točk brez točke, kjer je prišlo do napake pri
meritvah.

• je raba energije v nekaterih CNE lahko neodvisna od proizvodnje. V tem
primeru je črta ciljne rabe vodoravna.

Slika 3: Vpliv izstopajoče točke

Inženir z malo izkušnjami je moral izračunati ciljno rabo za različne
obrate v pivovarni. Z zbranimi podatki (rabe energije, proizvodnje -
prostornina obratov, čas proizvodnje, stopinjski dnevi, itd.) in s pomočjo
regresijske analize je pri ugotavljanju vpliva stopinjskih dni na porabo
pare izračunal visok korelacijski koeficient. Temu primerno je določil
ciljno rabo, a je napravil napako. Podatke o rabi energije in obsegu
proizvodnje je vzel za obdobje med koncem septembra in začetkom
januarja, vreme pa v tem obdobju običajno postaja vse bolj hladno.

Pri dobrem ciljnem spremljanju rabe energije je priporočljivo vsako leto
sproti popravljati ciljno rabo, da lahko rezultate primerjamo s preteklim
letom. Na ta način je možno določiti letne izboljšave.

Zaupanje proizvodnih oddelkov v kakovost določevanja ciljne rabe lahko
zagotovi menedžer cilnega spremljanja energije tako, da vodjem proizvodnih
oddelkov pojasni, kako so cilji določeni in odgovori na morebitna vprašanja.
S tem so odpravljene nejasnosti in zaposleni v proizvodnih oddelkih bodo
tako bolj motivirani in lažje dosegali željene cilje.

Proizvodni oddelki morajo
zaupati kakovosti
določevanja ciljne rabe
energije.
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Vrste standardnih oblik rabe energije

Enakomerna raba

Uporablja se, ko ni razloga, da bi se raba v CNE spreminjala. Temu je lahko
vzrok slaba kontrola proizvodnje, ki jo je mogoče izboljšati s ciljnim
spremljanjem rabe energije.

Standardna oblika je aritmetično povprečje npr. tedenskih podatkov. Tipični
primeri vključujejo razsvetljavo v stalno osvetljenem prostoru ali stalno
delujočo črpalko s konstantno obremenitvijo.

Slika 4: Enakomerna raba energije

Raba energije sorazmerna z eno proizvodno spremenljivko

Uporablja se, če regresijska premica prikazuje sorazmerje med rabo
energije v CNE in obsegom proizvodnje.

Slika 5: Regresija z eno spremenljivko

Obstaja pet vrst
standardnih oblik rabe
energije.
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Enačba te premice je:

E = C + b * P

kjer je: C ... presečišče z ordinatno osjo in predstavlja
osnovno rabo sistema,

b ... naklon premice in

P ... proizvodna spremenljivka.

Raba energije prekinjeno sorazmerna z eno proizvodno spremenljivko

Vzrok za prekinitev je potrebno odkriti v CNE. Tipičen primer je hišna peč za
ogrevanje in pripravo tople vode.

Slika 6: Prekinjena regresija z eno spremenljivko

Raba energije sorazmerna z več proizvodnimi spremenljivkami

Enačba take premice je:

E = C + a * P1 + b * P2 + ....

Primer: porabljena para je lahko odvisna od stopinjskih dni (P1), količine
proizvodnje (P2) in količine vode (P3), ki jo je potrebno segreti.

Ostala razmerja med rabo energije in proizvodnimi spremenljivkami

Drugi vplivi na rabo energije so zelo redki in se uporabljajo le za določitev
standardne rabe, kadar je točno znano, da gre za takšen način razmerja.
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Določevanje ciljne rabe energije

Ciljno rabo posameznih energetov je potrebno določiti za vsak CNE in
dejansko rabo s ciljno rabo redno primerjati. S primerjavo uspešno
motiviramo porabnike energije k zmanjševanju rabe. Zato je pomembno, da
se z določeno ciljno rabo strinjajo vsi in je realno dosegljiva. Če je mogoče
cilj doseči prelahko, bodo priložnosti za varčevanje izgubljene. V
nasprotnem primeru, če so zahteve previsoke, pa se zdijo cilji nedosegljivi,
delavci izgubijo motivacijo in voljo pri zmanjševanju rabe energije.

Cilji morajo biti določeni tako, da bodo prihranki primerljivi z izhodiščno ali
povprečno rabo energije, ko bo cilj dosežen.

Pomembno je redno pregledovanje določene ciljne rabe, da bi uspeli
zadržati motivacijo za zmanjševanje rabe energije.

Predhodni cilji

Ko uvajamo ciljno spremljanje energije, je priporočljivo, da za ciljno rabo
vzamemo kar povprečno rabo preteklih let (vsaj za prve tedne).

Slika 7: Določevanje ciljne rabe energije na osnovi preteklih let

Ciljna raba predstavlja povprečje preteklih let, zato z doseganjem nivoja
ciljne rabe ne prihranimo energije. Praviloma bo raba vedno boljša od ciljne
rabe, s čimer bodo porabniki stimulirani za varčevanje. Cilji se zdijo realni,
obenem pa se popravi previsoko rabo energije. Točk nad črto povprečenja
rabe električne energije glede na obseg proizvodnje ni več - prihranki so
ustvarjeni.

Ponovni pregled ciljne rabe

Po nekaj tedenih ciljnega spremljanja rabe energije je ciljna raba, ki je bila
določena na osnovi normne rabe preteklih let zlahka dosežena, zato
določimo novo. To lahko storimo na več načinov:

Cilji morajo biti določeni
na primernem nivoju.

Poraba, ki je višja od
zastavljenega cilja je
poudarjena, in vzroki za
to odkriti in popravljeni.
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• kot novo ciljno rabo določimo novo črto povprečne rabe energije glede na
obseg proizvodnje;

 Slika 8: Določitev zahtevnejše ciljne rabe energije

• nova ciljna raba je enaka najboljši pretekli rabi energije;

Slika 9: Po vzoru najuspešnejših preteklih rezultatov

• določimo ciljno rabo na osnovi programa za izboljšanje energetske
učinkovtosti;

• poljubno izberemo ciljno rabo glede na odstotno izboljšanje trenutne
rabe.
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Slika 10: Odstotno izboljšanje

Prvi trije načini temeljijo na realnih podatkih, kar je načeloma bolje od
zadnjega načina.

Vseeno je kateri način uporabimo, pomembno je le, da se z novo določeno
ciljno rabo strinjajo tudi v proizvodnih oddelkih. Če proizvodni oddelki ne
razumejo, kako je ciljna raba določena, potem ciljnemu spremljanju ne bodo
posvetili zadostne pozornosti.

Če smo investirali zato, da bi zmanjšali porabo energije v CNE, moramo
ciljno rabo v skladu z investicijo zmanjšati, sicer bo prej določen cilj prelahko
dosegljiv in motivacija zaposlenih bo prenizka.

Analize in poročanje
Primerjavo dejanske in ciljne rabe ter ostalih podatkov oblikujemo in
izdelamo s pomočjo programske opreme ter jih posredujemo ključnim
osebam. Prikazane dosežene rezultate predstavimo zaposlenim in jih na ta
način dodatno motiviramo za nadaljne delo. Analize in poročanje so
podrobneje opisani v poglavju 5, možnosti za nadaljne varčevanje pa v
poglavju 6.
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POROČANJE IN ANALIZA
PODATKOV

Poročanje

Redno poročanje o ciljnem spremljanju rabe energije ima naslednje naloge:

• motivirati zaposlene za zmanjševanje rabe energije,

• redno poročanje o učinkovitosti

• spremljanje stroškov za energijo,

• spremljanje energetskih prihrankov.

S primerno programsko opremo lahko poročila prikažemo grafično ali
tabelarično. S poročili naj bodo seznanjeni različni zaposleni v podjetju glede
na njihov položaj.

V vsakem večjem industrijskem podjetju obstajajo tri ravni menedžmenta:

• ožje vodstvo, ki je odgovorno za celo podjetje. V okviru uvajanja ciljnega
spremljanja rabe energije mora spremljati stroške in potek rabe glede na
določeno ciljno rabo. Poleg tega mora predstaviti željene cilje, pokazati
jasen interes za ciljo spremljanje rabe energije, sicer ostali zaposleni ne
bodo posvečali dovolj pozornosti doseženim prihrankom;

• vodje oddelkov (srednji menedžment), ki odgovarja za specifična
področja poslovodenja, za koordinacijo in izvajanje ukrepov zniževanja
rabe energije ter zagotavljajo obstoječe prihranke;

• vodje (proizvodnih) oddelkov in operaterji (nižji menedžment), ki z
manjšimi spremembami lahko prihranijo določen del energije.

Eden od načinov vključevanja ciljnega spremljanja energije v že obstoječo
strukturo upravljanja podjetja je širjenje informacij o delovanju ciljnega
spremljanja rabe energije skupaj z ostalimi običajnimi informacijami. Pri
običajnih tedenskih sestankih, kjer teče beseda predvsem o proizvodnji,
namenimo nekaj časa tudi porabi energije. Tako je mogoče preverjati in
ocenjevati, kako ciljno spremljanje energije pomaga pri uresničevanju ciljev,
ki smo si jih zadali. Določene naloge lahko dodelimo posameznikom
proizvodno upravljalne skupine.
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Običajni postopek poročanja
Rezultate meritev o rabi energije in količini proizvodnje redno analiziramo.
Neobdelani podatki nam omogočajo le grobo primerjavo med dejansko rabo
in ciljno rabo, ki smo si jo zadali v posameznem CNEZa doseganje
prihrankov moramo analizo podatkov prikazati v poročilu standarne oblike.
Oblike poročil se od podjetja do podjetja razlikujejo. Nekaj najpogostejših je
prikazanih v nadaljevanju.

Naloge v CNE

Za čim večjo učinkovitost pri rabi energije je treba v CNE posameznikom
dodeliti spisek nalog.

 Tabela 3: Spisek nalog za posamezni CNE

Predmet Opis Operater Datum

Polnilnica

1 Izklop ventilatorjev ob koncu
proizvodnje

JS

2 Izklop razsvetljave ob koncu
proizvodnje

JS

3 Zmanjšanje porabe vode pri
pomivanju steklenic

JS

4 Izklop vode pri zabojnem stroju JS

5 Odstranitev veznega dela cevi z
vodno pištolo za pomivanje

JS

6 Popravilo pipe ME

NRC polnilnica

7 Zapreti vrata PM

8 Pravočasen izklop dovoda pare
in vode za pranje

PM

9 Izklop razsvetljave po koncu
dela

PM

10 Ne vklopiti redundančne črpalke PM

Odjem energije

11 Popravilo vklapljanja hladilnega
kompresorja

ME

12 Čiščeneje kondenznih lončkov ME
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Tedensko poročilo

Vsebuje podatke o dejanski in ciljni rabi energije, rabi energentov in odstotni
delež rabe v posameznem CNE. Poročilo lahko zajema celo podjetje ali
samo določen obrat znotraj podjetja. Taka oblika poročila nam omogoča
določitev stroškovne spremenljivke v posameznem CNE.

Tabela 4: Tedensko poročilo o rabi energije

Opis Poraba Ciljna raba Stroški Razlika do ciljne rabe

Električna energija kWh kWh SIT % SIT

Glavni števec 88520 88102 885200 0.47 4200

Prodaja na drobno 1204 1500 12040 -19.73 -2376

Prodaja na debelo 6140 6500 61400 -5.54 -3401

Polnilnica 12528 9289 125280 34.87 43684

Pakirnica 23400 21952 234000 6.60 15435

Hladilnica 4160 4261 41600 -2.37 -986

Kontrolna soba 1320 1315 13200 0.38 50

Čiščenje vozil 890 750 8900 18.67 1661

Vodno hlajenje 8047 12166 80470 -33.86 -27244

Kotlovnica 3323 2154 33230 54.27 18034

Kompresorji za zrak 10459 11212 104590 -6.72 -7024

Kontrolna soba 1462 1315 14620 11.18 1634

Vodne črpalke 1852 2300 18520 -19.48 -3607

Ostalo 13735 13388 137350 2.59 3560

Voda m3 m3 SIT % SIT

Glavni števec 2632 2781 184240 -5.36 -9871

Voda za kotel 155 160 10850 -3.13 -339

Čiščenje steklenic 1372 1283 96040 6.94 6662

Čiščenje 238 240 16660 -0.83 -139

Čiščenje zabojev 196 200 13720 -2.00 -274

Cevi v polnilnici 378 350 26460 8.00 2117

CIP 71 77 4970 -7.79 -387

Ostalo 222 471 15540 -52.87 -8215

Nafta litrov litrov SIT % SIT

Kotli 8229 8732 139136 -5.77 -8021

SKUPAJ 1208576 -1.13 -13693
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Primerjava dejanske in ciljne rabe energije

Graf, ki določa trend odstopanja dejanske rabe energije od ciljne, je lahko
prikazan kot črtni graf dejanske in ciljne rabe energije ali pa kot stolpični graf
odstopanja med njima. Graf, ki prikazuje le odstopanja med dejansko in
ciljno rabo je bolj uporaben, saj omogoča hitrejše prepoznavanje in lažje
razumevanje. Zagotavlja hitro določitev razvoja napake, ki povzroča
povečano porabo energije.

Slika 11: Črtni graf ciljne in dejanske rabe energije v CNE

Slika 12: Stolpični graf odstopanja dejanske rabe energije v CNE od ciljne

Tedensko poročanje

Tedenska poročila nam omogočajo jedrnato primerjavo dejanske in ciljne
tedenske porabe in stroškov. Njihov glavni namen je poročanje, ponavadi
višji vodstveni ravni preden se začnejo izvajati nadaljne akcije za
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zmanjševanje porabe energije. V nekaterih organizacijah take vrste poročil
izdajajo manj pogosto, na primer vsak mesec.

Tabela 5: Tedenski pregled stroškov

Dejansko (SIT) Odstopanje (SIT) Odstopanje (%)

Elektrika 885200 4200 0.47

Nafta 139136 -8021 -5.77

Voda 184240 -9871 -5.36

Skupaj 1208576 -13693 -1.13

Metoda kumulativnih vsot – CUSUM

Metoda kumulativnih vsot - CUSUM (angl.: CUmulative SUM) - je statistična
tehnika, ki meri odstopanja med podatki zabeleženimi v enakomernih
intervalih. Če je neka količina merjena v enakih intervalih (raba energje) in
zaradi motnje pride do odstopanj merjene veličine glede na ustaljen vzorec,
bo metoda spremembo zaznala in jo izmerila.

Graf CUSUM prikazuje kumulativne prihranke – v primerjavi s povprečno, ne
ciljno rabo (!) -, ki so doseženi v določenem obdobju. Naraščajoča krivulja
tako pomeni prihanke. Enakomerno naraščajoča krivulja predstavlja
enakomerne in enake prihranke, medtem ko povečanje strmine predstavlja
večje prihranke, zmanjšanje strmine pa pomeni, da je poraba energije večja
od povprečne. Krivuljo skupnih prihrankov je mogoče narisati za vsak CNE,
oddelek ali celotno podjetje.

Slika 13: Krivulja skupnih prihrankov
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Ostale oblike poročil

Ostale oblike poročil, kot so na primer mesečna ali četrtletna poročila, so
med letom zelo koristna. Uporabljamo jih za spremljanje stroškov in le redko
za pospeševanje oziroma izvajanje novih ukrepov.

Dostavljanje poročil

Treba je določiti prejemnike ter način dostavljanja poročil.

Vodje obratov in operaterji (nižji menedžment)

Odgovorni so le za omejena področja v podjetju. Najprimernejša je tedenska
oblika poročanja o rabi v CNE skupaj s spiskom nalog. Za motivacijo
zaposlenih jih je nujno potrebno obveščati o rezultatih in uspehih pri
ravnanju z energijo. Manj pogosto je potrebno prikazovanje rezultatov s
krivuljami, ki prikazujejo odstotno vrednost glede na določeno ciljno rabo.

Vodje oddelkov (srednji menedžment)

Vsa poročila za operaterje morajo pregledati vodje oddelkov. Najprimernejša
so mesečna ali četrtletna poročila.

Ožje vodstvo podjetja (višji menedžment)

Glavna naloga ožjega vodstva podjetja je spremljanje stroškov in prihrankov
energije. Tedenska poročila o stroških prikazujejo ujemanje oziroma
odstopanje dejanske rabe energije glede na določeno ciljno rabo. Uporaba
metode kumulativnih vsot je najprimernejša.

Ožje vodstvo igra ključno vlogo pri zagotavljanju vidne podpore menedžerju
ciljnega spremljanja pri njegovih varčevalnih aktivnostih. Zato je dobro, da je
s tedenskimi poročili s spiskom nalog informativno seznanjeno tudi ožje
vodstvo.

Dodatne analize

Z občasnimi dodatnimi analizami je možno povečati prihranke energije. Tri
najpogostejše analize so opisane v nadaljevanju.

Kritično ocenjevanje določene ciljne rabe

Vse do sedaj obravnavane analize rezultatov meritev se nanašajo na
spremembe rabe glede na določeno ciljno rabo in popravljanje prevelikih
odstopanj. Ciljna raba je bila določena na podlagi meritev in spremljanja
rabe energije preteklih let. Odstopanje med dejanske rabo in ciljno rabo je
bilo natančno pregledano, vendar ciljna raba ni bila dovolj natančno
določena.

Menedžer ciljnega spremljanja rabe energije mora poskrbeti za razumno
določitev ciljne rabe. To je možno narediti s primerjanjem določene ciljne
rabe in ciljne rabe, ki je predlagana kot najprimernejša v preglednici
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modelov. Modeli so rezultat izračunov rabe energentov, poznavanja
določenih procesov in proizvodnih podatkov.

Po primerjavi med dejansko rabo in rabo, določeno po modelu, je mogoče
najti veliko protislovij. Protislovja je potrebno razložiti in temu primerno
ukrepati - izvesti je potrebno energetski pregled CNE. Analiza je
predstavljena v nadaljevanju s tremi primeri iz industrije za predelavo mleka.

Kritična ocena ciljnega spremljanja 1

Spremljana je bila raba vode stroja za pomivanje steklenic. Normna raba
je bila določena na osnovi obratovalnih ur v hali za čiščenje steklenic.
Ugotovljeno je bilo, da je bil naklon premice ciljne rabe prestrm glede na
naklon, ki ga je predpisal izdelovalec stroja za pomivanje steklenic.
Luknjice šob so bile vzdrževane napačno (neprimerno čiščenje), zato so
se s časoma povečale, s tem pa tudi raba vode. Po zamenjavi šob se je
raba vode vrnila v območja, ki jih je predpisal proizvajalec stroja.

Kritična ocena ciljnega spremljanja 2

Na podlagi tedenskega spremljanja polnilnice z ampermetrom je bilo
ugotovljeno, da je raba električne energije v hali za čiščenje steklenic
tesno povezana s številom obratovalnih ur, vendar je bil konstantni del
ciljne premice zelo visok. Med obratovanjem je ampermeter z običajnimi
konicami kazal obremenitev 100 A. Kljub temu pa je v času
neobratovanja kazal 50 A. Pregled je pokazal, da so bili ventilatorji stalno
vključeni ne glede na proizvodnjo. Ventilatorje so nato med
neobratovanjem proizvodnje izključili in raba energije se je bistveno
zmanjšala.

Slika 14: Hala za čiščenje steklenic
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Kritična ocena ciljnega spremljanja 3:

Primerjava rabe električne energije pri proizvodnji ledene vode s
proizvodnjo je pokazala precejšen raztros, vendar je kljub temu očitna
medsebojna odvisnost. Energija potrebna za hlajenje mleka je urisana v
graf. Potreba po hlajenju je bila približno enaka rabi električne energije
hladilnih naprav. Analiza krivulj za kompresorje je pokazala, da je
pričakovano razmerje rabe energije za hlajenje mleka in za kompresor
okoli 6. Obremenitev je bila povečana zaradi nepravilnega delovanja
pasterizatorja in delovanja večje črpalke za hladno vodo med
neobratovanjem. Napaka je bila odpravljena in delovanje kompresorja je
bilo ponovno nastavljeno.

Slika 15: Priprava ledene vode

Analiza dela posameznikov

To vrsto analize uporabljamo, kadar je v podjetju zaposlenih več
operaterjev. Tako lahko primerjamo uspešnost in povečujemo tekmovalnost
med njimi. Operaterje, ki dosegajo slabše rezultate, temu primerno
usposobimo ali jim pokažemo, kako delajo operaterji, ki dosegajo boljše
rezultate.

Spremljanje zaposlenih:

Trije operaterji v treh izmenah upravljajo s talilno pečjo. Analiza s
CUSUM krivuljo kaže, da se je operater A skoraj približal ciljni rabi.
Operater B je to rabo dokaj uspešno uspel zadržati, operater C pa je kot
kaže zelo slabo ravnal z talilno pečjo!
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Slika 16: CUSUM krivulja rabe energije v talilni peči

Analiza specifične rabe energije

Vodje proizvodnje pogosto merijo učinkovitost s specifično rabo energije.
Večina proizvodnih procesov dokaj enakomerno porablja energijo, kar
pomeni, da se lahko specifična raba energije zelo spreminja glede na obseg
proizvodnje z vklučevanjem in odklapljanjem proizvodnje. Nadzor nad
spreminjanjem rabe energije in kritično ocenjevanje postavljenih ciljev
zagotavljata doseganje najboljše energetske učinkovitosti v podjetju.
Primerjava specifičnih rab v podjetju z drugimi podjetji je izredno koristna,
saj pokaže, če bodo bodoče investicije za nadaljnje zmanjšanje stroškov za
energijo ekonomsko upravičene.
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NADALJNJE VARČEVANJE

Pri vpeljevanju ciljnega spremljanja rabe energije lahko naletimo na številne
ovire, med katerimi je največja pomanjkanje finančnih sredstev za meritve. V
večini podjetij se meritve obrestujejo le, če je uvajanje ciljnega spremljanja
učinkovito in na dolgi rok prinese prihranke. Pomembno je, da se vzdržuje
varčevanje tudi po uspešnem uvajanju. To poglavje opisuje, kako ohraniti
varčevanje na stopnji, ki jo je zagotovilo uvajanje ciljnega spremljanja rabe
energije.

Obstajata dva razloga, zakaj se delovanje ciljnega spremljanja energije
lahko prekine:

• informacijam o ciljnem spremljanju energije primankuje verodostojnosti,

• ciljno spremljanje ima prenizko prioriteto.

Verodostojnost ciljnega spremljanja

Zaposleni v proizvodnji imajo ponavadi veliko zadolžitev, zato niso
pripravljeni sprejeti dodatnih nalog, kot je poročanje v okviru ciljnega
spremljanja. Da bi zaposleni dobili zaupanje v ciljno spremljanje, morajo
upoštevati naslednje:

- postopek za delovanje in kroženje tedenskega poročanja mora biti
točno določen - zanemarjanje in oddajanje poročil z nekaj tedensko
zamudo je nesprejemljivo in povsem nekoristno.

- poročanje mora biti takojšnje - poročila morajo biti tako pogosta, da je
možno prepoznati in popraviti vzroke za spremembe v rabi energije.

- poročanje mora biti natančno - rezultati meritev in podatki o
proizvodnji morajo biti izmerjeni sočasno. V kolikor merilniki ne morejo
meriti vsak časovni interval ob istem času, potem je natančnost meritev
slabša.

- cilji rabe energije morajo biti razumljivi in realno dosegljivi.

Če vsi ti dejavniki niso zagotovljeni, ciljno spremljanje energije ne bo
uspešno.

Ciljno spremljanje energije so uporabljali v tovarni zamrznjene hrane. Po
obširnem programu rekonstrukcije, so začeli izvajati meritve, vendar
izmerjenih podatkov niso analizirali. Podatke za obdobje 12 tednov so
analizirali naenkrat in ugotovili, da se je poraba vode v tem obdobju
povečala z 80 m3 na 500 m3. Ob pregledu vodovoda so našli na eni od
cevi razpoko in jo popravili. Raba vode se je vrnila na normalno raven.

p
p
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Prioriteta ciljnega spremljanja

Ciljno spremljanje je učinkovito pri ustvarjanju prihrankov v večjih
industrijskih podjetjih. Do prihrankov pridemo s pravilnim izvrševanjem
osnovnih postopkov in z izogibanjem klasičnim primerom trošenja energije.
Zaradi značilnosti ciljnega spremljanja imajo direktorji podjetij več posluha
za ostale zahteve. Nujno potrebno pa je zagotoviti ciljnemu spremljanje
energije več pozornosti znotraj podjetja. Prav tako je za ohranjanje
visoke stopnje varčevalne zavesti treba vključiti redno poročanje o stroških
za energijo v menedžmentski informacijski sistem.

Skupina za energetiko

Vloga skupine za energetiko je pomoč menedžerju ciljnega spremljanja pri
uvajanju ciljnega spremljanja, še posebej na področju javnega obveščanja in
pri izvajanju ukrepov za varčevanje. Skupini za energetiko predseduje
menedžer, ki je član ožjega vodstva podjetja. Dodatno so lahko člani
skupine še menedžer ciljnega spremljanja in menedžerji ostalih proizvodnih
oddelkov. Po uvedbi ciljnega spremljanja rabe energije naj bi se skupina za
energetiko sestajala enkrat na mesec. Usklajevati je potrebno izboljšave pri
ustvarjanju prihrankov in periodično pregledovati uresničevanje zastavljenih
ciljev.

Skupina za energetiko oži prepad med menedžerji ožjega vodstva podjetij in
menedžerji na nižjih položajih (vodje proizvodnje in drugih oddelkov), ki se
sicer med seboj ne srečujejo pogosto.

Načrte za varčevanje z energijo planirajo in sprejmajo na sestankih
oddelčnih menedžerjev in menedžerja ciljnega spremljanja. Skupina za
energetiko je pristojno mesto za poročanje o uspešnosti doseganja
prihrankov.

Oddelčni sestanki

Oddelčni sestanki so sestanki med menedžerjem ciljnega spremljanja in
oddelčnimi menedžerji. Spodbujajo vsako idejo in pobudo za ustvarjanje
prihrankov. S tem, ko ideje razporedimo po prioritetah, pripravimo spisek
ukrepov za varčevanje z energijo. Potem se lotimo prepoznavanja in
popravljanja napak, ki so vzrok za preveliko rabo. Rabo energije v CNE
moramo prav tako obravnavati, saj lahko tekom obravnavanja odkrijemo
nove napake.

V nekaterih podjetjih že imajo podobne oddelčne sestanke, na primer za
vodenje projektov. Energetski menedžment je kot dodatek takim sestankom
logična širitev pristopa poslovne odličnosti (angl. "Total Quality") in
eleganten način vključevanja ciljnega spremljanja med običajne postopke v
obratih.

Oddelčno pregledovanje

Za pregledovanje oddelkov potebujemo nekoga, ki bo redno pregledoval
(ponavadi po opravljenem dnevnem delu) in si zapisoval vse vidne primere
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trošenja energije. Spisek napak pregleda menedžer ciljnega spremljanja in
na podlagi tega v ključnih oddelkih primerno ukrepa.

Zniževanje računov za energijo

Kadar je oddelčni menedžer jasno odgovoren za nastale stroške v njegovem
oddelku, je verjetnost za intenzivnejše varčevanje večja. Najboljša pot za
zagotovitev potrebnih podatkov je, da sistem ciljnega spremljanja poroča o
odstopanjih od predvidenih stroškov. Za določitev stroškov se uporabijo
podatki o rabi energije in ciljnih stroških, tako da stroški realno odražajo
spremembe v kateremkoli proizvodnem procesu.

Nagrajevanje za izboljšave
Ena od ovir, ki se pojavljajo pri uvajanju sistema ciljnega spremljanja rabe
energije, so slabo plačani delavci, ki niso pripravljeni delati bolj učinkovito.
Motivacijo lahko pogosto izboljšamo s primerno denarno nagrado.

p
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VZORČNI PRIMERI
V nadaljevanju je predstavljeno pet primerov iz Velike Britanije, ki prikazujejo
možne prihranke s ciljnim spremljanjem rabe energije v različnih industrijskih
panogah.

Primer 1: Živilska industrija

Letni stroški za energijo 900 mio SIT

Stroški investicije 20 mio SIT

Letni prihranki 20 mio SIT (2
%)

Sistem spremljanja

Električna energija

Nameščenih je bilo 60 merilnikov rabe električne energije in 30 dodatno za
izboljšanjo kontroliranje posameznih oddelkov. Prav tako je bilo nameščenih
tudi 8 merilnikov pretoka komprimiranega zraka.

Voda/odpadna voda

Nameščenih je bilo 20 posebnih merilnikov za večje porabnike vode.
Merilnike so uporabili tudi za merjenje odpadne vode večjih procesov.

Para

Nameščenih je bilo 20 merilnikov pare. Z večdimenzionalno regresijsko
analizo je bila glede na stopinjske dni ciljno spremljana celotna raba pare.

Sistem upravljanja

Uvajanje sistema ciljnega spremljanja je tekel vzporedno s projektom
poslovne odličnosti (TQM). Energetiki posameznih oddelkov so imeli
sestanke vsakih štirinajst dni, kjer so razpravljali o možnih projektih in načinu
izvajanja teh projektov znotraj projektne skupine. Ker je bil določen delež
prihrankov porazdeljen med člane projektne skupine, so s tem povečali
njihovo motivacijo.

Izmerjeni prihranki

Pomembnejši prihranki vode in energije so bili doseženi z naslednjimi
ukrepi:
• izboljšana izolacija parnih vodov,
• izklapljanje opreme čez vikende,
• izoliranje proizvodnih linij med delovnim časom,
• zmanjševanje temperatur v proizvodnih oddelkih,
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• odpravljanje netesnosti oziroma preprečitev puščanja komprimiranega
zraka,

• intenzivni program izklapljanja razsvetljave.

Primer 2: Tekstilna industrija

Letni stroški za energijo 500 mio
SIT (elekt. energija)

Stroški investicije 6,4 mio
SIT

Letni prihranki 13,6 mio
SIT (2,7 % elekt. energije)

Sistem spremljanja

Električna energija

Določenih je bilo 22 stroškovnih mest, ki so pokrivala glavne proizvodne
procese.

Zemeljski plin

Plinsko rabo so razdelili na pet stroškovnih mest. Meritve so izvedli z že
obstoječimi merilniki, ker so z njimi lahko pokrili vse večje porabnike.

Para

Rabo pare so določevali glede na posamezne oddelke in meritve izvedli z že
obstoječimi merilniki.

Sistem upravljanja

Poročila so izdelovali tedensko za vsak oddelek posebej. Določevanje ciljne
rabe in uspešnost uvajanja ciljnega spremljanja energije so ocenjevali na
rednih sestankih. Skupna mesečna poročila so bila namenjena
menedžerjem ožjega vodstva v podjetju. Podjetje za oskrbo z električno
energije je tesno sodelovalo pri projektu, saj je zmanjševanje rabe energije v
podjetjih cilj njihovega obsežnega programa upravljanja na strani rabe
enrgije (Demand Side Management).

Izmerjeni prihranki

Glavni del prihranka električne energije so dosegli z:

• zmanjšanjem uporabe pomožnih proizvodnih linij med nizko stopnjo
proizvodnje ali neobratovanjem,

• zmanjšanjem rabe klimatskih naprav v nezasedenih halah,

• ločitvijo kompresorskih in vakuumskih vodov, ko jih niso uporabljali,

• zmanjševanjem tlaka kompresorskega zraka,

• boljšo organizacijo proizvodnje, tako da so se izognili tekočim linijam, ki
so delovale pri manjšem obsegu proizvodnje,

• odstranitvijo pregorelih flouroscentnih žarnic,



CILJNO SPREMLJANJE RABE ENERGIJE V INDUSTRIJI

• optimatizacijo proizvodnje komprimiranega zraka.
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Primer 3: Steklarska industrija

Letni stroški za energijo 400 mio SIT (elekt. energija)

Stroški investicije 5,6 mio SIT

Letni prihranki 20 mio SIT (5 % elekt. energije)

Sistem spremljanja

Električna energija

V podjetju je bilo nameščenih 20 števcev za električno energijo kot dodatek
k že obstoječemu merilnemu sistemu.

Zemeljski plin

Nameščenih je bilo 5 dodatnih merilnikov za merjenje rabe zemeljskega
plina večjih porabnikov. Raba plina za ogrevanje je bila ocenjena z razliko
med količino kupljenega plina in porabljenim plinom vseh večjih porabnikov.

Sistem upravljanja

Dodatne meritve so omogočile natančno določitev stroškovne odgovornosti
posameznih oddelkov v podjetju za rabo energije. Programski paket, ki je bil
na osnovi programa Lotus programiran znotraj podjetja, prikazuje rabo
energije vsakega stroškovnega centra znotraj oddelka v podjetju v grafični in
tabelarični obliki. Rabo energije zato lahko hitro ocenijo. Povzetek poročil je
namenjen menedžerju podjetja, ki je na rednih sestankih poročal o
uspešnosti projekta in podobnih projektov, ki so bili že izvedeni, s čimer je
še dodatno motiviral zaposlene.

Izmerjeni prihranki

Glavni del prihranka energije so dosegli s:

• povečanjem zavesti zaposlenih pri varčevanju energije (ugašanje luči
…),

• izboljšanjem zgorevanja v talilnih pečeh,

• zmanjšanjem rabe komprimiranega zraka,

• novo napeljavo razsvetljave, da bi razdelili osvetlitev na manjša področja
in tako omogočiti natančnejšo kontrolo,

• ugašanjem ventilatorjev zunaj delovnega časa,

• zmanjšanjem rabe plina pri gorilnikih,

• primernejšo nastavitvijo termostatov za ogrevanje prostorov.
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Primer 4: Mlekarska industrija

Letni stroški za energijo 240 mio SIT (elekt. energija)

Stroški investicije 7 mio SIT

Letni prihranki 34 mio SIT (14 % elekt. energije)

Sistem spremljanja

Električna energija

Električno omrežje znotraj podjetja so razdelili na 28 stroškovnih mest, ki so
zajemala vse glavne porabnike električne energije.

Voda/odpadna voda

Določili so 20 stroškovnih mest za spremljanje procesov čiščenja, splošne
porabe in posameznih oddelkov.

Para

Za spremljanje pare je bilo določenih 5 stroškovnih mest. Uporabili so že
obstoječo merilno opremo. Glavne uparjalnike so merili posebej.

Plin

Stroškovna mesta so bila določena za parne kotle in dva grelca tekočin.

Sistem upravljanja

Za vsak proces oziroma oddelek so bila izdelana tedenska poročila, prav
tako pa tudi poročila o delovanju in rabi uparjalnikov in sušilcev med procesi,
ki trajajo ponavadi do 20 ur. Na rednih tedenskih sestankih so določevali
ciljno rabo in razpravljali o uspešnosti izvajanja projekta.

Izmerjeni prihranki

Glavni del prihranka energije/vode so dosegli s:

• ponovnim uvajanjem ekonomajzerjev in boljšim izkoristkom parnih kotlov,

• boljšim izkoristkom sistema za pripravo ledene vode,

• zmanjšanjem porabe vode prek 50 %,

• boljšim ravnanjem in delovanjem uparjalnikov in sušilnikov,

• boljšim zgorevanjem v grelnikih tekočin (kontrola dovoda zraka),

• zmanjšanjem količine odpadnih voda za 10 %,

• boljšim ravnanjem z vodo.
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Primer 5: Predelava rib

Letni stroški za energijo 200 mio SIT (elekt. energija)

Stroški investicije 5 mio SIT

Letni prihranki 16 mio SIT (8 % elekt. energije)

Sistem spremljanja

Dušik

Tedensko porabo energije so izračunali glede na zalogo in pripadajoče
podatke.

Električna energija

Nameščeni so bili dodatni električni števci za pokritje celotnega sistema.

Voda

Dodatno so namestili merilnike za spremljanje rabe v vsaki fazi procesa.

Sistem upravljanja

Projekt ciljnega spremljanja rabe energije je vodil energetski menedžer
podjetja skupaj s skupino za energetiko (finance, proizvodnja, kontrola
kvalitete). Tedenska poročila so bila narejena istočasno z razmerji specifične
porabe energije.

Izmerjeni prihranki

Glavni del prihranka energije so dosegli z:

• uporabo pravilnega pretoka dušika v zamrzovalnem tunelu,

• regeneracijo hladnega dušika,

• zmanjševanjem rabe vroče vode za taljenje,

• izolacijo toplih vodov,

• kontrolo vrat hladilnice,

• natančnejšim delovanjem kompresorja hladilnika,

• boljšo kontrolo kotlov, ki se uporabljajo za ogrevanje pisarn.
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