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Uvod

… eno vprašanje: Ali bi si želeli zmanjšati stroške
za energijo? To vprašanje se zdi odvečno – le kdo
si tega ne bi želel! Toda izkušnje Bavarskega
deželnega urada za okolje (v nadaljevanju z
nemško kratico LfU) (glej okvir »Priročnik za
učinkovito rabo energije«) in ostalih organov
kažejo, da so potenciali varčevanja z energijo in s
tem znižanja stroškov večinoma neizkoriščeni. To
velja tako za strojegradnje obrate, ki sicer
prihranijo 50.000 evrov letno z odpravo puščanj
komprimiranega zraka, kot tudi za obrate za
proizvodnjo umetnih mas, ki so prenehali z
istočasnim hlajenjem in ogrevanjem v isti hali, in za
lakirnice, ki so z bolj ugodnim dovajanjem zraka
prihranile dve tretjini dosedanjega odsesovanega
zraka.
Veliko ukrepov, s katerimi bi potenciali postali
očitni ali celo že uresničljivi, dejansko ne zahteva
precejšnih investicij, marveč manjše denarne
vložke in stroške (npr. za ugotavljanje in odpravo
puščanj komprimiranega zraka).

Do zdaj je LfU izdal priročnik za
učinkovito rabo energije za naslednje
industrije:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

steklarstvo (1997)
industrija porcelana (1997)
industrija gradbenega materiala
(1998)
proizvodnja strešnih opek (1998)
velike pekarne (2000)
mlekarne (2000)
oplemenitenje tekstilnih izdelkov
(2000)
mesnopredelovalna industrija (2001)
strojegradnja (2002)
obdelava umetnih mas (2002)
naprave za pripravo prostorskega
zraka (2002)
galvanska industrija (2003)
papirna industrija (2003)

Več informacij najdete v popisu literature.
Priročnik, ki ga imate pred seboj, ni roman, ki bi ga
prebrali od začetka do konca, niti ni leksikon, kjer bi
našli vse informacije. Služi predvsem prikazu
pomembnih energetskih področij v industriji in obrti in
vsebuje konkretna navodila za varčevanje z energijo,
ki so se že izkazala za učinkovita pri drugih podjetjih.
V posameznem podjetju pa lahko obstajajo še druge
možnosti za varčevanje z energijo, ki pa jih boste
spoznali ob obravnavanju te materije.

Zapravljanje energije: Ali je energijo možno porabiti?
Fizikalno gledano to seveda ni možno. Energije se ne ustvari ali potroši, ni je ne več ne manj, energijo se samo
pretvarja. V praksi pa obstajajo oblike energije, ki so zelo učinkovite in uporabne v številne namene (npr.
elektrika ali procesna para pri visoki temperaturni in tlačni ravni), in pa takšne oblike energije, ki niso tako
učinkovite, npr. nizkotemperaturna toplota. Pri klasičnem pridobivanju energije gre večinoma za pretvarjanje
kemično vezane energije premoga ali kurilnega olja v elektriko. »Raba energije« potemtakem pomeni rabo
visokokakovostne energije ob pretvarjanju npr. v odpadno toploto. Če se neke oblike energije uporabi več, kot je
to dejansko potrebno, njen preostanek (presežek) sicer ne izgine, ampak se pretvori v manjvredno obliko
energije in s tem razvrednoti. Tako pod pojmom »zapravljanje energije« razumemo predvsem nepotrebno
razvrednotenje visokokakovostnih oblik energije.
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Varčevanje z energijo:
Varovanje okolja v lastno korist

Majhna poraba energije praviloma pomeni tudi
nižje stroške, zaradi tega varčevanje z energijo
koristi predvsem tistemu, ki z njo varčuje. Raba
energije pa je skoraj vedno povezana tudi s
sproščanjem ogljikovega dioksida (CO2), saj so
najpomembnejši energenti (premog, nafta,
zemeljski plin) sestavljeni večinoma iz ogljika, ki
reagira
s
kisikom
iz
zraka.
Po drugi strani pa je CO2 najpomembnejši
antropogeni (pod vplivom človeka nastali)
toplogredni plin. Zaradi toplogrednih plinov v
zemeljski atmosferi se sončni žarki odbijajo nazaj
v atmosfero, zaradi česar povprečna globalna
temperatura počasi narašča.
Od začetka industrijske dobe je vsebnost CO2 v
ozračju narasla za več kot 30%, za polovico
samo od začetka 70-ih let. Zlasti v zadnjih treh
desetletjih je opaziti znaten dvig povprečne
globalne temperature. Kot kaže, je povečanje
vsebnosti CO2 neizpodbitno povezano z
opazovanimi oz. pričakovanimi podnebnimi
spremembami, ki jih spremljajo pogosti ekstremni
vremenski pojavi (nevihte, hude suše in močno
deževje s poplavami). Za zaščito okolja je zato
nujno potrebno, da se količina emisij CO2 močno
omeji. Mednarodni sporazumi, npr. Kjotski
protokol, in različni državni in deželni programi za
varstvo okolja so temu posvetili veliko pozornosti.
Najpomembnejši instrument za varovanje okolja
je učinkovita raba energije. Varovati okolje
pomeni narediti nekaj sebi v prid!

Trgovanje z emisijami CO2 in emisijski
monitoring
Na podlagi Direktive ES se je s 1. januarjem
2005 začelo trgovati z emisijami ogljikovega
dioksida in t.i. emisijskimi kuponi. Ta direktiva je
bila z Zakonom o trgovanju z emisijami
toplogrednih plinov (TEHG) nato tudi prenešena
v nemško zakonodajo. V trgovanje z emisijami so
vključeni predvsem onesnaževalci iz energetike
in težke industrije. Natančen postopek, po
katerem so podjetja prejela emisijske kupone,
izhaja iz nacionalnega alokacijskega načrta.
Določeno je bilo tudi, da imajo podjetja, ki lahko
zmanjšajo oz. so že optimirala porabo energije in
s tem količino emisij CO2, prednost pred tistimi
podjetji, ki porabijo več energije. Za ta podjetja je
bila pri Bavarskem gospodarskem združenju v
Augsburgu ustanovljena posvetovalnica za
trgovanje z emisijami BayCO2 (www.bayco2.de).
Za podrobnejše informacije obiščite spletno
stran: www.bmu.de/emmissionshandel.
Emisije ogljikovega dioksida lahko podjetja že
zdaj določajo s pomočjo programa emisijskega
monitoringa, ki ga je bavarska deželna vlada
izdelala skupaj z vbw v okviru pobude
»Klimadialog
Bayern«.
Za
podrobnejše
informacije obiščite spletno stran: www.ermli.de/monitoring. CD z računalniškim programom
in pojasnili lahko brezplačno naročite na enaslovu: presestelle@stmugv.bayern.de.
Podrobnejše informacije o projektu »Klimadialog
Bayern« najdete na spletni strani:
www.klima.bayern.de.
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Pregled obstoječega stanja v podjetju

Le tisti, ki dobro pozna svoje podjetje, lahko tudi
varčuje z energijo. Šele ko ste določili glavne
porabnike energije, se lahko osredotočite na tista
področja, kjer lahko zmanjšate rabo energije oz.
ki so pomembna predvsem zaradi zmanjševanja
stroškov.

Analiza obstoječega stanja v
podjetju in priprava energetskega
koncepta
Pri širjenju podjetja je v preteklosti pogosto prišlo
do širitve ali nadomestnih investicij na takšen
način, da so se oskrbovalni vodi enostavno
podaljšali. S celovitim konceptom in z uskladitvijo
posameznih komponent se je tako energetska
učinkovitost v podjetju močno povečala.
Prav v primeru širitve podjetij ali znatnih investicij
je treba slediti novostim na področju strojev,
naprav in energetske tehnike. Z energijskimi
podatki je možno prikazati energijske pretoke
podjetja. Poznavanje posameznih oddelkov,
dejavnosti in naprav zaposlenim v podjetju
omogoča, da dejavnosti natančno spremljajo in
izračunajo stroške.

Zbiranje podatkov v podjetju
Pregled nad količino in časovnim potekom
celotnih potreb po energiji v podjetju v
najpreprostejšem
primeru
omogočajo
že
dobavnice in računi. Natančno določanje
časovnega poteka in razdelitev deleža energije
posameznim porabnikom poteka prek števcev
elektrike, vode, toplote, plina ter prek zapisnikov
dimnikarskih služb in kontrolnih poročil služb za
izvajanje meritev. Če podjetje nima števcev, je
delež porabljene energije posameznih naprav
možno oceniti tudi na podlagi nazivne moči,
povprečne moči in časa obratovanja (urni števec
obratovanja).
Namestitev
podštevcev
za
elektriko, vodo, toploto ter plin je pogosto
predpogoj za pravično določanje stroškov na
porabnika v proizvodnji.

Na sliki:
Analiza in prikaz omrežja
oskrbe z energijo in njenih
porabnikov v celotnem
podjetju (levo) in
posameznega procesa
(desno)
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Energetski kazalci

Energetski kazalci služijo:
•

Kazalce
poznamo
iz
številnih
področij
gospodarstva. Pri primerjavi energetskih kazalcev
(benchmarking) se določa specifične vrednosti
delovnih procesov, produktov ali storitev in jih
primerja s konkurenčno najboljšimi podjetji ali
vsaj s povprečjem v panogi. Energetski kazalci so
izraz energijske učinkovitosti, tj. potrebe po
energiji
glede
na
referenčno
vrednost.
Referenčna vrednost se lahko izrazi npr. s
številom kosov nekega produkta, z neko
določeno storitvijo, s količino materiala za
predelavo ali z doseženim prihodkom. Tipični
energetski kazalci so npr. »poraba energije na
liter mleka« ali »poraba energije na tono
surovega aluminija«.

•

•

za primerjavo lastnega podjetja ali
lastnih proizvodnih procesov z
drugimi podjetji iz iste panoge
(predpogoj: primerljivost produkta),
za samokontrolo, za primerjavo
rezultatov v določenem časovnem
razponu,
pri načrtovanju, vodenju in nadziranju.

Primerjava

energetskih

kazalcev

Na spletnih straneh lahko dobite informacije o
številnih programih, s katerimi lahko ocenite porabo
energije v podjetju, ki je tipična v vaši panogi.
Program vsebuje kazalce za približno 40 panog.
Vzorec lahko naročite na naslednji spletni strani:
www.meisterlich-energisparen.de (za 105 evrov);
za člane VDMA ali VDA je brezplačno na voljo.
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Stroji, naprave, pogoni
Nasveti
Več kot dve tretjini elektrike v industriji potrošijo
elektromotorji, od tega več kot polovico črpalke,
ventilatorji in kompresorji. Ob novem nakupu
pogona in z obratovanjem električnih pogonov
pa je možno potenciale za varčevanje z energijo
izkoristiti brez upada zmogljivosti.

PRIMER IZ PRAKSE

ª Uporabljajte
naprave,
ki
ustrezajo
najnovejšim standardom tehnike. Veliko
strojev in naprav se je, kar zadeva
njihovo
zmogljivost
in
energetsko
učinkovitost, v preteklih letih močno
razvilo. Ravno pri dolgem obratovalnem
času
se nakup
nove naprave
z
zmanjšanimi obratovalni stroški hitro
obrestuje.

Energetsko učinkovite obtočne črpalke
za ogrevalne naprave
Običajne črpalke za ogrevalne naprave
pretvorijo le 10 do 15 odstotkov električne
energije v črpalno moč. Že nekaj časa pa so na
tržišču optimirane obtočne črpalke podjetja
Grundfos GmbH, ki razvijejo pri skoraj 70odstotni nižji zmogljivosti enako hidravlično moč.
Odlikujejo jih energetsko zelo učinkoviti
elektromotorji z magnetno tehnologijo in tej
tehnologiji prilagojene novosti za črpalke in
njihovo vodenje. Dodatno znižanje porabe
energije omogoča izboljšanje reguliranja črpalke
za boljše prilagajanje zahtevam posameznega
področja uporabe. Na voljo so tudi že optimirane
obtočne črpalke za različna zmogljivostna
območja in področja uporabe.
Več informacij lahko najdete na strani:
www.wupperinst.org/FaktorVier/
praxisbeispiele/umwaelzpumpe.html

Energetsko učinkovita
obtočna črpalka
Grundfos Magna
Slika: Grundfos Magna

ª Pri standardnem motorju z obratovanjem
3000 ur/letno znaša strošek nakupa motorja
manj kot 3 odstotke stroškov v življenjskem
ciklusu, več kot 95 odstotkov pa raba
energije. Pri nakupu novih strojev in naprav
pazite na uporabo energetsko učinkovitih
elektromotorjev z razredom izkoristka 1 (če
je potrebno, se o tem pozanimajte pri
izdelovalcu naprave). Morebitni dodatni
stroški se glede na življenjsko dobo
povrnejo že po nekaj letih.
ª Pri nestalni obremenitvi predstavlja velik
energijski potencial uporaba reguliranih
(npr. št. vrtljajev) električnih pogonov.
ª Upoštevajte, da se malo obremenjeni
izmenični pogoni s »trikotne vezave«
preklopijo na »zvezdasto vezavo«, če je
obremenitev motorja večkrat manjša od 1/3
nazivne obremenitve.
ª Dandanes bi naj bili biti ukrepi za
kompenzacijo jalove moči v vsakem
podjetju že samoumevni, že samo
zaradi nižjih stroškov.

Na tipskih ploščah motorjev se nahajajo
naslednji razredi izkoristka
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Energetsko varčni motorji prinašajo dobiček!
Slika: Siemens

Priporočila za regulirane električne pogone:
Pogoni do 50 KW

•Enosmerni pogoni z omrežnim usmernikom
•Izmenični pogoni z asinhronskim motorjem in s frekvenčnim
pretvornikom

Pogoni od 50 do 1.000 KW

•Enosmerni pogoni z omrežnim usmernikom
•Izmenični pogoni z asinhronskim motorjem in s frekvenčnim
pretvornikom
•Izmenični pogoni z drugimi pretvorniki

Pogoni nad 1.000 KW
(visoko zmogljivi pogoni)

Specifična izvedba za posamezno uporabo:
•Enosmerni pogoni
•Izmenični pogoni s kletkastim rotorjem asinhronskega motorja
•Izmenični pogoni s sinhronskim motorjem

Poraba elektrike in potenciali za varčevanje v nemški industriji v 1997
Prihranek energije 18,7 TWh/leto
Prihranek stroškov 1,4 mlrd €/leto
Prihranek CO2 11 mio t/leto

Toplota in galvanska tehnika 26%
Mehanska energija 69%
Razsvetljava 5%
1,4% potencial za varčevanje z energijo
Izkoristek motorja

ª Za transformatorje in usmernike veljajo
naslednja priporočila:
• Izberite takšno napravo, ki ima
najmanjše izgube v prostem teku.
• Pri obratovanju usmernikov se
pozanimajte, ali obstaja možnost, da se
napravo ustrezno dodatno opremi glede
na obratovanje vaše naprave (npr.
zamenjava selenskih plošč s silicijevimi
diodami). Tako boste izkoristek lahko
povečali za 10 do 20 odstotkov.
• Naprave namestite v bližino velikih
porabnikov.
• Odpadno toploto uporabite za
ogrevanje, tj. za ogrevanje svežega
zraka v podjetju ali za ogrevanje
sanitarne vode.

Po izračunih
ZVEI/VDEW znaša
potencial za varčevanje
električne energije v
industriji z regulacijo
števila vrtljajev in z
uporabo energetsko
učinkovitih motorjev 10
odstotkov.

Prihranek energije 18,7 TWh/leto
Regulacija števila vrtljajev

ª Če je možno, v delovnih premorih izklopite
tiste stroje in naprave, ki so veliki
porabniki energije.
ª Za redno ponavljajoče poteke ali delovne
premore uporabite stikalne ure.
ª Pomožne stroje (npr. ventilatorje)
uporabljajte tako dolgo, kot deluje glavni
stroj.
Nadaljnje informacije lahko dobite pri združenju
Zentralverband Elektrotechnik- und
Elektronikindustrie e.V., Fachverband Automation
na strani: www.zvei.org/antriebe.
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Raba komprimiranega zraka

Komprimiran zrak je energent,
ki ga zaradi dobrih lastnosti
(čistost, preprosta in raznovrstna uporabnost,
skorajda nenevaren)
uporablja domala vsako proizvodno podjetje in igra zato pomembno vlogo
v proizvodnih procesih. V Nemčiji predstavlja
oskrba s komprimiranim zrakom približno 7
odstotkov industrijske potrebe po
elektriki.
Študija Evropske Komisije iz leta 2001 je
pokazala, da znaša celotni potencial tehničnih in
ekonomskih ukrepov za varčevanje z energijo
več kot 30 odstotkov. Podjetja s 50-odstotnim
potencialom za varčevanje z energijo na področju
rabe komprimiranega zraka niso več redkost.

Nasveti za organizacijske ukrepe:
ª Naprave redno vzdržujte. Filtre redno
menjavajte in bodite pozorni na puščanja v
oskrbovalnem omrežju.
ª Naprave za komprimiran zrak postavite na
ustrezno mesto. To mora omogočati
odsesovanje zadostnih količin suhega,
mrzlega (severna smer) in čistega zraka ter
možnost uporabe odpadne toplote za
ogrevanje zraka ali sanitarne vode.
ª Omrežni tlak mora biti čim nižji. Če kateri koli

Stroški puščanja komprimiranega zraka:
Premer luknje
Dejanska
velikost

mm

Izguba
zraka
l/s pri 6
bar

Letna izguba energije
pri 8.769 ur/letno in
0,09 €/KWh
KWh

€

z

1

1,24

2.891

260,17

z

3

11,14

26.017

2.431,55

z

5

30,95

72.270

6.504,30

10

123,80

289.080

26.017,2

z

porabniki potrebujejo večji tlak, je treba urediti
posebno omrežje ali periferno zvišanje tlaka.
ª Komprimiran zrak uporabljajte samo v
proizvodno-tehnične namene in ne za
sušenje, čiščenje itd. Stikala in ventili se dajo
električno bolje premikati kot pnevmatsko.
ª Če želite izboljšati podatkovno situacijo in
povečati
ozaveščenost
ljudi
glede
komprimiranega zraka, pripravite posebno
stroškovno
mesto
za
pridobivanje
komprimiranega zraka.
ª Stroje in naprave redno preverjajte na
puščanje. Netesnosti lahko locirate s pomočjo
ultrazvočnih naprav.

Nasveti za tehnične ukrepe:
ª Uporabljajte
najsodobnejše
tehnično
optimirane
kompresorje
(npr.
uporaba
energetsko učinkovitih motorjev in frekvenčnih
pogonov z regulacijo števila vrtljajev). Veliko
zastarelih kompresorjev povzroča visoke
obratovalne stroške in ogroža zanesljivost
oskrbe z energijo.
ª Optimirajte sistem za komprimiran zrak:
uporaba več kompresorjev z različnimi
zmogljivostmi in inteligentnim upravljanjem
omogoča večji izkoristek posameznega
kompresorja.
ª Pri načrtovanju omrežje pazite, da bodo imele
cevi dovolj velik premer in da bodo čim bolj
gladke
(pomembno
za
preprečevanje
tlačnih izgub); namesto kolenastih cevi in T
kosov uporabite razdelilne cevi.
ª Poleg naprav z velikimi nihanji v porabi
namestite zadostno dimenzionirane tlačne
posode.
ª Pri pripravi komprimiranega zraka (sušenje,
razoljevanje) se držite principa »kolikor
le potrebno – tako malo kot le mogoče«.
ª Odpadno toploto kompresorja uporabite za
ogrevanje stavb in pripravo tople vode
najlažje tako, da v času ogrevanja hladilni
zrak kompresorjev uporabite kot sveži zrak.
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Ugotavljanje puščanj pri napravah na komprimiran zrak
Če želite določiti puščanja komprimiranega zraka, so vam na voljo številne profesionalne službe. Prvo
grobo oceno izgube zaradi puščanja lahko narediti tudi sami. To naredite s trajnim merjenjem vklopa s
poljubnim kompresorjem iz omrežja. To metodo lahko uporabite le pri kompresorjih s prekinjenim
obratovanjem ali z delovanjem v praznem teku. Puščanje nato določite, ko kompresor ne obratuje (npr. ob
koncu tedna), ko so porabniki sicer izklopljeni, a pod tlakom. Zaradi puščanj v sistemu pride do porabe
komprimiranega zraka, zaradi česar pada omrežni tlak. Kompresor mora izgube zaradi puščanja vedno
znova nadomestiti.
V določenem merilnem obdobju tM (npr. ena ura – čas
merjenja naj obsega vsaj pet preklopnih ciklov) se
merijo in seštevajo posamezni časi teka kompresorja
(t1, t2, ...). Preko nazivne moči kompresorja se nato
določi količina energije, porabljena v tej uri zaradi
puščanj. Letno porabo energije zaradi puščanj lahko
izračunate s pomočjo letnih obratovalnih ur sistema za
komprimiran zrak. To se nato primerja s celotno
izmerjeno porabo električnega toka za kompresorje.
Podjetje lahko na podlagi deleža izgub zaradi puščanj
določi, kako nujni so ukrepi sanacije.

Primer:

Merilno obdobje tM = 60 min = 1 h
Celotni čas delovanja kompresorja t=t1+t2+...=20 min =0,33 h
Nazivna moč kompresorja: PN=180 kW
Letno obratovalno obdobje omrežja komprimiranega zraka: tB=5.000 h
Letna poraba el. energije vseh kompresorjev za komprimiran zrak v sistemu:
W=1.000.000 kWh

Stopnja puščanja =

t * tB * PN
tM * W

=

0,33 h*5.000 h*180 kW
1 h*1.000.000 kWh

Dosedanje izkušnje so pokazale, da izgube puščanj v
številnih podjetjih znašajo med 30 in 50 odstotkov.
Praviloma se zato strošek za odpravljanje puščanj
povrne že v nekaj mesecih. Izgub komprimiranega
zraka pa se pri sedanjih sistemih komprimiranega
zraka ne da preprečiti. Ukrepi za preprečevanje
najmanjših luknjic, kjer prihaja do puščanja, lahko
postanejo veliko dražji od vaših prihrankov.

=

0,3

=

30%

Dopustne stopnje puščanja so:
maks. 5% pri majhnih sistemih,
maks. 7% pri srednjih sistemih,
maks. 10% pri velikih sistemih,
maks. 13 - 15% pri zelo velikih sistemih
(npr. jeklarne, ladjedelnice).

Nadaljnje informacije na temo »Pametna uporaba komprimiranega zraka« najdete v številnih objavah
in na spletni strani: www.druckluft-effizient.de kampanje »Druckluft effizient«, ki jo podpira LfU.
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Prezračevanje, klimatizacija, hlajenje

Povsod, kjer prosto zračenje (npr. z odpiranjem
oken
ipd.)
ne
zadostuje,
uporabljamo
prezračevalne in klimatske naprave. To je v
večini primerov v proizvodnih stavbah in
pisarnah. Poleg dovajanja čistega zraka te
naprave še ogrevajo, hladijo in navlažujejo ter
razvlažujejo zrak. Naprave, ki opravljajo vsaj dve
od omenjenih funkcij obdelave zraka, imenujemo
naprave za pripravo zraka v prostoru. V Nemčiji
se približno 14 odstotkov industrijske električne
energije porabi za pogon črpalk in ventilatorjev
(slednji predstavljajo srčiko vsake naprave za
pripravo zraka v prostem). Istočasno pa potencial
za prihranek energije pri sistemu »ventilatorja« v
industriji znaša več kot 20 odstotkov, kot je
pokazala raziskava inštituta Frauenhofer Institut
für Systemtechnik und Innovationsforschung.

Nasveti:
ª Napravo za pripravo zraka v prostoru
uporabite glede na potrebe (čas in kraj) in
namensko z uporabo krmilne in regulacijske
tehnike. Dimenzije prilagodite glede na
najpogostejši način obratovanja.
ª Kar zadeva delovanje naprave, nikar ne bodite
prezahtevni. Stopnje izmenjave zraka ne
nastavljajte višje kot je potrebno in moč
hlajenja ne nižje. Redno preverjajte nastavitve.
ª Napravo redno vzdržujte in redno zamenjujte
filtre.
ª Pri vgradnji prezračevalnih kanalov pazite, da
bo zračni upor čim manjši: prerezi vodov naj
bodo ustrezno veliki, raje uporabite cevno
koleno kot kotnike. Uporabljajte kar se da
gladke cevi in ne spiralnih ali valovitih.
ª Pazite na dobro toplotno izolacijo kanalskega
sistema in vodov za grelne in hladilne medije.
ª Pri novih investicijah uporabite tehnično
optimirane komponente, kot so najnovejši
energetsko učinkoviti motorji, elektronsko
regulirani motorji, črpalke in ventilatorji.
ª Pri prenosih raje uporabite neposredni
pogon kot pa ploščate in klinaste jermene.
ª Pri prezračevalnih sistemih uporabite zrak, v
kolikor je kakovost zraka ustrezna. Preko
vodov za zrak ogrevajte dele podjetja z
obtočnim zrakom iz hal, kjer prihaja do
presežkov toplote.
ª Če je možno, uporabite naprave za ponovno
izkoriščanje
toplega
(rekuperacija)
in
hladnega zraka.
ª Škodljive snovi oz. škodljive pline odsesavajte
načrtno in učinkovito neposredno tam, kjer
nastajajo.
S
tem
vam
bo
uspelo
količino odsesovanega zraka zmanjšati na
tisto minimalno količino, ki je potrebna za
zagotovitev varstva pri delu.

Slika levo zgoraj: Plošča s šobo za odsesovanje na talilnih loncih. V
nasprotju s sesalnimi cevmi ali pokrovi plošča s šobo veže tok
škodljivih snovi. Pri enakem zajetju škodljivih snovi so tako potrebne
veliko manjše količine odsesovanega zraka. Tudi s kritjem (delnim)
naprav lahko v veliko primerih močno zmanjšate količine
odsesovanega zraka.
Slika: ThyssenKrupp HiServ GmbH
Slika levo spodaj: Odsesovanje pri robotih za varjenje v avtomobilski
industriji.
Slika: Herding GmbH Filtertechnik

12

PRIMER IZ PRAKSE

Za hlajenje proizvodnih postopkov lahko
uporabite tudi hladno podtalnico, če vam organ,
pristojen za vode, to odobri in če je kakovost
vode ustrezna. Ponavadi je to najbolj varčen
način in vse leto lahko razpolagate s hladilno
temperaturo 8-10°C. Pri hladilni temperaturi do
14°C je drugi najboljši način hlajenje s hladilnimi
stolpi. V primeru, da je potrebno uporabiti hladilne
stroje, preverite možnosti uporabe odpadne
toplote.

Hlajenje s podtalnico
V raziskovalnem središču FIZ skupine BMW
v Münchnu se za hlajenje uporablja
podtalnico iz zbirnih in razdelilnih kanalov
münchenske podzemne železnice. Hladna
voda s temperaturo 10-12°C je do FIZ-a
speljana preko 4,6-kilometrskega voda, od
koder odteka pri 17°C. Pri projektih, ki jih
finančno podpira Zvezno ministrstvo za
okolje, se pri 5 MW kapacitete hlajenja
ustvari 44 mio kWh hladu letno. V primerjavi
s hlajenjem z običajnimi kompresorskimi
hladilnimi napravami ustreza to prihranku
električne energije 7 mio KWh.

Absorbcijske in adsorbcijske
hladilne naprave

Priporočamo: Hlajenje s podtalnico pred
hladilnimi stolpi in hladilnimi stroji.

Če v času potrebe po hladu istočasno
razpolagate z znatnimi količinami odvečne
toplote
s
temperaturo
najmanj
75°C
priporočamo, da uporabite absorbcijske in
adsorbcijske hladilne naprave. Poleti lahko
prihaja do presežka toplote zaradi proizvodnih
dejavnosti, naprav za soproizvodnjo toplotne in
električne energije ali solarno-termičnih naprav
(glejte poglavje o soproizvodnji toplotne in
električne energije). V poslopju LfU-ja v
Augsburgu adsorbcijska hladilna naprava iz
tople vode solarnih naprav pripravlja hladno
vodo, ki se jo nato uporablja za obratovanje
laboratorija. Pri adsorbcijskih hladilnih napravah
so obratovalni stroški za 70 odstotkov nižji od
stroškov za običajno pripravo hladu.

Delno pokritje procesne kadi z odsesovanjem zraka v
galvanski industriji. Z delnim pokritjem ali pokritjem procesne
kadi je možno za več kot polovico zmanjšati količino
odsesovanega zraka, ki je določena v predpisih o varstvu pri
delu. To ne pomeni samo nizke porabe električne energije za
pogon ventilatorjev, ampak zaradi zmanjšane količine
dovedenega zraka tudi majhno potrebo po ogrevanju pozimi.
Slika: Thoma Metallveredelung GmbH

Hlajenje in klimatiziranje poslovnih in upravnih stavb
Aktivno hlajenje in klimatiziranje poslovnih prostorov v našem podnebju na splošno ni potrebno,
če upoštevate naslednje:
ª Zunanje stene zgradb morajo biti dobro izolirane. Popolna toplotna izolacija mora biti dandanes že
samoumevna.
ª Izogibajte se zasteklitvam fasade. Te prinašajo toplotne izgube pozimi, poleti pa prekomerno
segrevajo stavbe. Tudi z dvojnimi fasadami iz stekla so težave.
ª Masivna gradnja objektov poleti odbija odvečno toploto. Pri lahki gradnji je možno toploto ponoči
odvajati s cirkulacijo zraka.
ª Zmanjšajte toplotne obremenitve. Tako npr. priporočamo uporabo zaslonov LCD in ne navadnih
zaslonov in izkoristite dnevno svetlobo namesto umetne svetlobe. Če želite več informacij o
energijsko varčnih pisarniških napravah, obiščite spletno stran: www.energiesparende-geraete.de.
ª Ustrezna zaščita pred soncem z razpršeno svetlobo zmanjšuje vstop toplote.
ª V času poletne vročine naj bodo vsa okna zaprta.
ª Prezračevalni sistemi z rekuperacijo toplote lahko s svojimi toplotnimi prenosniki poleti ohladijo tudi
sveži zrak. Tudi odsesovanje zraka preko zemeljskih kanalov zmanjšuje vstop toplote.

Za nadaljnje informacije na temo varčevanja z električno energijo v poslovnih stavbah preberite
priročnik LfU-ja »Poslovne stavbe – velik prihranek z malo toka«.
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Ogrevanje prostorov, procesna toplota,
topla voda

Največji delež porabe energije v industriji predstavlja
oskrba s toploto, in sicer ne samo za proizvodne
dejavnosti, temveč tudi za ogrevanje stavb. Zaradi
precej odpadne toplote in velikokrat skupnega
ogrevalnega omrežja bomo v tem priročniku
procesno toploto in prostorsko toploto obravnavali
kar skupaj.

Nasveti:
ª Dobra toplotna izolacija stavb, vodov in
ventilov
ne
prihrani
samo
energije,
temveč
prispeva
k
udobnemu
počutju,
saj ne prihaja do nepotrebne toplotne
obremenitve, predvsem ne poleti.

ª Poskrbite za pravilno dimenzioniranje in
projektiranje grelnih kotlov. Ker ogrevalne
naprave, ki obratujejo pri delni obremenitvi,
niso
ekonomične,
jih
ne
smete
predimenzionirati.
Moderni
kondenzacijski
kotli
dosegajo
največjo toplotno moč že pred polno
obremenitvijo. Pri načrtovanju je potrebno
upoštevati morebitna širjenja podjetja.
ª Če
imate
možnost,
poskrbite
za
predgrevanje zgorevalnega zraka, npr.
z uporabo toplega odpadnega zraka iz
podjetja ali z odsesovanjem zraka iz
kotlovnice.
ª Za prenosnik toplote uporabite vročo
vodo
in
ne
pare,
če
je
možno.
Uporaba
pare
kot
medij
transporta
toplote je povezana z visokimi izgubami
pretvorbe
in
ni
potrebna
tudi
pri
temperaturah
nad
100°C.
Tudi
pri
segrevanju vroče vode pod pritiskom
lahko pride do temperatur nad 120°C.

Ustrezna toplotna izolacija na ceveh in montažni opremi
omrežja za oskrbo s toplo vodo
Slika: Thorey Textilveredelung GmbH
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ª Natančno
preverjajte
procesne
temperature
in
po
potrebi
odcepite
posamezne porabnike procesne toplote z
visoko ravnijo temperature in tlaka pare iz
skupnega omrežja za oskrbo s toploto. Pri
posameznih procesih s posebej visokimi
temperaturami je morda smiselno urediti
posebno ogrevanje.
ª Zlasti pri novih napravah bodite pozorni
na dobro toplotno izolacijo naprav za
transport toplotne energije in pokritje
toplih
procesnih
kadi
(hlajenje
z
izparevanjem).
ª Ko ne prezračujete prostorov, zaprite vsa
odprta okna. Pri vseh vhodih v hale
vgradite avtomatska hitro zapirajoča se vrata.
ª V času kurilne sezone se izogibajte
dolgotrajnemu
zračenju
s
»skipanim«
oknom.
To
velja
zlasti
za
poslovne prostore. Tako prezračevanje
prinaša velike toplotne izgube in zaradi
nizke vlažnosti mrzlega zunanjega zraka
se zrak v prostoru zelo izsuši. Veliko
primernejše je kratkotrajno in intenzivno
zračenje z odprtimi okni, kjer okna v
enakomernih časovnih intervalih odprete
za kratek čas (3 do 5 min). V tem času se
količina
zraka
zamenja
brez
večjih
toplotnih izgub.

PRIMER IZ PRAKSE
Papirna industrija Gebr. Lang GmbH iz Ettringa
je s pametno ponovno uporabo odpadne toplote
v proizvodnji prihranila več kot 75 mio kWh
toplote letno. Vračilna doba je znašala eno leto.

Princip delovanja in primer toplotne črpalke
Grafika/slika: CD-ROM »Energiewelten«,
Dimplex Thermotechnik GmbH

Toplotna izolacija
Še danes velja predsodek, da se bodo stene,
obdane s toplotno izolacijo, zadušile in da je
izdelava trde pene ali mineralne volne izredno
zahtevna. Vsekakor pa drži, da dobra izolacija
optimalno zaščiti stene in ustvari prijetno klimo
brez težav s plesnobo. Strošek za energijo,
potrošeno za izdelavo izolacijskih materialov,
se zaradi učinkovitosti izolacije povrne že po 1
do 2 letih. Neka raziskava je pokazala, da bi
naj, gledano iz ekološkega vidika, optimalna
izolacijska zaščita znašala celo 50-100 cm.
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ª Vse nizkotemperaturne porabnike toplote
(npr. prhe) priključite na povratni tok
distribucijskega omrežja toplotne energije.
ª Izkoristite možnost rekuperacije toplote
odpadnih plinov za predgrevanje svežega
zraka za druge procese. Pri nameščanju
toplotnih pretvornikov pazite na odpornost na
korozijo, potrebno za konkretno kakovost
zraka.
ª Presežke toplega zraka uporabite v
drugih prostorih podjetja. V posameznih
primerih se lahko topel čisti zrak iz delov
podjetja, kjer prihaja do presežkov,
dovaja v stavbe v bližini, kjer obstaja potreba
po toplotni energiji. Za prepoznavanje teh
možnosti uporabite integriran koncept
energije v podjetju.
ª Odpadno
toploto
iz
kompresorjev,
transformatorjev in usmernikov uporabite
za ogrevanje stavb in pripravo sanitarne
vode.

ª Pri lokalni potrebi po topli vodi je
smiselno razmisliti o vgradnji kotlov
za lokalno pripravo tople vode.
ª Preprečite pregretje stavb, do česar
lahko včasih pride zaradi uporabe
nereguliranih grelnih teles. Če boste
povprečno temperaturo znižali za 1°C, boste
prihranili 6% stroškov.
Tudi z znižanjem sobne temperature
ponoči in ob koncih tedna boste zmanjšali
potrebo po ogrevanju.

Podrobnejše informacije o energetsko varčni
gradnji najdete na spletnih straneh:
www.impulsprogramm.de, www.bine.info.

Poslovna stavba podjetja Fa. SurTech v
Zwingenbergu. Leta 2002 zgrajena stavba je
prva tovarna v Nemčiji, ki je bila narejena po
konceptu pasivne hiše. Zaradi dobre toplotne
izolacije znaša potreba po ogrevanju 90% manj
kot pri drugih zgradbah. Poseben izziv je
predstavljal sistem prezračevanja, saj je moral
zagotoviti takšno stopnjo izmenjave zraka, ki je
določena za kemično industrijo.
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Sušilna tehnika

Sušenje je v industriji in obrti zelo pogost proces,
kjer prihaja do velike porabe energije zlasti takrat,
ko morajo voda ali topila izparevati. To je razvidno
iz naslednjih energijskih podatkov za vodo:

Segrevanje in izparevanje 1 vedra (10 l)
vode:
Energija, potrebna za
segrevanje 10 kg vode
iz 0°C na 100°C:

1,2 kWh

Energija, potrebna za
izparevanje 10 kg vode
pri 100°C:

6,3 kWh

Nasveti:
ª Tekočine ločujte na mehanski in ne na
termični način. Mehanski sušilni postopki
(centrifuga, vakuumska tehnika sušenja,
komorna filtrska stiskalnica, ipd.) bi morali
potekati pred izparevanjem tekočin. Pri
konstrukciji delov pazite na obdelovance, da na
njih ne pride do vdolbin in žepkov, kamor bi
lahko odtekala rabljena voda, ki jo je težko
odstraniti.
ª Optimirajte
temperaturo
sušenja
in
vlažnost.
Termične
naprave
velikokrat
obratujejo
z
nepotrebnimi
presežki
sušilnega
zraka.
Čim
bolj
natančno
prilagajanje
specifičnim
potrebam
vam
lahko
prihrani
znatne
količine
energije. S sodobnimi sušilnimi napravami
lahko uravnavate vlažnost sušilnega zraka
(indikator vlage v odpadnem plinu).
ª Poskrbite,
da
bodo
sušilni
agregati
toplotno izolirani in pokriti. Zaradi visoke
obratovalne temperature jih je potrebno
toplotno izolirati in s pokrovi zaščiti pred
toplotnimi izgubami. To bo prav tako
prispevalo k prijetni klimi v delovnih
prostorih zaposlenih.

ª Preverite,
ali
lahko
pri
novih
napravah
uporabite
neposredno
ogrevane
sušilne
naprave.
Pri
posrednem
ogrevanju
naprav
z
elektriko, vročo paro ali toplo vodo
prihaja
do
velikih
izgub
zaradi
pretvorbe
in
distribucije.
V
neposredno
ogrevanih
sušilnih
agregatih
se
vroči
odpadni
plin
plinskega gorilnika skorajda brez izgub
dovaja v krožeči zrak sušilne komore.
ª Preverite možnosti postopkov sušenja
(vakuumsko
izparevanje,
tlačno
izparevanje, itd.). V zadnjem času je
bilo na tem področju razvitih več
postopkov, s katerimi je možno na
podlagi tlačnih sprememb vplivati na
postopek sušenja in jih tako prilagoditi

Vakuumska odesovalna gred za predhodno
sušenje blaga v tekstilni industriji
posebnim
zahtevam.
S
pravilno
uporabo boste pozitivno vplivali na
porabo energije in čas sušenja.
ª Preverite možnosti rekuperacije toplote.
S toplotnimi prenosniki v sušilnem
zraku je pogosto mogoče ponovno
pridobiti del sušilne toplote. Zanimiva je
tudi rekuperacija latentne toplote. Pri
tem bodite pozorni na primernost in
korozijsko
odpornost
toplotnih
prenosnikov.

V prilogi priročnika se nahaja Mollierjev diagram (diagram h-x) za vlažen zrak, ki vam lahko pomaga
odpraviti nejasnosti glede vlažnosti zraka, sušilne tehnike in porabe energije.
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Oskrba z energijo in soproizvodnja
toplote in električne energije

Oskrba z energijo, zlasti izbira energenta, ima
velik vpliv na emisije CO2 nekega podjetja.
Poleg neposrednih stroškov za posameznega
porabnika energije ima lahko to z ozirom na
trgovanje z emisijami CO2 velik gospodarski
pomen za podjetje.

Nasveti:
ª Če lahko izbirate vaše energente, se
odločite za takšne, ki povzročajo malo
emisij CO2. Eden takšnih je zemeljski plin,
ki
izmed
vseh
fosilnih
energentov
povzroča najmanj emisij CO2 in je zaradi
svoje ugodne cene zanimiv predvsem v
industriji. K temu pripomore še preprosto
čiščenje odpadnih plinov in posebej
učinkovita uporaba v kotlih. Zaradi visokih
izgub pri pretvorbi iz primarnih energentov
priporočamo, da uporabljate elektriko za
ogrevanje samo v izrednih primerih.
ª Če je možno, uporabite obnovljive energijske
vire predvsem za proizvodnjo toplotne
energije. V številnih podjetjih nastaja pri
proizvodnji veliko odpadnega lesa, ki ga je
istočasno možno uporabiti za pridobivanje
toplote. Tudi solarna priprava tople vode
ponuja v določenih primerih številne
potenciale.
ª Za ogrevanje uporabite lokalno toploto ali
toploto iz toplarn predvsem takrat, ko je
ustrezno oskrbovalno omrežje v bližini že
urejeno. Tako je možno izrabiti potenciale
odpadne
toplote
za
proizvodnjo
elektrike. Ob sodelovanju s sosednjimi
podjetji je velikokrat možno izmenjavati
odpadno
toploto
in
zalog
tako
ni
treba rabiti.
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Grafika: Primerjava emisij CO2 različnih energentov
Vir: UBA

ª Odpadno
toploto,
ki
ima
prenizko
temperaturno raven, je mogoče s pomočjo
toplotne črpalke na energijsko učinkovit
način spraviti na zahtevano temperaturno
raven.
ª Soproizvodnjo
toplote
in
električne
energije uporabite le takrat, ko je to res
smiselno.
Pri
tem
upoštevajte
različne dejavnike, kot je morebitna
uporaba
naprave
za
soproizvodnjo
toplote
in
električne
energije
kot
zasilni agregat.
ª Vedno bolj priljubljeno pri novih stavbah je
ogrevanje prostorov z zračnimi solarnimi
kolektorji.
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Soproizvodnja toplote in električne energije (SPTE)
• Načela in prednosti
Soproizvodnja toplote in električne energije
pomeni proizvodnjo elektrike in sočasno
izkoriščanje pri tem nastale toplote. Pri običajni
proizvodnji elektrike v elektrarnah s stopnjo
izkoristka približno 35–45% se toploto ponavadi
neizkoriščeno sprošča v okolje. Pri napravah za
soproizvodnjo toplote in električne energije pa je
možno izkoristiti več kot 90% energije goriva. Že
leta 1997 je bila v poročilu delovne skupine IMA
soproizvodnja toplote in električne energije
opredeljena za najpomembnejši način varčevanja
s primarno energijo in najboljši način za
zmanjševanje emisij CO2.

Informacije o uporabi energije in s tem
smiselno projektiranje naprave prikazuje letna
krivulja za elektriko in toploto, izračunana na
podlagi urnih vrednosti potrebne moči.
Praviloma se naprave za soproizvodnjo toplote
in električne energije poganjajo s toploto.
Spodnji primer kaže, kako bi lahko na podlagi
letne krivulje toplote pri obratovalnem času
6000 ur letno dobili napravo za soproizvodnjo
toplotne in električne energije s 50-kilovatno
toplotno močjo. Pri redkih napravah na
elektriko se za osnovo vzame letna krivulja
potrebe po elektriki.

• Naprave za soproizvodnjo toplote in
električne energije
¾ postroji s parnimi turbinami,
¾ termoelektrarne z dizelskimi in plinskimi
motorji,
¾ plinske turbine, po potrebi kot plinske in
parne elektrarne,
¾ gorivne celice.

• Pogoji za ekonomičnost soproizvodnje
toplote in električne energije
¾ čimbolj enakomerna potreba po toploti in
čimbolj istočasna potreba po toploti in
elektriki,
¾ ugodna cena goriv v primerjavi s ceno
elektrike,
¾ dolgo obratovanje (od 5000 do 6000
h/leto).
Z vidika ekonomičnosti postane naprava za
soproizvodnjo toplote in električne energije
zanimiva takrat, ko v nekem podjetju omogoča še
zasilno oskrbo z energijo, tako da nakup lastnega
zasilnega agregata za proizvodnjo energije ni več
potreben.

Pri kompaktnih
enotah za SPTE
(modul) tvorijo
enoto pogonski motor,
generator in prenosniki
toplote.

Grafika: Primer letne krivulje potrebe po toploti in
možnega deleža SPTE

Soproizvodnja toplote ter električne in
hladilne energije (trigeneracija)
V primeru, da obstaja potreba po prostorskem
ali procesnem hladu, lahko učinkovitost
naprave za soproizvodnjo toplotne in električne
energije izboljšamo tako, da toploto, ki nastane
pri tem postopku, uporabimo za pogon
absorbcijskih in adsorbcijskih hladilnih naprav.
Zlasti poleti, ko je potreba po hladnem zraku
večja od potrebe po toploti, lahko s sistemom
trigeneracije prispevate k uravnavanju potrebe
po toploti.
Več informacij, zlasti o trenutnem pravnem
stanju in morebitnih subvencijah, je na voljo na
spletni strani Zveze za soproizvodnjo toplotne
in električne energije (B.KWK): www.bkwk.de
ali www.bhkw-info.de,
www.bhkw-infozentrum.de.
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Razsvetljava

Dobra osvetljenost v podjetju zvišuje dobro
počutje zaposlenih in njihovo učinkovitost pri
delu, pri čemer ni pravilo, da se dobra
razsvetljava
in
energetska
učinkovitost
izključujeta.

V svetlobni tehniki razlikujemo
naslednje enote in pojme:
Vat [W]
Lumen [lm]

Lumen/vat

Z modernimi svetilkami je velikokrat možno
nadomestiti dve fluorescenčni sijalki z eno.
Slika: Osram

Nasveti:

Kandela [cd]

Luks [lx]

Električna moč P svetila (luči)
Svetlobni tok F, celotna od
vira oddana vidna
svetlobna moč
Svetlobni izkoristek, merilo
energetske učinkovitosti
sistemov za razsvetljavo
Svetlobna jakost I, merilo
svetlobne intenzivnosti
(svetilnost) v neki določeni smeri
Svetilnost E, svetlobni tok,
ki pada na določeno
površino (1lx=1lm/m2)

ª Kadarkoli

je
mogoče,
uporabljajte
naravno dnevno svetlobo. Neposredna
dnevna svetloba je za večino ljudi
najudobnejša svetloba in povrh vsega
brezplačna.
Pri
večjih
okenskih
površinah pa bo vendarle potrebno
poskrbeti
za
dodatno
zaščito
(npr.
zunanje
žaluzije,
3-slojna
zasteklitev
ipd.), da boste preprečili pregretje poleti
in
premočno
ohladitev
pozimi.
V
preteklih letih je na področju tehnike
usmerjanja svetlobe prišlo do velikega
napredka, s čimer se je možno zaščiti
pred neposrednimi sončnimi žarki in
usmerjati dnevno svetlobo v podjetju.

ª Poskrbite za zadostno, a ne premočno
osvetljenost.
Smiselne
so
takšne
nastavitve, kot jih določa DIN 5053.
ª Uporabo
svetilk
prilagodite
dejanskim
potrebam po svetlobi pri delu (delovni
čas, deli podjetja). Za prižiganje in
ugašanje luči v velikih halah zadolžite
zaposlene. Na voljo pa so vam še druge
tehnike, npr. zatemnilna stikala, stikala s
senzorji gibanja in časovna stikala (timerjev).
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ª Uporabljajte svetilke in svetila z visoko
energijsko
zmogljivostjo
(fluorescenčne
sijalke,
elektronske
predstikalne
naprave, svetila z reflektorji). Uporaba
fluorescenčnih
sijalk
je
danes
standard v industriji in obrti. Še zmeraj
pa veliko svetilnih naprav deluje s
pomočjo običajnih, zastarelih svetilnih
sistemov in ne s pomočjo elektronskih
predstikalnih naprav. To povzroča večjo
porabo elektrike pri krajši življenjski dobi.
Samo z reflektorji, nameščenimi nad
svetilkami, lahko pri enaki svetlobni
jakosti
število
potrebnih
svetilk
zmanjšamo
za
30
odstotkov.
Halogenske žarnice, katerih uporaba je
vedno
bolj
razširjena
v
pisarnah,
potrošijo skorajda toliko elektrike kot
navadne žarnice, zaradi česar njihove
uporabe zlasti iz energijskega vidika ne
priporočamo.
ª Bodite pozorni na pravilno razporeditev
svetilk. Učinkovitost osvetljenosti lahko
povečate tako, da svetilke razporedite
tako, da optimalno osvetljujejo želena mesta.

V plošče vgrajen sistem za usmerjanje svetlobe za
osvetlitev brez bleščanja je primeren tudi za večje
prostore z dnevno svetlobo. Svetlobo se v nepoletnih
mesecih preko poševnih streh usmeri v prostore.
Grafika/slika: Okalux GmbH

ª Že

pri
načrtovanju
osvetlitve
upoštevajte,
da
lahko
posamezne
svetilke povežete v lasten tokokrog.
Glede na dnevno svetlobo lahko nato
svetilke v bližini oken ugasnete ločeno.
ª Redno
čistite
ohišja
svetilk
in
reflektorje. Zlasti v proizvodnih obratih
z visoko stopnjo umazanije v zraku je
lahko svetlobni izkoristek svetilke po
3000 urah delovanja nižji za 20
odstotkov.

Svetilne diode LED
Prihodnost svetlobne tehnike nedvomno pripada svetilnim diodam. Te delujejo po principu fotovoltaike in
pretvarjajo elektriko neposredno v svetlobo. Glavne
prednosti so poleg majhne energijske porabe še domala
neomejena trajnost več kot 100 000 ur, robustnost in
majhna količina oddane toplote. Barva svetlobe zavisi
od uporabljenega materiala. Od razvoja belih diod
LED v 90. letih je njihova uporabljivost postala neizmerno široka. Poleg prvotne uporabe pri prikazih na
elektronskih napravah, danes diode LED uporabljamo še za signalne svetilke pri gradnji vozil, v žepnih
svetilkah, semaforjih in vedno več tudi pri splošni osvetlitvi. Zaradi številnih prednosti postajajo diode
LED vedno bolj konkurenčne običajnim žarnicah. V prihodnosti bodo tako na mnogih področjih
prevzele vodilno vlogo, tudi pred varčnimi žarnicami.
Dejstvo je, da imajo diode LED manjši svetlobni tok in s tem nižji energijski izkoristek kakor
fluorescenčne svetilke, a so vendarle boljše zaradi svoje usmerjene svetlobe pri svetlobni jakosti v
določeno smer. Tako so pri osvetlitvi določenih prostorov ali objektov mnogokrat bolj varčna varianta.
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Logistika
PRIMER IZ PRAKSE
Potenciali za varčevanje z energijo na področju
logistike pogosto niso upoštevani, deloma zato,
ker je to področje zelo kompleksno in deloma
zato, ker so dotične točke velikokrat tudi zunaj
dejanske proizvodnje in s tem v drugih enotah
podjetja. Ampak izkazalo se je vedno znova, da
podjetja, ki se posvetijo tej tematiki, dosegajo
izvrstne dosežke na področju varčevanja z
energijo in znižanj stroškov.

Eden najbolj znanih primerov inteligentne procesne
soproizvodnje je stroj za papir PM3 podjetja UPMKymmene Papier GmbH & Co. KG. S strojem PM 3
je uspelo prvikrat z eno samo proizvodno napravo
združiti vse glavne procese – izdelavo papirja,
premazovanje in kalandiranje. To je povečalo
celotni učinek izdelave tudi z ekonomskega in
ekološkega vidika, saj so npr. postali odvečni
nekateri procesi, ki so prinašali znatne materialne in
energijske izgube.

Nasveti:
ª Pazite
na
optimalni
potek
delovnih
procesov. Dejstvo je, da bodo proizvodni
procesi potekali bolje, čim bolj časovno
in
prostorsko
povezani
bodo
delni
procesi med seboj. Kar zadeva porabo
energije, je to pomembno zlasti takrat, ko
med
delovnimi
koraki
prihaja
do
nepotrebnega
hlajenja, sušenja ali
transporta. V mnogih uspešnih podjetjih z
majhnimi prostorskimi kapacitetami tega
pogosto ni možno preprečiti. Veliko bolj
pomembno pa je, da se npr. pri adaptacijah
izkoristijo vsi potenciali in da se zlasti pri
novogradnjah uporablja optimirano procesno
soproizvodnjo.
ª Vašo proizvodnjo oblikujte tako, da
boste čimbolj zmanjšali transportne poti
znotraj
podjetja.
Priporočamo
tudi
komunikacijo s sodobnimi mediji (e-pošta,
intranet).
ª Čim bolj zmanjšajte število službenih
poti, izrabite možnosti videokonferenc,
potujte z javnimi prevoznimi sredstvi.

ª Zaposleni, ki se redno prevažajo s
službenimi vozili, naj se udeležujejo
posebnih tečajev o načinu vožnje vozil
in varčevanju porabe goriva.

Upravljanje voznega parka
Skorajda vsako podjetje poseduje svoja vozila.
Upravljanje voznega parka, ki je samoumevno za velika
podjetja in logistične firme, se velikokrat izplača tudi
manjšim podjetjem. Kar zadeva varčevanje z energijo,
obsega upravljanje voznega parka tako nakup varčnih
vozil, popravila in vzdrževanje (tlak v pnevmatikah) ali
organiziranje uporabe vozil. Potencial prihranka znaša
približno 20 odstotkov stroškov za energijo. Storitve
upravljanja voznega parka ponujajo številna podjetja.

Upravljanje z mobilnostjo
Prav pri velikih podjetjih se je organizacija prevoza
svojih delavcev na delo dobro obnesla. Glavna
motivacija pri tem je varčevanje s parkirnimi prostori in
kot npr. pri BASF v Ludwigshafnu, tudi zmanjšanje
prometa in števila prometnih nesreč v okolici delovnega
mesta. Med možne ukrepe prištevamo uskladitev
delovnega časa z voznimi redi javnih prevoznih sredstev
ali pa ureditev prevoza z avtobusi na zbirne točke.
Nadaljnje informacije najdete na spletni strani:
www.epomm.org.
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Energetski management
Za več informacij o upravljanju z okoljem po
EMAS preberite priročnik STMLU-IHK »EMAS
– Das neue EG-Őko-Audit in der Praxis«.

Upravljanje s porabo elektrike
Vsebine in osnovna načela
V primerjavi z ostalimi sistemi upravljanja, ki so
določeni z zakoni in normami, za sisteme
upravljanja z energijo ni posebnih pravil. Na
splošno pomeni upravljanje z energijo
sistematsko in učinkovito ravnanje z energijo. To
obsega tako tehnične kot organizacijske ukrepe
s ciljem čim nižje porabe energije oz.
zmanjšanja stroškov.

Izobraževanje zaposlenih o ravnanju in
varčevanju z energijo
Del potenciala varčevanja z energijo je izvedljiv
brez vsakršnih investicij, le z ozaveščenostjo
delavcev in vodilnih ljudi (npr. izklapljanje strojev
med premori). Veliko podjetij je z imenovanjem
»skupin, odgovornih za varčevanje in ravnanje z
energijo« pridobilo odlične izkušnje. Pri tem gre
za delovne skupine, sestavljene iz zaposlenih v
različnih oddelkih/sektorjih. Tako lahko interno
koordinirate energetske zadeve in akcije.

Interni predlogi ukrepov
Če se v nekem podjetju predlogi ukrepov za
zmanjševanje
porabe
energije
pričnejo
uresničevati, potem zaposleni razvijejo občutek
odgovornosti za energetsko učinkovitost in
varčevanje.

Vključitev upravljanja z energijo v sistem
upravljanja z okoljem
Upravljanje z energijo je lahko del sistema
upravljanja z okoljem. V obeh primerih je
potrebno zajeti in dokumentirati energijske
tokove ter opredeliti nadaljnje korake. Energetski
cilji lahko brez veliko dodatnega napora razširijo
že obstoječe upravljanje z okoljem. Nasprotno
lahko upravljanje z energijo oskrbi del osnovnih
podatkov za sistem upravljanja z okoljem, npr.
po ISO 14.000 oz. EMAS.

Upravljanje s porabo poteka predvsem pri
elektriki. Upravljanje s porabo pomeni delen
prenos porabe iz koničnega v izvenkonično
obdobje, s čimer se znižajo stroški za
porabljeno energijo. Predvsem učinkoviti so
avtomatski sistemi upravljanja, ki v času, ko je
obremenitev sistema velika, manj pomembne
porabnike začasno izklopijo iz omrežja (npr.
prezračevalne in klimatske naprave ipd.).

Možnosti nadaljnjega izobraževanja za
pridobitev naziva energetskega
managerja
Trgovinsko-industrijska zbornica ponuja vsem
strokovnim in vodilnim delavcem, ki so v svojih
podjetjih odgovorni za energetska vprašanja,
ter ostalim ponudnikom storitev oskrbe z
energijo
možnost
pridobitve
dodatne
kvalifikacije
energetskega
managerja.
Usposabljanje se zaključi s strokovnim izpitom
in kandidat prejme potrdilo: »Energetski
menedžer – strokovnjak za učinkovito
energetsko tehniko in ravnanje z energijo«.
Več informacij lahko dobite na spletni strani:
www.energiemanager.ihk.de.

Umweltpakt Bayern (bavarski dogovor o okolju)
Bavarska vlada in gospodarstveniki so 23.10.2000 podpisali dogovor
»Umweltpakt Bayern«. Ta naj bi tvoril osnovo za trajno
gospodarjenje v 21. stoletju. Država in gospodarstveniki so se s tem
dogovorom obvezali do številnih prostovoljnih ukrepov za krepitev
varovanja okolja v podjetjih. Z ukrepi želijo doseči, da bi varovanje
okolja imelo tudi gospodarske prednosti za sodelujoča podjetja.
Poleg tega so uvedli olajšave pri dolžnostih poročanja in
dokumentiranja pri nadzoru naprav in pri postopku za pridobitev
dovoljenj. Osnova je uvedba sistemov upravljanja z okoljem v
podjetja. Poleg upravljanja z okoljem skladno z uredbo EMAS je bilo
ustanovljenih še veliko več sistemov upravljanja z okoljem. Norme
ISO 14.001, OKOPROFIT ali združenje QUH (Qualitätsverbund
umweltbewusster Handwerksbetriebe) so tesno povezani z uredbo
EMAS in velikokrat služijo kot vstopni sistemi k približevanju
omenjeni uredbi. Sredi leta 2003 je Umweltpakt Bayern združeval
okoli 3.400 podjetij. Več informacij najdete na spletni strani:
www.umweltpakt.bayern.de.
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Ekonomičnost
Metode izračuna investicij
Uresničevanje potencialov za varčevanje z
energijo je včasih izvedljivo s preprostimi,
skorajda brezplačnimi organizacijskimi ukrepi.
Velikokrat pa so za to potrebne velike investicije.
Da bi lahko že vnaprej ocenili, v kolikšni meri se
kakšna investicija obrestuje, predlagamo
uporabo sistema izračuna investicij. Splošno
priznan način izračuna ogrevanja, klimatizacije
ipd. je na voljo npr. v smernici VDI 2067.

Metode izračuna investicij
Pri izračunu investicij za ukrepe varčevanja z
energijo se praviloma primerja stroške, ki bodo z
investicijo prihranjeni s stroški investicije. Tako
boste dobili izračun, na podlagi katerega boste
lahko
ocenili
ekonomičnost
posamezne
investicije. Na splošno razlikujemo med
statičnimi in dinamičnimi oblikami izračuna.

Statični izračuni
so večinoma povezani z manj truda, saj izhajajo
iz enakomernih povratnih tokov (tukaj:
zmanjševanje stroškov za energijo) in
upoštevajo le eno obdobje. K statičnim
investicijskim izračunom prištevamo npr. izračun
razmerja med dobičkom in celotnimi stroški.
Najpogostejši statični postopek za vrednotenje
ekonomičnosti investicije, namenjene
varčevanju z energijo, je izračun vračilne dobe.
Na osnovi razmerja med letnimi prihranki in
zneskom investicije se izračuna vračilna doba v
letih.

Dinamični izračuni

Vračilna doba in ekonomičnost
Vračilna doba ni merilo za ekonomičnost
nekega ukrepa, temveč za s tem povezano
tveganje. Ta samo pove, kdaj se vložena
sredstva povrnejo in ne kakšno korist boste
od določene investicije imeli, saj se čas
uporabe ne upošteva.
Pri tem se upoštevajo časovne razlike ob
nastanku stroškov in/ali prihrankov. Pri
investicijah z dolgim časom uporabe dajejo
dinamični izračuni znatno bolj pomembne
rezultate.
Pri dinamičnih investicijskih izračunih ločimo:
• izračun vrednosti investicije,
• metodo interne stopnje donosa,
• anuitetni izračun.
Velikokrat načrtovanje investicije spodleti
zaradi kratke vračilne dobe, ki jo zahteva
uprava podjetja. To je pri kratkoročnih načrtih
sicer smiselno, pri investicijah z dolgim in od
vrste proizvodnje neodvisnim časom uporabe
(npr. toplotna izolacija) pa bo podjetje morda
zaradi tega izgubilo velik potencial varčevanja z
energijo. Vrednotenje ekonomičnosti mora zato
obvezno vključevati čas uporabe nove naprave.
V spodnji razpredelnici je prikazano, katere
donosne investicijske možnosti se izključijo, ko
je neka določena vračilna doba (tukaj 4 leta)
uporabljena kot edini kriterij ekonomičnosti.
Za rentabilno bi v tem primeru velja interna
stopnja donosa od 9 odstotkov dalje.

so veliko bolj zahtevni in zahtevajo poznavanje
stroškov in prihrankov v celotnem času uporabe.

Interna stopnja donosa v % na leto1)

Vračilna
doba

Čas uporabe naprave (leta)

Leta

3

4

5

6

7

8

12

2

24%

35%

41%

45%

47%

49%

49,5%

50%

3

0%

13%

20%

25%

27%

31%

32%

33%

0%

8%

13%

17%

22%

23%

24%

0%

6%

10%

16%

17%

18,5%

0%

4%

10,5%

12,5%

14,5%

4,5%

7%

9%

4
5
6

nerentabilno

8
1)

15

predvideva se stalen prihranek energije v celotnem času uporabe naprave
Izpuščene možnosti rentabilnih investicij
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Pogodbeno zagotavljanje prihranka
energije
Pogodbeno zagotavljanje prihranka energije
(Energy Performance Contracting) je pogodbeno
znižanje stroškov za energijo. Pogodba je
sklenjena med uporabnikom, npr. nekim
industrijskim
kompleksom
ali
lastnikom
nepremičnine
in
zunanjim
ponudnikom
energetskih
storitev.
Pri
pogodbenem
zagotavljanju oskrbe z energijo prevzame
ponudnik naloge načrtovanja in nabave naprav
za proizvodnjo in dobavo energije, sistemov
merilne in regulacijske tehnike, financiranja,
oskrbe ter zaračunavanja končnih produktov
(toplota, električne energije, hlad, komprimiran
zrak).
Ponudnik investira v oskrbo z energijo oz.
učinkovito rabo energije in prenese prihranek na
ceno dobave energije. Po poteku pogodbe z
investicijo doseženi prihranki koristijo le
uporabniku.
Prednosti za naročnika energije so prihranek
predfinanciranja deloma visokih investicij,
poznavanje učinkovite rabe energije in
razbremenitev pred tistimi nalogami, ki ne sodijo
k njegovim glavnim kompetencam. Pogodbeno
zagotavljanje prihranka energije je primerno
zlasti takrat, ko uporabnik ne razpolaga z dovolj
znanja in denarnih sredstev za donosne
investicije.
V okviru »Umweltpakt Bayern« potekajo
raziskave o možnostih subvencioniranja ukrepov
zagotavljanja prihranka energije. Leta 2003 je bil
na Bavarskem pod vodstvom münchenske in
zgornje-bavarske trgovinsko-obrtne zbornice
ustanovljen pilotni projekt, ki naj bi prinesel
spoznanja o naslednjem:
• ali se na podlagi pogodbenega zagotavljanja
prihranka energije zviša pripravljenost do
ukrepov varčevanja porabe energije,
• ali je z boljšimi informacijami možno povečati
povpraševanje po pogodbenem zagotavljanju
prihranka energije,
• ali je za uvajanje pogodbenega zagotavljanja
prihranka energije potreben in koristen državni
program subvencioniranja.
Rezultati projekta so bili znani jeseni 2004.
Nadaljnje informacije o projektu najdete na
spletni strani: www.ffe.de/contracting.

Primeri
ukrepov
za
pogodbeno
zagotavljanje prihranka energije v podjetju:
• namestitev
in
pogon
naprave
za
soproizvodnjo
električne
energije
in
toplote,
• preureditev sistema za oskrbo s toploto
ali hladom,
• nadomestitev
zastarelega
sistema
za
komprimiran zrak.

Več informacij lahko dobite na spletni strani
združenja Bundesverband Privatwirtschaftlicher
Energie-Contracting-Unternehmen: www.pecu.de.
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Svetovanje in finančne spodbude

Informacije o učinkoviti rabi energije,
svetovanju in finančnih spodbudah ukrepov
za varčevanje z energijo ponujajo številne
organizacije.
Povezave
na
nemške
aktualne
informacije o energetski učinkovitosti in
varčevanju z energije:
www.umfis.de
www.energiemanager.ihk.de,
www.ihk-umkis.de
www.umweltbundesamt.de
www.izu.bayern.de
www.energieregion.de
www.dena.de,
www.thema-energie.de
www.ea-nrw.de
www.dbu.de
www.energie-industrie.de
www.stmwivt.de
www.wupperinst.org,
www.oekoeffizienz.de
www.bine.info
www.energielabel.de

Svetovalne službe:
www.umfis.de
www.ihk.de, www.handwerk.de, www.zdh.de
www.eamfr.de, www.energieagenturoberfranken.de
www.baumev.de, www.futur-ev.de
www.rkw.de
www.bayerisches-energie-forum.de
www.bafa.de

Povezave na slovenske aktualne informacije
o energetski učinkovitosti in varčevanju z energijo:
SLOVENSKI EKOLOŠKI GROZD - http://www.giz-eg.si vodja grozda je Esotech, d. d. - kontaktna oseba Zofija Mazej Kukovič, tel.: 03/899 45 00
GROZD ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ ENERGETIKE IN EKOLOGIJO
vodja grozda je Gradbeni inštitut ZRMK, d. o. o. - kontaktna oseba Matjaž Malovrh, tel.: 01/280 83 82
GROZD DALJINSKE ENERGETIKE SLOVENIJE
vodja grozda je Zavod daljinske energetike Slovenije - kontaktna oseba Miran Zager, tel.: 03/896 12 00
GROZD KLIMATIZACIJE, GRETJE, HLAJENJE - http://www.hvac-cluster.com/ vodja grozda je IMP Klima d. o. o., Godovič - kontaktna oseba Tanja Mohorič, tel.: 05/373 41 20
SLOVENSKA GRADBENA TEHNOLOŠKA PLATFORMA - http://www.sgtp.si/ koordinator platforme je Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo - kontaktna oseba
mag. Vladimir Gumilar; tel.: 01/280 81 84
TEHNOLOŠKA PLATFORMA ZA FOTOVOLTAIKO - http://www.pv-platforma.si/ koordinator platforme je APE, d. o. o. - kontaktna oseba Franko Nemac, tel.: 01/586 38 70
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Finančne spodbude ukrepov
varčevanja z energijo
Financiranje ukrepov
Varčevanje z energijo se vsekakor obrestuje že
samo zaradi doseženega prihranka. Ker je
varovanje okolja naš skupni interes, se z
državnimi sredstvi financirajo predvsem posebej
učinkoviti ukrepi. Pri tveganih in dolgoročnih
investicijah javne ustanove finančna sredstva
omogočijo le, ko ukrepi predstavljajo znatne
izboljšave stanja okolja ali v primeru pilotnih
projektov.

Pristojne ustanove in programi
spodbujanja
Za investicije za varčevanje z energijo obstaja
na ravni EU, Nemčije in njenih zveznih dežel
ogromno programov spodbujanja. Veliko
ponudnikov energetske oskrbe prav tako odobri
dodatna sredstva ali popuste, ko gre za posebej
učinkovite naprave, npr. toplotne črpalke. Ker pa
na tem področju prihaja do stalnih sprememb,
navajamo samo štiri možnosti spodbujanja na
Bavarskem, tako da boste dobili pregled nad
aktualnimi programi spodbujanja.

Informacije o nemških
programih spodbujanja:

aktualnih

www.umweltpakt.bayern.de
www.lfa.de/foerderprogramm/Darlehen/umw
elt.htm
www.bayerisches-energie-forum.de
www.kfw.de
www.bmwi.de
www.bafa.de

Programi spodbujanja za bavarska podjetja (primeri):
Bavarski okoljsko-tehnološki program spodbujanja
Namen:
Upravičenci:
Vrsta subvencije:

Pilotne dejavnosti, npr. na področju
varčevanja z energijo)
Obrtna podjetja
Dodatek ali posojilo z znižanimi obrestmi

ohranjanja

čistosti

zraka

(oz.

Dodatni program LfA-ja – varovanje okolja
Namen:
Upravičenci:
Vrsta subvencije:

Investicije
v
varovanje
okolja
za
novoustanovljeno,
premeščeno proizvodnjo podjetja ali delov podjetja
Mala in srednja obrtna podjetja
Posojilo z znižanimi obrestmi do 50%

razširjeno

in

Bavarski program racionalnega pridobivanja in rabe energije StMWIVT
Namen:
Upravičenci:
Vrsta subvencije:

Razvoj in izvajanje inovativnih energetskih tehnologij; raziskave na področju
rabe in možnostih zmanjševanja rabe energije
Obrtna podjetja, člani prostih poklicev
Dodatek do 30%, izjemoma do 50%

Bavarski program okoljskega svetovanja in revizije (www.lga.de/deutsch/ib/bubap.htm)
Namen:
Upravičenci:
Vrsta subvencije:

Pregledi stanja okolja z zunanjimi svetovalci s popisom zalog, predlogi za
izboljšanje in ocenitev stroškov
Mala in srednja podjetja s sedežem na Bavarskem, z letnim prihodkom do
15,3 mio evrov in z največ 150 zaposlenimi
Dodatek do največ 60% honorarja za svetovanje, največ 1.013 mio evrov
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Priloga

Energetski podatki
Vsebnost energije in gostota fosilnih energentov (vrednosti za Bavarsko)
Energenti

Gostota
[kg/l, kg/m3 pri zemeljskemu plinu]

Kurilna vrednost
[MJ/kg]

Kurilna vrednost
[MJ/l, MJ/m3 pri
zemeljskemu plinu]

Rjavi premog

–

8,6

–

Črni premog

–

29,4

–

Ekstra lahko kurilno olje

0,845

42,7

36,1

Težko kurilno olje

0,950

40,8

38,8

Utekočinjen naftni plin

0,510 (propan)-0,580 (butan)

46,7 (propan)-45,3 (butan)

23,8-26,3

Zemeljski plin

0,780

46,5

36,3

Bencin

0,745

43,5

32,4

Dizel

0,830

42,9

35,6

Kerozin

0,800

43,0

34,4

CO2 emisijske vrednosti energentov (vrednosti za Nemčijo)
Energenti

g CO2 na MJ

kg CO2 na kg

g CO2 na l [m3 pri
zemeljskemu plinu]

Rjavi premog

111

0,95

Črni premog

93

2,76

Ekstra lahko kurilno olje

74

3,16

2,62

Težko kurilno olje

78

3,17

3,12

Utekočinjen naftni plin

65

2,94-3,04

1,53-1,74

Zemeljski plin

55

2,75

2,15

Bencin

72

3,13

2,33

Dizel

74

3,18

2,64

Kerozin

74

3,22

2,58

Zaradi regionalno različnih sestav predstavljajo navedeni dejavniki emisij naravnih produktov
zemeljskega plina in premoga zgolj oprijemalne vrednosti. Točne vrednosti konkretnega primera
se lahko določijo na podlagi določil iz Zakona o trgovanju z emisijami toplogrednih plinov.
Preračunavanje vat/ joule:
3,6 MJ = 1 kWh
1 MJ = 0,278 kWh
Okrajšave:
k (kilo-)
M (mega-)
G (giga-)
T (tera-)
P (peta-)

103
106
109
1012
1015

Grafika na naslednji strani: Mollierjev diagram (diagram h-x)
za vlažen zrak pri tlaku 1000 hPa. Diagram prikazuje
povezavo med temperaturo zraka in absolutno ter relativno
vlažnostjo zraka. Upognjene krivulje predstavljajo vrednost
relativne vlažnosti, diagonalne krivulje so črte z enakimi
energijskimi količinami. Diagram je pomemben pripomoček
za energetska vprašanja, kot so tehnike prezračevanja in
sušenja.
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