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Въведение в примерите за обследване на промишлени системи
Представените примери обхващат основни дейности от процеса на обследване на
промишлени системи с различни по вид производства на продукти и услуги. Всеки от
примерите поставя акцент върху специфични моменти на обследването в конкретно промишлено
производство. Въпреки това не може да се счита, че избраният пример характеризира напълно
спецификите на целия промишлен отрасъл, в който попада предприятието, разгледано в примера.
Целта на примерите е да покажат добри практики при обследването на промишлени системи.
На следващо място с тях се цели да се покажат полезни подходи за това как да се представят
резултатите в доклада от енергийното обследване, за да се отговори на изискването за
проверимост, проследимост и измеримост на резултатите.
Представени са примери от следните икономически дейности:
1. Пример № 1 от обследване на промишлена система за производство на хидравлични
продукти
2. Пример № 2 от обследване на промишлена система за производство на продукти по
метода на центробежното леене
3. Пример № 3 от обследване на промишлена система за производство на кафе
4. Пример № 4 от обследване на промишлена система за предоставяне на услуги от
промишлен характер: струговане, фрезоване, рязане, пробиване, зъбонарязване
5. Пример № 5 от обследване на промишлена система за предоставяне на услуги по ремонт
на кораби
6. Пример № 6 от обследване на промишлена система за предоставяне на услуги по
пакетиране, дистрибуция и логистика на захарни изделия
7. Общ пример за оценка на енергийните характеристики на ограждащи елементи на
производствени сгради, приложим за всеки от примерите в т. 1 до т. 6.
Примерите могат да се използват единствено като помощно средство и като насоки за
работа. Те нямат задължителен, а само препоръчителен характер и то само, когато са
напълно съвместими със спецификата на сходен обект, в който се извършва обследване.
Предоставената с примерите информация не може да се използва, копира или цитира
директно в други доклади от обследвания поради това, че примерите съдържат елементи от
инженерната практика, които са обект на авторски права.
На следващо място следва да се има предвид, че обемът на докладите, избрани за примери,
е съкратен по отношение на оценки, анализи и измервания за технически системи и съоръжения с
еднакво предназначение (например описание и анализ на различни вентилационни системи в
различните участъци в едно и също предприятие). По същата причина, оценката на енергийните
характеристики на ограждащите елементи на производствени сгради е изведена в самостоятелен
пример, тъй като тази оценка се извършва по идентичен начин във всяка промишлена система.
Тъй като обследванията, включени в примерите, са изпълнени през различни периоди на
действие на нормативната уредба, възможно е структурата на избраните части от докладите
на тези обследвания да не съответства на структурата за доклад, както е препоръчана по т.
6.1. от методическите указания.
Във всеки от избраните примери промишлената система е разгледана като интегрирана
система, потребяваща енергия, която е анализирана в условията на годишна експлоатация.
Избраните примери обхващат всички аспекти на методическите указания, към които са
приложени и като неразделна част от тях демонстрират съответствие между насоките в
методическите указания и практическото им приложение, за подпомагане на индустриални
енергийни обследвания с по-високо качество.
Всеки текст от представените примери, който е в противоречие с нормативна
уредба в резултат на нейно изменение или отмяна следва да се счита неподходящ или
неприложим.
От екипа, разработил Методическите указания
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1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
- Представяне на промишлената система
Промишлената система е основана през 1968 година с основна дейност производство на
хидравлични изделия. През 1991 година с решение, вписано в Търговския регистър на
23.10.1991 г., промишлената система

е преобразувана в акционерно дружество за

неопределен срок, с предмет на дейност: маркетингова, изследователска, развойна,
производствена, инженерингова, пласментна и вътрешно - и външнотърговска дейност в
областта на хидравличните изделия и системи, общо машиностроене, стоки и услуги за
населението.
-

Управление

Промишлената система е дружество с едностепенна система на управление. Управителен
орган е Съветът на директорите. Той осъществява планирането и координацията на
цялостната дейност на дружеството, като извършва всички предвидени действия по
организация, ръководство и контрол.
- Персонал
Средната численост на заетия персонал по категории за последния три годишен период
е:
Категории

2007 г.

2008 г.

2009 г.

1. Специалисти с ръководни функции

58

48

42

2. Специалисти

95

93

73

3. Помощен персонал

77

73

49

4. Работници

616

552

343

5

5

3

851

771

510

5. Непромишлен персонал
Общо персонал:

-

Качество

От края на 2005 г. управлението на качеството в промишлената система е определено
като съответстващо на международен стандарт за качество ISO 9001:2000, съгласно получени
сертификати:
-Certificate of Approval for ISO 9001:2000, издаден от Lloyd’s Register;
-Certificate of Approval for ISO 9001:2000, издаден от TUV Rheiland.
- Защита на околната среда
Дружеството има пречиствателна станция за отпадни води с филтър-преса за
обезвреждане на водите от галваничния участък. Съблюдава се спазването на нормативно
определените нива на параметрите на пречистените води, които подлежат на контрол.
На Фигура 1.1 е показан план на разположението на основните цехове в промишлената
система.
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Фигура 1.1



Ситуационен план на разположение на промишлената система

Забележка: Общо описание на промишлената система се представя за всяко едно
обследвано предприятие.
2. ВИД НА ПРОИЗВЕЖДАНИТЕ ПРОДУКТИ ЗА ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД.
Производството на промишлената система е ориентирано към изпълнение на клиентски

поръчки за следните основни продукти:


БУТАЛНИ ЦИЛИНДРИ (фиг.2.1) –

еднодействащи и двойнодействащи (с и без

Фигура 2.1

Бутални цилиндри

демфериране в края на хода) с диаметър на
буталото от 30 mm до 300 mm и максимална
дължина на хода до 2500 mm.
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 ПЛУНЖЕРНИ ЦИЛИНДРИ (фиг. 2.2) –
диаметър на плунжера от 20 mm до 250 mm и

Фигура 2.2

Плунжерни цилиндри

максимална дължина на хода до 3000 mm.

3. СЪСТОЯНИЕ НА ПРОИЗВЕЖДАЩОТО ОБОРУДВАНЕ. РЕЖИМИ НА РАБОТА
3.1 Сектор компактни детайли
В сектора се извършва металообработка на

детайли свързани с основното

производство на промишлената система.
Фигура 3.1

Схема на разположението

Фигура 3.2

Част от производственото
оборудване

На Фигура 3.3 е представена схемата на сектора и разположението на основното
производствено оборудване монтирано в него.
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Фигура 3.3

Схема на Сектор компактни детайли и разположение на основното оборудване

Установените основни машини и техния режим на работа са представени в Таблица 3.1.
Таблица 3.1
№

Основни стационарни машини

Наименование

-

-

Единична
мощност

Работещи
машини

Неработещи
машини

Брой

Брой

Час/ден
за
всички
машини

Дни/год

kW

бр

бр

часа

дни

0

1

Фрезови център VARIAXIS 5005X ||

45

5

2

Фрезови център MC 032

45

2

3

Струг QTN 200 MSY

35

4

4

Струг QTN 200 MS

35

5

Интегриран стругов център INT
200-IV ST

6

Режим на работа

16

240

16

240

0

16

240

2

0

16

240

35

2

0

Струг QTN 100

6

4

0

16

240

7

Струг QTN 200

35

8

0

16

240

8

Прб(Р)._ПК 31

2

5

0

8

240

9

Прб(Р)._ПК 203

4

1

0

8

240

16

240
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10

Струг СЕ 063

20

4

0

8

240

11

Струг СП 586к

30

2

0

8

240

12

Струг СТ 161

30

2

0

8

240

13

Струг С 11

10

6

0

8

240

14

Струг С 13

13

1

0

8

240

15

Фре а ФУ 251

4

2

0

8

240

16

Фреза ФУ 321

4

1

0

8

240

17

Фреза Фдш-ПРД 02

15

1

0

8

240

18

Фреза 125 D2

5

1

0

8

240

19

Линия за взривно почистване на
заусенъци

5

1

0

20

Заварочен агрегат КЕМПИ

18

1

0

8

240

21

Шмиргел

2

1

0

8

240

22

Заварочен агрегат KРАКРА

25

3

0

8

240

23

ГАОС

15

0

1

0

240

По

аналогичен

начин

се

представя

информация

240

8

за

всеки

един

сектор/цех/звено в промишлената система.
В Таблица 3.2 е представено разпределението на мощността и енергията по сектори при
максимално натоварване.
Таблица 3.2

Разпределение на мощността и енергията по сектори

Инструментален цех
Сектор вътрешен пазар
Сектор компактни детайли
Сектор пръти
Сектор цилиндри
Сектор ФИПП

318,4
676,5
1368
2371,3
1098,
1739,1

Енергия на
работещите
производствени
машини дневно,
kWh
2547,2
5412
18456
18970,4
8788,8
13912,8

ОБЩО:

7571,9

68087,2

Мощност на
работещите
производствени
машини,kW

Енергия на
работещите
производствени
машини годишно,
kWh
611328
1298880
4429440
4552896
2109312
3339072
16340928

Разпределението е представено графично на Фигури 3.4÷3.9.
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Фигура 3.4

Фигура 3.5

Разпределение на секторите по мощност

Процентно разпределение на секторите по
мощност

Както се вижда от Фигури 3.4 и 3.5 в Сектор Пръти са инсталирани най-големите
мощности на промишлената система. Разпределението се запазва и от гледна точка на
месечна - респективно годишна консумация на електричество.
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Фигура 3.6

Фигура 3.7

Разпределение на секторите по дневен разход на
енергия при пълно натоварване

Процентно разпределение на секторите по дневен
разход на енергия при пълно натоварване
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Фигура 3.8

Разпределение на секторите по годишен разход на
енергия при пълно натоварване

Фигура 3.9

Процентно разпределение на секторите по годишен
разход на енергия при пълно натоварване
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4. СИСТЕМИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ И ЕЛЕКТРОСНАБДИТЕЛНИ
СИСТЕМИ
Не са установени системи за производство на електричество. Промишлената система
се захранва с електричество по два въздушни електропровода с напрежение 20 kV. Тези
електропроводи излизат от две районни подстанции с напрежение 110/20 kV. Входовете в ЦРП
(Централна разпределителна подстанция) на промишлената система са „Хидравлика” и
„Червен баир”. Te са показани на принципната схема за електроснабдяване на промишлената
система - фиг. 4.1. Тези два входа влизат в ЦРП към единична секция шини на 20 kV.
Входовете „Хидравлика” и „Червен баир” не могат да работят в паралел и затова имат
механична блокировка помежду си, осигуряваща електроснабдяване само от единия вход.
Това практически причислява промишлената система към консуматорите от ІІІ
ІІ

- та

( или условно

- ра

) категория. Това означава, че при прекъсване (повреда) на електрозахранването по

единия вход, може да се премине към другия вход само с превключване с разрешение и
присъствие

на

оперативен

персонал

от

електроразпределителното

предприятие.

Продължителността на превключване продължава повече от 30 минути. На двата входа има
предвидено търговско мерене на потребеното електричество.
Фигура 4.1

Схема на електроснабдяването на
промишлената система с напрежение 20 kV
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4.1 ЦРП (Централна разпределителна подстанция)
От единичната шинна система на
напрежение 20 kV са присъединени двата

Фигура 4.2

Централната разпределителна
станция

входа и следните изводи:
- два броя изводи за РУ (разпределителна
уредба), чрез които се захранват една
част от трансформаторните подстанции
(ТП) на промишлената система;
- три броя изводи за трансформаторните
подстанции ТП6, ТП7 и ТП9;
- един извод за трансформатор за СН
(собствени нужди) на ЦРП;
- напреженов измервателен
трансформатор НТ.
4.2 РУ (Разпределителна уредба)
Намира се в отделно помещение от ЦРП, захранва се с два входа от ЦРП и има
единична шинна система на 20 kV.
Към единичната шинна система са прикачени два входа от ЦРП и следните изводи:
- пет броя броя изводи на трансформаторните подстанции ТП1, ТП2, ТП3, ТП4, ТП5;
- един извод за трансформатор за СН (собствени нужди) на РУ;
- напреженов измервателен трансформатор НТ.
4.3 Силови кабели
Кабелните връзки между ЦРП, РУ и различните ТП на територията на промишлената
система са изпълнени с кабели с отделни жила за всяка фаза, за напрежение 20 kV и тип
САХЕкТ, алуминиеви жила със сечение 95 mm2 за целия промишлената. Кабелите се
използват над 25 години без сериозни повреди. При изключване на ТП и оставянето им в
резерв се изключват от напрежение и кабелите.
На схемата за „Разпределение на електрическото захранване по трансформатори” са
отбелязани разположенията на трансформаторните подстанции (ТП) и помещенията, които те
захранват (фиг. 4.3).
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Фигура 4.3

Разпределение на електрическото захранване по трансформатори

4.4 Състояние на прекъсвачите в ЦРП и РУ на напрежение 20 kV.
Съгласно предоставените данни, всички прекъсвачи за напрежение 20 kV са тип
маломаслени. В ЦРП прекъсвачите са тип А 20/500/8, българско производство от 1974 г., 7
броя. В РУ прекъсвачите са тип А 20/300/6 българско производство, също 7 броя. Произведени
са през 1974 г., само 2 броя от тях са от 1976 г. Общият им брой е 14.
Всички прекъсвачи са амортизирани (работят вече 35 години), стар тип, такива вече не
се произвеждат, няма резервни части за тях. Поддържат се благодарение на професионализма
на експлоатационния персонал. Наложителна е подмяната им с нови модерни конструкции,
вакуумни или елегазови прекъсвачи. Необходимо е първо да се подменят прекъсвачите на
входовете на ЦРП и на изводите от ЦРП към РУ - общо 4 броя. Тези прекъсвачи са свързани с
отговорни електрически защити на съоръженията, осигуряващи техническа безопасност.
Останалите прекъсвачи трябва поетапно да се подменят в следващите години.
4.5 Състояние на релейните защити в ЦРП и РУ
Поради излезли от строя акумулаторни батерии за оперативен ток, релейните защити
не могат да работят ефективно. Нужна е подмяна на акумулаторните батерии и
възстановяване на напрежението на постоянен ток за оперативните вериги.
След възстановяване на оперативния ток, следва да се направи пълна проверка и
настройка на съществуващите релейни защити в подстанцията. При сегашното състояние
може да се очаква при нужда да задействат защитите от подстанции 110/20 kV на ЕРП, което
противоречи на условията за нормална експлоатация. При замяна на прекъсвачите на
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входовете на ЦРП и изводите от ЦРП към РУ следва да се заменят и техните релейни защити
с такива от тип SEPAM или подобни на тях.
4.6 Силови трансформатори
Всички силови трансформатори имат първично напрежение 20 kV, а вторично 0,4 kV.
Разположението на силовите трансформатори е показано с трансформаторните подстанции
(ТП), в които се намират (фиг. 4.4). ТП1 и ТП2 и ТП6 и ТП7 са двойки с мощност всяка двойка
2Х1000 kVA, а ТП4 и ТП5 - с 2Х1600 kVA. От тези двойки работи по един трансформатор, а
вторият е в резерв. Останалите - ТП3 и ТП9 са с единични трансформатори по 1 000 kVA. В
момента работни трансформатори са тези в ТП2, ТП3, ТП4, ТП6 и ТП9, а резервни - ТП1, ТП5 и
ТП7. Данни за всички трансформатори, включително тези за собствени нужди в ЦРП и РУ, са
дадени в Таблица 4.1.
Таблица 4.1

Данни за силовите трансформатори

тип
местоположен
трансформа
ие
тор

страна на
мощно производст
производст
ст
во
во
kVA

заг.
пр.ход

заг.к.
с.

ток
пр.ход

Uk

ном.токо
ве

%

%

A

година
ЦРП

ТП6

ТМ 1000/20

1000

1984

РБ

2,1

12,75

1,8

ТП7

ТМ 1000/20

1000

1984

РБ

2,1

12,75

1,8

ТП8
Собствени
нужди

ТМ 1000/20

1000

РБ

2,1

12,75

1,8

ТМ 16/20

16

5,9
28,8/1443
6
5,9
28,8/1444
6

РБ

1977
РУ

ТП1

ТД 1000/20

1000

1974

ГДР

2,1

12

1,8

5,8 28,9/1440

ТП2

ТД 1000/20

1000

1974

ГДР

2,1

12

1,8

5,8 28,9/1440

ТП3

ТД 1000/20

1000

1974

ГДР

2,1

12

1,8

5,9 28,9/1440

ТП4

ТД 1600/20

1600

1972

ГДР

3

16,5

2,2

6

46,2/2310

ТП5
Собствени
нужди

ТД 1600/20

1600

1972

ГДР

3

16,5

2,2

6

46,2/2310

ТМ 16/20

16

1977

РБ

Максималното месечно потребление на електричество за работещите трансформатори
за 2009 и 2010 г. е представена в Таблица 4.2.
Таблица 4.2

Максимална месечна консумация на електричество за работещите
трансформатори

Подстанция

2009

2010

ТП2

април

102000 kWh

април

136000 kWh

ТП3

ноември

44400 kWh

ноември

58800 kWh

ТП4

ноември

92000 kWh

ноември

98000 kWh

ТП6

юли

13200 kWh

юли

56400 kWh

Администрация (към ТП2)

за цялата 2009 г.

325500 kWh

за 10 месеца 2010 г.

275300 kWh
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Изчисляването на натоварването на трансформаторите е направено при условие, че
данните са за най - натоварените месеци, при потребление за пет дни в седмицата и cosφ е
0,9. Електричеството потребено от администрацията е приведено също към пет работни дни в
седмицата и cosφ равен на 0,9. За да се доближат изчислителните натоварвания към
двусменен режим през 2009 г. и едносменния режим през 2010 г. е направено също
привеждане към по-малко работни часове, когато натоварването е максимално, а в останалото
време, през което трансформаторите няма да бъдат натоварени, ще бъде минимално.
Така максималното натоварване на трансформаторите през работните часове по
мощност се доближава до реалните стойности. Натоварванията са дадени в Таблица 4.3 в kVA
и в проценти от мощността на трансформаторите.
Таблица 4.3

Максимално натоварване на трансформаторите по мощност
2009

Подстанция

2010

макс.товар kVA

%

макс.товар kVA

%

410

41

950

95

ТП2 заедно с
администрация
ТП3

140

14

370

37

ТП4

290

29

620

39

ТП6

42

4,2

360

36

Анализът на Таблица 4.3 показва, че товарите при едносменен режим, значително
надвишават тези при двусменен режим. Независимо от това трансформаторите не надвишават
номиналната си мощност и през неработните часове се охлаждат. Известни съмнения поражда
високото натоварване на ТП2 (95 %), което може да се дължи и на големия брой
климатизатори в администрацията. Следва ТП2 да се наблюдава и при нараснали нужди да се
включва и резервния трансформатор.
Заключението за натоварването на трансформаторите е, че те не са били натоварвани
високо по време на експлоатацията им, за това са запазени и удовлетворяват по мощност
електрическите товари на промишлената система, независимо, че са произведени в поголямата си част преди 30 - 35 години.
4.7

Категория

на

консуматорите

по

условие

промишлената

система

за

непрекъснатост

на

електроснабдяването.
Консуматорите

на

позволяват

прекъсване

на

електроснабдяването за кратко време без да се причиняват значителни щети. За това
електроснабдяването е изпълнено за консуматори ІІІ и ІІ категория, при което възстановяване
на електроснабдяването при отпадане по различни причини, трябва да се извърши до 30
минути за част от консуматорите и за повече от 30 мин. за по - голямата част от същите.
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Изключение правят консуматорите от І- ва категория в отделението за термообработка на
детайли. Това отделение се захранва чрез ТП9 с трансформатор с мощност 1 000 kVA. В
случай на отпадане на електрозахранването на трансформатора трябва незабавно,
автоматично да се включва дизеловият генератор. Данните на генератора са: пълна мощност
125 kVA, cosφ= 0,8, активна мощност 100 kW, напрежение 390 V, ток180 A, развъртане и
влизане в работа за време до 30 секунди. Мощността на генератора е достатъчна да захрани
най-отговорните консуматори за часове.
5. СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ПОТОЦИ
5.1 Измерване на разхода на електричество
Входящата електричество на промишлената система се измерва с електромери за
търговско мерене, монтирани на двата входа на ЦРП - „Хидравлика” и „Червен баир”. По тези
електромери се отчита и заплаща консумираната енергия на електроразпределителното
предприятие (ЕРП).
На изводите за трансформаторните подстанции в ЦРП и РУ са монтирани електромери
за измерване на потребеното електричество за всички консуматори, които са включени към
дадена ТП. Тези електромери са от най - стар тип, още от времето на пускане на ЦРП и РУ. Те
са неточни, много рядко се проверяват. По тях само се разпределя вътрешно по секторите на
промишлената система активната електрическа енергия, за която не се изисква определена
точност.
За обект с внедрена система за качество по ISO 9001, отчитането на енергията по звена
трябва да се наблюдава ежедневно с максимална точност. Към момента на обследването
електричеството се отчита всяка седмица.
Необходимо и препоръчително е да се проектира и монтира система за наблюдение на
разхода на електричество (активна, реактивна, cosφ и върната капацитивна енергия)
непрекъснато. Тази система може да се включи в общата система за разходите, осигурявайки
ежедневна информация.
6. ЕНЕРГИЯ ГЕНЕРИРАНА В РАМКИТЕ НА ПРОМИШЛЕНАТА СИСТЕМА. СЪСТОЯНИЕ НА
ГЕНЕРИРАЩИТЕ МОЩНОСТИ. СИСТЕМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА МИКРОКЛИМАТА
6.1 Система за отопление
Отоплението в цеховете на промишлената система е реализирано чрез газови
инфрачервени излъчватели. Те са монтирани на тавана на помещенията и са две
разновидности –керамични излъчватели (фиг. 6.1) и тръбни излъчватели (фиг. 6.2).
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Фигура 6.1

Керамичен газов излъчвател

Фигура 6.2

Тръбен газов излъчвател

В цеховете на промишлената система е изградена вътрешна газоразпределителна
мрежа. Тя е окачена на тавана и захранва с газ инфрачервените излъчватели. На Фигури 6.3 ÷
6.5 са показани за всеки участък схемите на газопроводната мрежа заедно с разположението
на свързаните към нея газови излъчватели.
Фигура 6.3

Схема на газовата инсталация в сектор компактни детайли и в инструментален
цех
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Фигура 6.4

Схема на газовата инсталация в сектор пръти и сектор ФИПП

Фигура 6.5

Схема на газовата инсталация в сектор цилиндри

Системата за отопление е изпълнена със съвременни отоплителни тела и на този етап
няма енергийно-ефективна алтернатива.
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6.2. Битово горещо водоснабдяване
Горещата вода за санитарните нужди на работниците в промишлената система се
осигурява от два обемни водосъдържателя с обща вместимост 5 m3 (фиг. 6.7). Те са
инсталирани

в

промишлената

котелната

централа

система,

на

чието

Фигура 6.6

Разположение на котелната
централа

разположение е показано на Фигура 6.6. Във
всеки

един

от

водосъдържателите

е

вградена подгревателна серпентина през
която

циркулира

топлоносител

–

вода.

Топлоносителят се подгрява от водогреен
котел, показан на фиг. 6.8. Той може да
работи на течно или газообразно гориво и е
предназначен за подгряване на вода до 90
о

C. Моделът му е PRK520 на фирма „ARCA” и може да осигури топлинна мощност от 400 kW до

524 kW.
Фигура 6.7

Обемните водосъдържатели

Фигура 6.8

Котелът и горелката

Към котела е монтирана двустъпална горелка на газообразно гориво (фиг. 6.8).
Произведена е от фирма CUENOD през 2005 г. Моделът е C60 и e с диапазон на изменение на
топлинната мощност за съответният разход на гориво от 410 до 600 kW. Въздухът за горивния
процес се осигурява принудително от вентилатор, интегриран заедно с горелката в моноблок.
Той се задвижва от електрически мотор с мощност 0,94 kW.
Работата на котела е автоматизирана. Монтирани са необходимите контролно измервателни прибори и автоматика. Управлението се осъществява от микропроцесорен
цифров контролер. По проект е предвидено котелът да се използва и за отоплителната
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инсталация на битовата сграда. В последствие е решен друг вариант за отопление на сградата
и връзката с котелното е прекъсната.
На Фигура 6.9 е показана принципната схема на котелната централа.
Фигура 6.9

Принципна схема на котелното

В Таблица 6.1 е представена спецификация на елементите от Фигура 6.9.
Таблица 6.1

Спецификация на елементите на Фигура 5.9
Наименование

No.

Брой

1

Водогреен котел ARCA, модел PRK520 (Q=400 kW ÷ 524 kW)

1

2

Горелка CUENOD, модел C60 (Q=410 kW ÷ 600 kW)

1

3

Комин

1

4

Предпазен вентил

1

5

Мембранен разширителен съд (V=200 l)
3

1

6

Обемен водосъдържател (V=2,5 m )

2

7

Подгревателна серпентина

2

8

Циркулационна помпа DAB А 56/180 XM

2

9

Филтър

-

10

Спирателна арматура

-

В котелната централа е инсталиран мембранен разширителен съд (фиг. 6.10), който
поема разширението на топлоносителя. Той е с вместимост 200 l. Свързан е с тръбна връзка
към връщащия тръбопровод на котела и е окомплектован с необходимата предпазна арматура.
Тръбните линии в котелната централа са топлинно изолирани с микропореста гума.
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Фигура 6.10

Разширителният съд

Циркулацията

на

топлоносителя

Фигура 6.11

между

котела

Циркулационните помпи

и

двата

водосъдържателя

се

осъществява от две циркулационни помпи (фиг. 6.11). Те са монтирани на подаващия
тръбопровод преди входа на серпентината. Моделът им е А 56/180 XM на фирма DAB. На
Фигура 6.12 са показани хидравличните характеристиките на този тип помпи.
Фигура 6.12

Хидравлични характеристики на циркулационна помпа DAB А
56/180 XM

При сегашната експлоатация на котела, мощността му надхвърля значително
потребностите от топлина за подгряване на вода за битови нужди. По тази причина в доклада
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за оценка на енергийните характеристики на битовата сграда е анализирано предложение за
възстановяване на отоплението на сградата с топлоносител гореща вода от този котел.
7. СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ
Промишлената система се захранва с вода за технологични и битови нужди от два
източника – градската мрежа за питейна вода и вода получена от пет собствени водни
източници-сондажи. Собствените водни източници се експлоатират от началото на 2009
година.
Изградена е вътрешна разпределителна водопроводна мрежа, която е свързана към
градския водопровод. Водата се използва за битови и санитарни нужди. Инсталирани са
водомери за отчитане на потребеното количество.
Схемата на вътрешната водопроводна мрежа на промишлената система е представена
на Фигура 7.1.
Фигура 7.1

Схема на водопроводната мрежа

Вода за технологични нужди основно се използва за:
 За охлаждане на ваните за хромиране;
 За охлаждане на токоизправителите към ваните;
 За охлаждане на маслените системи на хидравличната станция.
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Охладителната система на ваните в които се извършва процеса на хромиране в
промишлената система е индиректна, чрез монтирани във ваните серпентини.
След като отнеме топлината от ваните,
охлаждащата водата се събира от всички вани

Фигура 7.2

Отвеждането на водите

в един колектор и по гравитачен път достига до
хидравличната

станция

на

промишлената

система.
Към същият водосъбирателен колектор
е

присъединена

водата,

токоизправителите

към

която

ваните

охлажда
и

водата

служеща за охлаждане на маслените системи
на

хидравличната

система

има

станция.

Промишлената

пречиствателна

станция

за

отпадни води с филтър-преса за обезвреждане
водите от галваничния участък, след което те се отвеждат в канализационната система.
8. СИСТЕМИ ЗА СГЪСТЕН ВЪЗДУХ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ГАЗОВЕ
Сгъстеният въздух се използва за технологичните нужди на машините в промишлената
система и за процеса на боядисване. За осигуряване на потребностите от сгъстен въздух за
производството е изградена компресорна станция, а в сектор ФИПП са инсталирани два
допълнителни компресори. Компресорната станция (фиг. 8.1) е разположена в северната част
на промишлената система в непосредствена близост до един от контролно пропускателните
пунктове, както е показано на Фигура 8.2.
Фигура 8.1

Компресорна станция

Фигура 8.2

Разположение на
компресорната станция

В нея са инсталирани два винтови компресори Gardner Denver, произведени във
Финландия. Те имат следните характеристики:
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- GD (фиг. 8.3), тип VS 70 – 7,5 EANA, мощност на задвижващия електродвигател 79,3
kW, номинален дебит 11,6 m3/min при налягане 7 bar. Максималното налягане, което може да
постигне компресорът е 13 bar. Охлаждането на маслото е въздушно. Мощността на
електродвигателя на вентилатора е 0,65 kW. Електродвигателят на вентилатора към
топлообменника за сгъстения въздух е със същата мощност.
Фигура 8.3

Компресорът Gardner Denver,
тип VS 70 – 7,5 EANA

Фигура 8.4

Компресорът Gardner Denver,
тип ES 55 – 7,5 EANA

Управлението на компресора е автоматично, с аналогов датчик за измерване на
налягането и микропроцесорен контролен. Осъществява се по налягане, температура и време
на разтоварване. Компресорът е произведен през 2007 г.
- GD (фиг. 8.4), тип ES 55 – 7,5 EANA, мощност на задвижващия електродвигател 55 kW,
дебит на сгъстения въздух 9,4 m3/min и максимално налягане 7,5 bar. Вентилаторът на
топлообменника за маслото и топлообменника за сгъстения въздух се задвижва от основния
електродвигател. Компресорът е с автоматично управление, което има аналогов датчик за
измерване на налягането и микропроцесорен контролер. Управлението се осъществява по
налягане, температура и време на разтоварване. Годината на производство на компресора е
2007 г.
Компресорите работят през делничните дни (от понеделник до петък) по 18 часа на ден
(6:00 ÷ 24:00). Засмукването на въздуха за охлаждането им и за сгъстяване е на северната
фасада на компресорната станция. Въздухът първоначално постъпва в метален груб филтър
разположен на 2,3 m над нивото на терена (фиг. 8.5), а след това в съответния компресор.
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Фигура 8.5

Смукателни отвори с филтър
на северната фасада

Фигура 8.6

Маслоуловителят на
GD, VS 70 – 7,5 EANA

След това сгъстеният въздух преминава през маслоуловители (фиг. 8.6), през
възвратни клапани и постъпва в събирателен колектор. От колектора въздухът преминава в
ресивер (резервоар за сгъстен въздух). Ресиверът е инсталиран от страната на северната
фасада (фиг. 8.7). Той има обем 8 m3 и е за работно налягане 7,5 bar. Към долната му част има
инсталиран автоматичен кондензоотделител (фиг. 8.8), предназначен за отстраняване на
водните пари кондензирали от високото налягане и по-ниската температура на повърхността
на ресивера. Към котелната централа няма инсталиран изсушител на въздуха. От ресивера
сгъстеният въздух не преминава през колектор, а директно постъпва в тръбопроводната мрежа
на промишлената система.
Фигура 8.7

Ресиверът до компресорната
станция

Фигура 8.8

Автоматичният
кондензоотделител

Към тръбопроводната мрежа за сгъстен въздух е присъединен още един компресор. Той
е резервен и има за цел осигуряване на безпрепятствената работа на галваничния цех, за
чието функциониране е необходим сгъстен въздух. Компресорът е Gardner Denver /винтов/,
произведен във Финландия (фиг. 8.9), тип ESS 11, мощност на задвижващия електродвигател
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11 kW, максимално налягане 13 bar, дебит на сгъстения въздух 1,7 m3/min при налягане 7,5
bar. Вентилаторът на топлообменника за маслото и сгъстения въздух се задвижва от основния
електродвигател. Управлението на компресора е автоматично и се осъществява по налягане,
температура и време на разтоварване. Има микропроцесорен контролер и аналогов датчик за
измерване на налягането.
Фигура 8.9

Компресорът Gardner Denver,
тип ESS 11

Фигура 8.10

Ресиверът към компресора
GD, ESS 11

Този компресор се намира в сектор ФИПП от вътрешната страна на северната стена на
сградата. Към него има инсталиран маслоуловител, след който сгъстеният въздух преминава в
ресивера, разположен от външната страна на сградата (фиг. 8.10) на разстояние 2,4 m от
компресора. Ресиверът е произведен 1973 г. от Mahle GMBH, Щутгарт – Германия. Той е
присъединен към тръбопроводната мрежа за сгъстен въздух, обемът му е 2 m3, а работното
налягане – 8 bar. Към ресивера няма инсталиран кондензоотделител, а отстраняването на
кондензиралите в ресивера водни пари се осъществява ръчно чрез дрениране. Изсушител за
сгъстения от компресора въздух няма.
За процеса на изпитване на произвежданите цилиндри е инсталиран последният от
описваните компресори. Той е винтов, Gardner Denver (фиг. 8.11), тип FX 7 – 13 EANA, мощност
на задвижващия електродвигател 7,5 kW, дебит на сгъстения въздух 0,74 m3/min при
максимално налягане 13 bar. Топлообменникът за маслото и сгъстения въздух се охлажда от
вентилатор, задвижван от основния електродвигател. Автоматичното управление е с
пресостат. Има защита, която сработва когато температурата на корпуса на компресора
надвиши критичната температура. Годината на производство на компресора е 2005 г.
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Фигура 8.11

Компресорът Gardner Denver,
тип FX 7 – 13 EANA

Фигура 8.12

Ресиверът към компресора
GD, FX 7 – 13 EANA

Той работи в делничните дни от 8:00 до 17:00. След него сгъстеният въздух постъпва в
ресивера (фиг. 8.12). Ресиверът е произведен 2005 г. от Техносистем Инженеринг ЕООД –
Пловдив. Обемът му е 0,5 m3, а работното налягане – 16 bar. Към ресивера няма инсталиран
кондензоотделител, а отстраняването на кондензиралите в ресивера водни пари се
осъществява ръчно чрез дрениране.
За изсушаване на сгъстения въздух след ресивера има инсталиран изсушител ZANDER
(фиг. 8.13). Той е произведен януари 2005 в Италия и има мощност 300 W. Използва се 134А.
Групата – компресор, ресивер, изпарител не е присъединена към тръбопроводната
мрежа на промишлената система, а захранва само една тръбна линия с дължина 30 m.
Поддържаното налягане в тази линия е 13 bar.
Тръбопроводната мрежа за сгъстен въздух на промишлената система и разположението
на присъединените ресивери и на компресорите са представени на Фигура 7.19. Към нея е
свързан и ресивер с обем 3 m3 и максимално налягане 12 bar (фиг. 8.14).
Фигура 8.13

Изсушителят ZANDER

Фигура 8.14

Ресиверът с обем 3 m

3
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Работното налягане на сгъстения въздух в тръбопроводната мрежа (без линията с
дължина 30 m) е 7 bar. Тя е изградена от безшевни стоманени тръби, които са инсталирани
основно открито. На няколко места в цеховете и извън тях полагането на тръбите е в
инсталационни канали на дълбочина 1 m или в земята на дълбочина 0,1 m. Пропуските на
сгъстен въздух са незначителни, тъй като с малки изключения тръбите на мрежа са подменени
с нови.
Фигура 8.15

Тръбопроводната мрежа за сгъстен въздух

9. ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И СИСТЕМИ
Различните

дейности

свързани

с

производството в промишлената система се

Фигура 9.1

Стара прахоочистваща
инсталация

осъществяват в специализирани сектори на
промишлената площадка. Производственият
процес в някои от тях е свързан с отделяне на
вредни

газове

и

прах,

което

налага

използването на вентилация.
9.1 Вентилация на участък полиране
Участък

полиране

принадлежи

към

сектор пръти (Е20П). В него се извършва
механична обработка на металите – полиране.
По време на процеса полиране се отделят
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прахови субстанции, които са вредни за човешкия организъм и е необходимо да се отведат от
работната среда. Тези прахови субстанции са смес от фини метални частици и текстилни
материали, които са лесно запалими при комбинация от висока температура и отлагане по
въздуховодната

мрежа.

В

резултат

на

това

прахоочистваща инсталация (фиг. 9.1), при която

е

изведена

от

експлоатация

старата

е имало случаи на възпламеняване на

натрупан прах.
За отвеждане на праховите частици е изградена нова локална аспирация. Принципната
и схема е показана на Фигура 9.2.
Фигура 9.2

Принципна схема на вентилацията в участък полиране

Праховите частици се засмукват непосредствено от мястото на отделянето ѝ
посредством гъвкави въздуховоди (фиг. 9.4), свързани към общ събирателен въздуховод.
Обособени са три отделни въздуховодни мрежи, присъединени към три смукателни
центробежни вентилатора. Вентилаторите са тип ЕВНН 6,3 на фирма Спартак АД – гр. Бургас
(фиг. 9.5). Те са произведени през 2008 г. и са за дебит на въздуха в една работна точка – 9
500 m3/час. Мощността на електродвигателя в тази работна точка при обороти на въртене от
1 450 min-1 е 5,5 kW.
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Фигура 9.4

Локална аспирация в сектор
полиране

Фигура 9.5

Центробежен вентилатор,
обслужващ сектор полиране

Непосредствено преди смукателните вентилатори са монтирани цилиндрични циклони.
Тяхната работа се основава върху използването на центробежните сили, които се проявяват
при въртеливо-постъпателно движение на прахо-газовия поток в корпуса на апарата. Под
действието на тези сили праховите частици се предвижват към стената на циклона и се
отделят през долната му част, а въздухът се засмуква от вентилатора през горната част. След
вентилаторите и цилиндричните циклони са поставени контейнери, в който се събират
праховите частици.
Извършеният оглед, заснемането и анализът на работата на тези системи показаха, че
те не работят ефективно. Децентрализирането на изходната система е довело до по-добри
резултати, но ефективността на улавяне и отвеждане на праха все още е ниска. При това
проблемите със самозапалването още не са решени. Това се потвърди и от разговорите с
работещите в този участък.
Друг

съществен

недостатък

на

съществуващата

система

за

прахоулавяне

е

изхвърлянето на въздуха извън помещението. Това води след себе си необходимост от
компенсиране с външен въздух, който трябва да се загрява през време на отоплителния сезон.
Една възможност за решаване на проблемите с прахоулавянето в този участък е
използване на локални мокри прахоуловители. Извършеното проучване от екипа установи
множество възможни технически решения. Едно от тях - мокър скрубер N Roto Clone Model LV,
е показано на Фигура 9.6. На Фигура 9.7 е показано устройството му, а на Фигура 9.8 –
основните му технически характеристики.
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Фигура 9.6

Мокър скрубер N Roto Clone
Model LV

Фигура 9.8

Фигура 9.7

Устройство на скрубер N Roto
Clone Model LV

Технически характеристики на скрубер N Roto Clone Model LV

Апаратът е тип „мокър прахоуловител“, който съчетава два механизъма на улавяне –
скоростен (чрез промяна на големината на скоростта и посоката на потока и чрез ефекта на
водната завеса). Характеризира се с висока степен на улавяне (над 99%) и пречистване на
въздуха до степен, която позволява връщането му обратно в работната зона.
10. СИСТЕМИ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ
Error! Bookmark not defined.
Фигура 10.1

Метал-халогенните лампи
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Вътрешното

осветление

на

промишлената система в по-голямата си
част

е

подновено.

мероприятия

за

Проведени

са

възстановяване

на

нормативните осветености по работни
места. Новото осветление е реализирано
основно с няколко типа осветители. Първи
тип са метал-халогенни лампи (фиг. 10.1).
с единична електрическа мощност от 250
W. Това са нови лампи инсталирани във
всички

сектори

с

изключение

на

подготвителния участък на сектор пръти и сектор цилиндри. В тези сектори са инсталирани
осветителите от втори тип - метал-халогенни лампи с единична електрическа мощност от 400
W. Трети тип са енергоспестяващи компактни луминесцентни лампи с електрическа мощност
60 W – (фиг. 10.2). – това са лампите инсталирани в коридорите на секторите. Четвъртият тип
лампи са неподменените в секторите живачни лампи с единична електрическа мощност от 250
W и луминесцентни лампи с мощност 36 W. Тези лампи са в процес на подмяна.
Новото осветление е инсталирано на средна височина както следва:
 метал-халогенни лампи - 250 W – 8 метра;
 метал-халогенни лампи - 400 W – 15 метра;
 КЛЛ – 60 W

– 7 метра.

На единични работни маста е инсталирано локално осветление непосредствено до
работната машина.
Оплаквания от недостатъчна осветеност не са установени.
Фигура 10.2

Осветлението в коридорите

Фигура 10.3

Неподмененото осветление
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На Фигура 10.4 е представена графика отразяваща разпределението на електрическата
мощност на осветлението по сектори.
Фигура 10.4

Разпределение на мощността
на осветлението по сектори

Установи се, че част от осветлението е включено през светлата част на денонощието.
Относителните дялове на включеното и изключено осветление през светлата част на
денонощието са представени на Фигура 10.5.

Фигура 10.5

Процентно отношение на включеното
и изключено осветление

Проведено е измерване на осветеността в основните сектори. Данните от измерванията
са показани на Фигури 10.6 ÷ 10.8.
Фигура 10.6

Данни за осветеността в Сектор КД и инструментален участък
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Фигура 10.7

Данни за осветеността в Сектор ФИПП и Сектор пръти
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Данни за осветеността в Сектор цилиндри и склада към
сектор пръти

Фигура 10.8

11.АНАЛИЗ

НА

БАЗИТЕ

ДАННИ

И

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ

НА

ПОТЕНЦИАЛА

ЗА

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ
11.1 АНАЛИЗ НА ГОДИШНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ
Анализът е извършен на основата на представени от промишлената система
регистрирани данни за периода 2006 год.÷2009 год. Приложен е подход за получаване на
цялостна картина на потреблението на енергия в промишлената система, която да е отправен
пункт за определяне на базовата линия на енергопотребление. За тази цел са използвани два
физически измерителя на обема на производството: тонове произведена крайна продукция и
тонове обработен метал.
В Таблица 11.1 са показани изходните данни за анализа на енергопотреблението,
предоставени от промишлената система.
Таблица 11.1

Вода от
собствен
водоизточник

Обработен
метал

Крайна
продукция

тон

тон

kWh

лв

хил.
Nm3/год

kWh

лв

I

614,8

563

1028436

103037,5

68,7

637536,00

Il

590,6

608,4

1026236

103243,3

119,67

Ill

881,8

628,9

1055120

104811,2

100,71

Месец

2006 година

Изходни данни за анализа на енергопотреблението
Електричество

Природен газ

m3

Питейна
вода

m3

лв

22498

4735

6153

1110565,4

42322

4109

5336

934644,48

35618

5283

6864

лв
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2007 година
2008 година
2009 година

IV

664,4

605,7

877120

86958,64

61,774

573262,72

21846

3971

5161

V

845,3

625,9

910320

90661,92

19,01

176412,80

6842

4721

6136

VI

737,1

648

867040

86346,32

13,87

128713,60

4992

4953

6438

VII

647,9

590

792600

79532,96

11,717

108733,76

4217

4304

5594

VIII

428,3

355

459000

45517,52

10,41

96604,80

3747

4832

6280

IX

557,8

534

643720

64023,36

7,07

65609,60

2544

3931

5109

X

728,1

591

904320

87548,8

10,54

97811,20

3793

5249

6822

XI

629,5

622,6

938533

89655,24

15,945

147969,60

5829

3930

5108

XII

580,5

349,5

835600

81049,56

64,186

595646,08

23462

4287

5572

I

695,4

634,9

959680

91690,36

78,47

728201,60

29667

5042

5460

Il

727,5

590,9

936640

92296,96

73,14

678739,20

27652

4205

4563

Ill

814,3

625,8

996720

95161,28

55,79

517731,20

21092

7738

8380

IV

678,8

607,5

831800

80126

11,849

1 9958,72

461

7729

9259

V

831,6

636,2

760960

72779,41

11,099

102998,72

4179

4183

5061

VI

837,9

674,1

936200

89253,84

11,01

102172,80

4145

5734

6937

VII

779,9

630,2

779360

76202,09

8,878

82387,84

3343

5467

6614

VIII

546,9

449,4

500080

48482,18

5,414

50241,92

2038

6514

7881

IX

644,7

636,4

722720

70046,53

8,52

79065,60

3207

4519

5467

X

852,8

685,3

798080

77333,45

8,76

81292,80

3911

5796

7012

XI

904,7

653,1

864000

83820,24

70,978

658675,84

27629

5804

7022

XII

303,6

305,9

692000

66351,88

42,359

393091,52

16489

5765

6975

I

789,2

649

752000

72456,16

105,78

981647,68

44646

4306

5370

Il

862

710

968000

94040,24

77,957

723440,96

32902

4046

5057

Ill

755,3

707

912000

88508

40,464

375505,92

17078

4554

5692

IV

697,8

667

868000

84172,6

12,34

114515,20

5806

3362

4202

V

604,1

522

488000

47342,56

7,88

73126,40

3707

1966

2457

VI

606,1

522

760000

72442

7,55

70064,00

3552

2189

2736

VII

404,1

472

464000

50019,2

2,63

24406,40

1294

3943

4928

VIII

350,2

330

192000

21000,33

3,749

34790,72

1844

4445

5556

IX

790

489,7

768000

83547,08

7,897

73284,16

3883

1977

2772

X

604,1

463

704000

76149,04

7,266

67428,48

4328

2359

3396

XI

600,4

391,9

560000

60810,8

15,94

147923,20

9494

1707

2457

XII

229

161,7

444000

50245,16

17,565

163003,20

12255

2057

2961

I

0

218

104000

10910,6

1000

100

1563

2250

Il

388,1

283

492000

57101,04

38,794

360008,32

30220

1600

160

648

933

Ill

244,5

223

396000

45219,44

6,3

5 464,00

1 016

1600

160

2959

4261

IV

400,2

204

340000

39688,71

5,2

48256,00

3303

1600

160

1633

2351

V

182

145

300000

34578,22

4,26

39532,80

3289

1600

160

1304

1877

VI

226,6

175

308000

35854,28

3,89

36099,20

2764

1600

160

1183

1703

VII

123,6

163

236000

27697,42

1,35

12528,00

195

1000

100

1635

2354

VIII

177,4

100,7

192000

22045,96

0,58

5382,40

308

600

60

2047

2947

IX

215,8

213,5

220000

25482,94

0,568

5271,04

302

1600

160

2082

2998

X

282,5

267,9

432000

50710,8

1,02

9465,60

549

1600

160

1907

2746

XI

255,9

241,8

452000

52741,57

1,59

14755,20

857

1600

160

2330

3354

XII

209

126,7

468000

54736,16

18,965

175995,20

10211

1000

100

1352

1946

Основните използвани енергоносители в промишлената система са електричество и
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природен газ. В годишен план разходите на електричество съставляват дял, както следва: 80%
за 2006 год., 80% за 2007 год., 81% за 2008 год. и 82% за 2009 год., (табл. 11.2 и фиг. 11.1 ÷
11.4).
Таблица 11.2

Годишен енергиен баланс на промишлената система

Обработен
Крайна
метал
продукция

Електричество

Природен газ

Вода от
собствен
водоизточник

Питейна вода

лв.

m3

лв.

m3

лв.

10338045 1022386,4 4673510,08

177710,00

0

0

54305

70573

7129,7

9778240

943544,22 3584557,76

147813,00

0

0

68496

80631

7292,3

6085 3

7880000

800733,17 2849136,32

36911

47584

2705,6

2361,6

3940000

456767,14

тон

тон

2006 година

7906,1

6722

2007 година

8618,1

2008 година
2009 година

лв.

kWh

kWh

765757,76

140789

0

0

71014,00

16400,0

1640,0

Фигура 11.1

Разпределение на енергоносителите в
годишния енергиен баланс за 2006 год.

Фигура 11.2

Разпределение на енергоносителите в
годишния енергиен баланс за 2007 год.

20643,00 29720,00
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Фигура 11.3

Разпределение на енергоносителите в
годишния енергиен баланс за 2008 год.

Фигура 11.4

Разпределение на енергоносителите в
годишния енергиен баланс за 2009 год.

Топлинният еквивалент на природния газ е определен на база калоричност 7980
кcal/nm3.
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На фиг. 11.5 е показано енергопотреблението по години, а на фиг. 11.6 – специфичният
разход на електричество по обработен метал и крайна продукция.

Фигура 11.5

Разпределение на енергоносителите по
години

Фигура 11.6

Разпределение на специфичният разход
на електричество по години
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Както може да се проследи от фиг.11.6, ходът на изменение на годишния специфичен
разход на електричество се променя през 2009 год. Основна причина за това може да се открие
в съществената промяна на технологичното оборудване и натоварването на производствените
мощности.
В права пропорционалност на натуралните дялове на електричеството и природния газ в
годишния енергиен баланс, стои и разпределението на разходите за енергия - фиг. 11.7 ÷ 11.10.
Фигура 11.7

Относителен дял на разходите - 2006 год.

Фигура 11.8

Относителен дял на разходите - 2007 год.

Фигура 11.9

Относителен дял на разходите - 2008
год.
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Фигура 11.10

Относителен дял на разходите - 2009
год.

Анализът показва, че значимият дял от средствата (80÷82 %) се пада на разходите за
електричество. Изменението на разходите за анализирания период по години е показано на
фиг. 11.11.
Фигура 11.11

Относителен дял на разходите 2006 - 2009 год.
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11.2 АНАЛИЗ НА МЕСЕЧНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ
11.2.1 Електричество
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Изследван е ходът на изменение на разхода на електричество по месеци. На Фигура
11.12 е показана графика за периода януари 2006 – декември 2009 год., отразяваща
потребеното количество електричество и произведената продукция.
Фигурата показва сравнително добра корелация на разхода на електричество с
произвежданата продукция. С малки изключения еднопосочността на изменението на двете
линии се запазва.
Фигура 11.12

Месечен ход на разхода на електричество и произведената
продукция

Средно-месечното потребление на електричество за последните четири години е както
следва:





2006 год. - 861 503,75 kWh/месец;
2007 год. - 814 853,33 kWh/месец;
2008 год. - 656 666,66 kWh/месец;
2009 год. - 328 333,33 kWh/месец.

Специфичният разход на електричество за единица обработен метал и единица крайна
продукция са изобразени на фиг.11.13 и 11.14.

Фигура 11.13

Изменение на специфичния разход (по обработен
метал) на електричество
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Електричество, kWh/тон обработен метал
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Месеци

Фигура 11.14

Изменение на специфичния разход (по
продукция) на електричество

Пиковите точки на тези графики отговарят на месеците декември и януари, когато има
намалено производство и възможно изравняване на сметки. Нулевата стойност за м.януари
2009 на фиг.11.13 е в резултат на липсваща стойност.
Разкриването на връзката между разхода на електричество и произвежданата продукция
е потърсено чрез регресионен анализ на месечния разход и продукцията и специфичния
месечен разход и продукцията.
На фиг. 11.15 и 11.16 са показани резултатите от идентификация на връзката между
месечния разход на електричество и месечното производство (основна линия) за периода
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януари 2006 г.– декември 2009 г. (фиг.11.15 – по произведена крайна продукция, фиг.11.16 – по
месечно количество обработен метал).
Фигура 11.15

Корелация между месечния разход на
електричество и продукцията

Фигура 11.16

Корелация между месечния разход на
електричество и обработения метал

Основните линии от Фигури 11.15 ÷ 11.16 показват добра съгласуваност между разхода
на електричество и физическия измерител на големината на производството, но също така и
сравнително висок постоянен месечен разход – 108,6 MWh и съответно 136,98 MWh. Това е
резултат на непроизводствените разходи – неравномерното натоварване на производствените
мощности, компресорите за сгъстен въздух, осветлението.
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За елиминиране на влиянието на количеството продукция е потърсена основната линия
на специфичния месечен разход (януари 2006 г.– декември 2009 г.), както е показано на Фигура
11.17.
Фигура 11.17

Корелация между спец. разход на
електричество и продукцията

На основата на основните линии (фиг.11.15 и 11.17) е изследвано управлението на
разхода на електричество за изследвания период чрез техниките CUSUM. Изображение на
линиите на управлението на електропотребление са показани на фиг.11.18 и 11.19.
Фигура 11.18

Линия на управлението на
електропотреблението
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Фигура 11.19

Линия на управлението на
електропотреблението

Анализът показва два основни момента:


След м.април 2007 год. започва подобряване на управлението на
електропотребление;



След м.юли 2008 год. се установява нова линия на енергопотребление.

Вторият

факт

налага

определяне

на

нова

реална

базова

линия

на

електропотреблението и това е осъществено за периода септември 2008 – декември 2009 г.
На фиг. 11.20, 11.21 и 11.22 са показани базовите линии, а на фиг. 11.23 и 11.24 – линиите на
управление на електропотреблението за периода септември 2008 – декември 2009 г.
Фигура 11.20

Корелация между месечния разход на
електричество и крайната продукция за
периода септември 2008 г. – декември 2009 г.
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Базовата линия показва, че е намален постоянният разход (независещ от количеството
продукция) с повече от 10%, но е увеличен постоянния разход по отношение на обработения
метал. Последното включва и коментирания по-горе факт, че за м.януари 2009 год. има
регистриран разход на електричество, количество крайна продукция и нулево количество
обработен метал.
Фигура 11.21

Корелация между месечния разход на
електричество и обработения метал за
периода септември 2008 г. – декември 2009 г.

Фигура 11.22

Корелация между специфичния разход на
електричество и продукцията за периода
септември 2008 г. – декември 2009 г.
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Рязко отдалечените точки от правата линия на фиг.11.22 отговарят на месеците
декември и януари от периода.
Получената базова линия за периода е:
Специфичен разход на електричество = 1901,4 – 1,0433 х Продукцията , kWh/тон.
Фигура 11.23

Линия на управлението на
електропотреблението за периода септември
2008 г. – декември 2009 г.

Фигура 11.24

Линия на управлението на
електропотреблението за периода септември
2008 г. – декември 2009 г.
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Анализът на управлението на електропотребление за периода септември 2008 –
декември 2009 показва значително подобрение в сравнение с предходния период. През м.
септември 2009 е започнало увеличаване на разхода (който не е надминал базовата линия),
което увеличение следва да се оцени само с последващи данни за 2010 год.
11.2.2 Природен газ
Месечният ход на изменение на потреблението на газ за периода януари 2006 г.÷
декември 2009 г. показва неравномерност и низходящ тренд (фиг. 11.25). Ясно се очертават
пиковете през зимните месеци, което следва от използването на природния газ основно за
отопление.
Фигура 11.25

Изменение на разхода на природен газ

Постоянният разход на газ от 504 137 kWh/месец за разгледания период, отразява
използването на природен газ за битово горещо водоснабдяване и за технологични цели. Не
може да се установи значима връзка между произведената продукция и разхода на природен
газ (фиг.11.26).
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Фигура 11.26

Месечен ход на разхода на природен газ и
произведената продукция

Потърсена е връзка между разхода на газ и температурата на външния въздух, както и
денградусите като интегрален показател за отоплителния сезон. Установи се ниска степен на
корелираност (фиг. 11.27 и 11.28).
Фигура 11.27

Връзка между разхода на газ през зимата и
температурата
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Връзка между разхода на газ през зимата и
денградусите

Фигура 11.28

11.2.3 Потребление на вода
Въпреки, че водата не е енергоносител, в този раздел е извършен анализ на основните
параметри на потреблението и. В периода януари 2006 г.÷ декември 2008 г. се e използвала
само питейна вода (от водопроводната мрежа), а от началото на 2009 г. се използва и вода от
собствен водоизточник (фиг. 11.29).
Фигура 11.29

Изменение на разхода на вода по години
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Фигура 11.30

Месечен ход на разхода на питейна вода и
произведената продукция

Средното месечно потребление на питейна вода до м. септември 2008 г. е 4654,2 m3., а
след този месец 1784,4,4 m3. Потърсената връзка между количеството крайна продукция и
разхода на вода от мрежата показа, че такава съществува, но е слаба – установена е
зависимост до началото на 2007 г.
На Фигура 11.31 е представен месечният ход на разхода на вода от собствен
водоизточник през 2009 г. и обработения метал.
Фигура 11.31

Месечен ход на разхода на питейна вода и обработения
метал
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На Фигура 11.32 е представен месечният ход на разхода на вода от собствен
водоизточник през 2009 г. и произведената продукция.
Фигура 11.32

Месечен ход на разхода на вода от собствен водоизточник и
произведената продукция

Установи се, че разходът на вода не се влияе и от климатичните фактори (фиг. 11.33).
Фигура 11.33

Връзка между разхода на вода и
денградусите
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12. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО
Анализът на енергопотреблението по регистрирани данни за изминал период от време
(от м. януари 2006 год. до м. декември 2009 год.) показва, че в натурално изражение
потреблението на електричество съставлява 69-84 % от общия годишен енергиен баланс на
промишлената система, а в парично отношение разходите за електричество са 80÷82 %.
Анализът установи тренд към увеличаване на специфичния разход на енергия. Поради
установените значими флуктоации в хода на изменение на електропотреблението, за
идентификация на базовата линия е избран периода (септември 2008 год. – декември 2009
год.).
Потреблението на природен газ съставлява 16÷31% в енергийния баланс за
разглеждания период. Използва се за отопление през зимния период, битово горещо
водоснабдяване и в малка степен за технологични цели. Средно-месечното потребление на газ
е 504 137 kWh.
Разходът на вода от мрежата е намален драстично след м. септември 2009 год. от 4654,2
m3/месец на 1784,4 m3/месец. Няма съществен показател, който да определи зависимост за
потреблението на вода.
Пълният списък на идентифицираните мерки, категоризирани в две основни групи, е
представен в Таблица 12.1.
Класификацията по групи е както следва:
1. Група от мерки, изпълнението на които води до повишаване на сигурността на
енергоснабдяването. Остойностяването на ефекта от тази група е възможно единствено по
експертен път. По тази причина групата е определена само с необходимите инвестиции.
2. Група от мерки, водещи до намаляване на разхода на енергия и разходите за енергия.
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Таблица 12.1

Пълен списък на идентифицираните мерки

№
Наименование на
мерките
Нови акумулаторни
батерии за
1
оперативен ток проект и
изпълнение.
Замяна на
2

прекъсвачи за 20 kV
и ел. защити- проект
и изпълнение

Система за
наблюдение и
контрол на разхода
3
на ел. енергияпроект и
изпълнение.

Вид на
мярката

kWh

6

7

8

Срок на
Инвестиции Печалба откупуване

t

лева

лева

-

2 000

-

Група 1

-

40 000

-

Група 1

-

12 000

-

13 000

110742,5

3 000

-

4 000

5 795

-

-

19 381

5 315,46

Защита от
пренапрежения на
Група 1
електрически табла
при мълнии.
Автоматично
регулиране на
Група 1,2
общото осветление
по осветеност.
Внедряване на
Група 1
дефектно-токова
защита
Оползотворяване на
отпадна топлина от
Група 1,2
компресорната
станция

12.1

kWh

Анализ

Група 1

Изключване на вани
за галванизация,
4 когато не са в
Група1,2
работен режимпроект и изпълнение
5

Спестена Спестена Спестени
крайна първична емисии
С02
енергия енергия

ПРЕДЛАГАНИ

955 500

2 866 500

1958

-

50 000

150 000

102,45

-

57 696

МЕРКИ

60 072

ЗА

12,50

ПОВИШАВАНЕ

НА

години

0,12

0,69

3,65

СИГУРНОСТТА

НА

ЕНЕРГОСНАБДЯВАНЕТО
12.1.1 Защита на електрическите мрежи при пренапрежения от мълнии
Промишлената система има изпълнена активна мълниезащита на покривите, свързана
със съответното заземяване.
В тези случаи задължително следва да се монтира електрическа защита срещу
пренапрежения в електрическите табла за ниско напрежение в сградите. Това може да са
арестори за защита от пренапрежения на три нива: главно табло, етажни табла и табла за
консуматори.
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12.2.2 Дефектно - токова защита.
Електрическите мрежи за напрежение 220/380 V по време на строителството и
пускането на промишлената система са изпълнени за трифазни мрежи с 4 проводника (3 фази
и нула) и за еднофазни мрежи с 2 проводника (една фаза и нула). От 2004 година, чрез
Наредба № 3 „За електрически уредби и електропроводните линии”, трифазните мрежи
задължително следва да се изпълняват петпроводни (три фази, нула и защитен проводник),
еднофазните - трипроводни (фаза, нула и защитен проводник). С това изпълнение се
осъществява възможност за дефектно - токова защита за човека с ток до 30 милиампера и
против пожар в електроинсталациите при къси съединения с ток до 300 милиампера.
Това изпълнение на електрическата мрежа за напрежение до 400 V е задължително при
изграждане на нови сгради и съоръжения, а за съществуващите електрически мрежи е
задължително при реконструкция и капитални ремонти.
При проекти за реконструкция на сгради и съоръжения на промишлената система
следва да се имат предвид указанията в Наредба № 3. Това е най - лесно осъществимо за
защити от пожар в електрическите мрежи, чрез монтиране на трифазна дефектно - токова
защита на входа на отделни електрически табла за ниско напрежение и прекарване на пети
защитен проводник със заземяване.
12.2 ПРЕДЛАГАНИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
ЕСМ
#

ВЪЗМОЖНИ МЕРКИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ
Спестявания
МЯРКА

Инвестиции

Срок за
откупуване

лв

лв

години

Топлина

Електричество

Парични
средства

kWh

kWh

1

Изключване на празния
ход на ваните за
галванизация

-

955 500

110 742,45

13 000

0,12

2

Въвеждане на система за
включване и изключване на
части на общото
осветление

-

50 000

5 795

4 000

0,69

3.

Оползотворяване на
отпадна топлина от
компресорната станция

59 482

- 1 786

5 315,46

19 381

3,65

765 758
59 482
7,8%

3 940 000
1 003 714
25,5%

4 705 758
121 853
2,6%

36 381

0,30

БАЗОВ РАЗХОД, kWh
СПЕСТЯВАНИЯ, kWh
НАМАЛЕНИЕ %
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12.2.1 Вани за хромиране и поцинковане и възможности за икономия на
електричество
Хромирането и поцинковането консумират значителни количества електричество, както
за самия процес на галванизация, така и за охлаждането на изправителите и за самите вани
(електролита).
От общия брой 17 вани се използват 13. Всяка вана има регулируем изправител. Всеки
изправител има захранващ трансформатор с мощност 60 kVA. Загубите на мощност и енергия
в трансформатора на празен ход са 3 kW. Изправителите преобразуват променливия ток от
380 V до 12 – 14 V постоянен ток. Работните токове при постоянния ток се регулират от 300 А
до 5 000 А. При тези токове електрическите загуби в електролита достигат големи стойности,
за това електролитът се охлажда принудително. Загуби в електролита има и без да е заредена
ваната за хромиране или поцинковане, поради съществуващата проводимост. Самите
изправители също имат електрически загуби, за това принудително се охлаждат с вода.
Общите електрически загуби на една вана преди да е заредена за галванизация на
продукцията, надхвърлят 15 kW. По време на работа, за нуждите на самата галванизация
потреблението на електричество при посочените работни токове достига и надхвърля 30 - 35
kW. При до сега приетия режим на работа, след завършване на процеса на покритие с хром
или цинк, ваните не се изключват от напрежението. Те остават да работят на празен ход.
Времето за работа на празен ход седмично е следното: всеки ден от понеделник до петък от
22:00 до 8:00 на следващия ден и времето за почивните дни - събота и неделя.
Икономии на електричество може да се получат при изключване на празния ход на
ваните. За целта трябва да се монтират за всяка вана пускатели за включване - изключване и
сигнализация за състоянието им след съществуващите за всяка вана входни автомати. Трябва
да се предвиди и изключване на охлаждането.
При посоченото по - горе време за изключване на празния ход на ваните, това може да
обхване седмично 98 часа. Спестяването на енергия е:
(Загуби на електричество - 15 kW)*(98 часа седмично)*(13 работещи вани)= 19 110
kWh/седмично.
При средна цена на електричеството - 0,1159 лв/kWh, спестяването на разходи за
енергия е 2 214,8 лева/седмично. За 50 работни седмици, годишната икономия е 110 742,45
лева. За реализирането на проект за изключване на 13 вани от празен ход, трябва да се
предвиди изготвянето на електрическо табло с извод за всяка вана с автомати за защита и
контактори с дистанционно управление и светлинна сигнализация за състоянието на всяка
вана. Разходите за реализация на проекта са оценени на 13 000 лв.
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Наименование на
обекта:

ПРИМЕР 1

Дата:

януари 2011 г.

Мярка и кратко описание: Изключване на празния ход на ваните за галванизация.

Коя част на обекта ще
засегне мярката:

Сектор Галванизация

Съществуващо състояние:
При до сега приетия режим на работа, след завършване на процеса на покритие с хром или цинк, ваните
не се изключват от напрежението
Предложение:
Предвижда се изключване на празния ход на ваните. Предвижда се монтиране за всяка вана на
пускатели за включване - изключване и сигнализация за състоянието и след съществуващите за всяка
вана входни автомати.
Елементи, количество, цена.
Общо

13 000 лв.

Очаквани резултати

Базова линия ( 2009 г.)
След въвеждане на
мярката

Електричество
Мощност,
Енергия,
kW
kWh/год.
3940000

Нето спестяване
Анализ на разходите и
приходите
Разходи
Проектиране
Доставка на оборудване
Монтаж
Наладка и пуск
Общо разходи за инст.
Експлоатационни разходи

Природен газ
Енергия,
kWh/год.
765757,76

Годишни
разходи,
лв.
463222,96

2984500

765757,76

352480,51

955500

-

110742,45

(а)

лв.
13 000

(б)

-

(в)
б: 13 000

Срок на откупуване

= 0,12 год.
а: 110742,5

-

в:

Предложение на план за
внедряване
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Технико-икономическата оценка на избраната мярка е извършена с помощта на
софтуерния продукт “Финансови изчисления” на Енерджи Сейвинг Интернешънъл – ЕНСИ,
Норвегия при базова стойност на реалния лихвен процент 6,5% :
Таблица 12.2

Технико-икономическа оценка на мярката

12.2.2 Мярка за повишаване на ефективността на осветлението
Проектът за реконструкция на общото и местното осветление на промишлената система
успешно е в ход, като се спазват нормите за осветеност на работните места.
В проекта не е предвидена ефективна система за включване и изключване на части на
общото осветление. Това задължение остава на експлоатационния персонал, чиято преценка
за време и осветеност е относителна.
Предлага се работния проект да се допълни с решение за включване и изключване на
отделни линии от общото осветление на помещенията в зависимост от осветеността.
Икономическата обосновка на предложението е:
По данни за проекта на осветлението за обща осветеност, консумацията на
електричество достига 7- 8 % от общата консумация на промишлената система. На основата
на експертна оценка се установи, че чрез регулиране на общата осветеност потреблението
може да се намали с 1 %. При приета консервативна оценка за годишен разход на
електричество 5 000 000 kWh, това спестяване е 50 000 kWh. При средна цена на заплащаното
електричество - 0,1159 лв/kWh, годишната икономия е :
50 000 kWh*0,1159= 5 795 лева.
За реализацията на проекта е необходимо за всяко помещение да се монтират по два
броя датчици за осветеност, които да действат чрез контактори за изключване при повишена
осветеност или включване
нормативната осветеност.

на определени линии за осветление при намаляване на
Контакторите да се разположат в електрическите табла за

осветление. Разходите за въвеждане на автоматично регулиране на осветлението по
осветеност обхващат 5 избрани помещения и са на обща стойност 4000 лв.
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Наименование на
обекта:

ПРИМЕР 1

Дата:

януари 2011 г.

Мярка и кратко описание: Въвеждане на система за включване и изключване на части на общото
осветление.
Коя част на обекта ще
засегне мярката:

Осветлението на промишлената система

Съществуващо състояние:
Има проект за реконструкция на общото и местното осветление на промишлената система. В проекта не
е предвидена ефективна система за включване и изключване на части на общото осветление.
Предложение:
Предлага се работният проект да се допълни с решение за включване и изключване на отделни линии от
общото осветление на помещенията в зависимост от осветеността.
Елементи, количество, цена.
общо

4 000 лв.

Очаквани резултати

Базова линия (2009 г.)
След въвеждане на
мярката

Електричество
Мощност,
Енергия,
kW
kWh/год.
3940000

Природен газ
Енергия,
kWh/год.
765757,76

Годишни
разходи,
лв.
463222,96

3890000

765757,76

457427,96

50000

-

5795

Нето спестяване
Анализ на разходите и
приходите
Разходи
Проектиране
Доставка на оборудване
Монтаж
Наладка и пуск
Общо разходи за инст.
Експлоатационни разходи

(а)

лв.
4000

(б)

-

(в)
б: 4000

Срок на откупуване

= 0,69 год.
а: 5795

-

в:

Предложение на план за
внедряване

Технико-икономическата оценка на избраната мярка е извършена при базова стойност
на реалния лихвен процент 6,5% :
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Таблица 12.3

Технико-икономическа оценка на мярката

12.2.3 Предложение за оползотворяване на отпадната топлина от въздуха за
охлаждане на компресорите
Общата инсталирана мощност на електродвигателите в компресорната станция е 135,6
kW. За охлаждане на компресорите се използва външен въздух засмукван от северната страна
на компресорната станция. Този въздух се изхвърля в околната среда, без да се използва
топлината, която е отнел от компресорите. Част от електричеството потребено от
електродвигателите се превръща в работа за сгъстяване на въздуха, а останалата част се
превръща в топлина. При винтовите компресори частта, която се трансформира в топлина е от
60 до 70 %. За предстоящите пресмятания ще се използва по-ниската стойност – 60 %.
Предложението е за изграждане на въздуховод от компресорната станция до
помещението за пакетиране на крайна продукция. Така погълнатата топлината от въздуха за
охлаждане на компресорите ще се оползотвори за отопление на помещението и ще се намали
разхода на газ за отопление. Схемата на трасето, по което се предлага да бъде изграден
въздуховодът, е показана на Фигура 12.1. Общата дължина на хоризонталните и вертикалните
участъци на въздуховода е 97 m.
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Фигура 12.1

Схема на трасето на въздуховода

Температурата на въздуха, постъпващ в помещението не трябва да надвишава 40 oC,
затова пресмятанията ще се осъществят с температура 40 oC на охлаждащия въздух след
компресорите. За намаляване на загубите на топлина от въздуховода към околната среда се
предлага въздуховода да се изолира отвън с топлинна изолация от минерална вата, покрита
едностранно с негоримо армирано алуминиево фолио. След симулиране е определена
оптимална дебелина на топлинната изолация 4 cm.
Размерите на сечението на въздуховода са определени при следните условия:
- средна температура на външния въздух за отоплителния период;
- нормален режим на работа на компресорите.
Промишлената система попада в шеста климатична зона от Наредба № 7 на
Министерството

на

регионалното

развитие

и

благоустройството.

По

данните

за

средномесечната температура на външния въздух е пресметната средната стойност на
температурата на външния въздух за отоплителния период (4,41

o

C). Коефициентът на

натовареност на компресорите при нормална работа на промишлената система е 0,66. Тогава
топлинният поток от компресорите към въздуха за охлаждане се пресмята:
135,6 * 0,6 * 0,66 = 53,7 kW.
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След итерационен процес, при отчитане на топлинните загуби от въздуховода към
външния въздух, се получават следните резултати:
Средна температура на въздуха за охлаждане (в компресора)

o

C

22,20

J/kgK

1 021

Масов дебит на въздуха за охлаждане

kg/s

1,48

Топлинни загуби от въздуховода към външния въздух

kW

5,67

Температура на подавания въздух в помещението

o

Средна температура на въздуха във въздуховода

o

Специфичен топлинен капацитет на въздуха за охлаждане

Плътност на въздуха във въздуховода
Обемен дебит на въздуха във въздуховода

C

36,24

C

kg/m

38,12
3

3

m /s

1,099
1,35

При използване на препоръчителните транспортни стойности във въздуховоди за
скорост 9 m/s площта на сечението се получава 0,15 m2. Тази площ се удовлетворява от
правоъгълен въздуховод с размери 0,4 х 0,4 m. Тогава за повърхностите на въздуховода се
получават следните стойности:
Площ на ламарината за изграждане на въздуховода
Площ на топлинната изолация по външни размери
Площ на въздуховода по осевата линия на топлинната изолация

m

2

155,20

m

2

186,24

m

2

170,72

Изборът на вентилатора се осъществява при условията водещи до максимален дебит
във въздуховода. Тези условия са:
- пълно натоварване на компресорите, топлинен поток от компресорите (81,36 kW);
- температурата, при която се прекъсва отоплението (12 oC).
Резултатите са следните:
Средна температура на въздуха за охлаждане (в компресора)

o

C

26

J/kgK

1 026

Масов дебит на въздуха за охлаждане

kg/s

2,83

Топлинни загуби от въздуховода към външния въздух

kW

4,57

Температура на подавания въздух в помещението

o

Средна температура на въздуха във въздуховода

o

Специфичен топлинен капацитет на въздуха за охлаждане

Плътност на въздуха във въздуховода
Обемен дебит на въздуха във въздуховода

C

38,43

C

kg/m
3

39,21
3

m /s

1,093
2,59

При размери на правоъгълно сечение 0,4 х 0,4 m еквивалентният диаметър се получава
0,44 m. Тогава за обемен дебит 2,59 m3/s и сума от местните съпротивления 3,3, пълните
загуби на налягане се получават 1 154 Pa, а изборът на вентилатор е сведен до тип ВНСН 6,3,
показан на Фигура 12.2. Аеродинамичната характеристика на този вентилатор е представена
на Фигура 12.3.
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Фигура 12.2

Вентилаторът, тип ВНСН
6,3

Фигура 12.3

Аеродинамичната характеристика на
вентилатор, тип ВНСН 6,3

Определянето на възможното количество топлина за оползотворяване и разхода на
електричество от електродвигателя на вентилатора е осъществено по БИН метода.
Разпределението на броя на часовете съответстващи на температурата на външния въздух е
направено от данните за часовите стойности за всеки месец, представени в Наредба № 7.
Това разпределение включва само интервала отговарящ на режима на работа на
компресорите 6:00 ÷ 24:00 h през отоплителния периода. То е показано на Фигура 12.4.
Фигура 12.4

Разпределението на броя на часовете съответстващна
температурата на външния въздух, за отоплителния период в
интервала 6:00 ÷ 24:00 h
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За всяка една температура в интервала (–1 ÷ 12 oC) се определят обемният дебит и
пълните загуби на налягане, а от тях и мощността на двигателя, необходима за преноса на
въздуха във въздуховода. Определя се и топлинният поток постъпващ в помещението с
въздуха, като произведение на масовия дебит, специфичния топлинен капацитет и разликата
на температурата на подавания въздух и температурата на въздуха в помещението (18 oC).
Броят на часовете съответстващи на всяка от температурите и посочените мощности са
достатъчни

за

определяне

на

разхода

на

електричество

от

електродвигателя

и

оползотворената топлина от въздуха за охлаждане на компресорите.
Получените резултати от пресмятанията за периода 24 октомври ÷ 6 април са следните:
Таблица 12.4
θe

t

o

Резултати от пресмятанията за определяне на енергийните потоци
в периода 24 октомври ÷ 6 април
ṁ

Q̇ заг.

Q̇ sup

Qsup

P

Е

C

kW

kWh

kW

kWh

tsup
o

C

h

kg/s

kW

-1

40

1,29

6,48

35,06

22,51

901

0,508

20,33

0

46

1,32

6,33

35,29

23,38

1 076

0,546

25,11

1

112

1,35

6,18

35,51

24,29

2 720

0,587

65,77

2
3

221
250

1,39
1,42

6,03
5,88

35,73
35,95

25,23
26,22

5 576
6 555

0,633
0,684

139,90
170,97

4

154

1,46

5,73

36,16

27,25

4 197

0,74

114,03

5

175

1,5

5,58

36,36

28,34

4 959

0,804

140,63

6

268

1,55

5,43

36,56

29,48

7 899

0,874

234,32

7

224

1,59

5,27

36,76

30,67

6 871

0,954

213,65

8

192

1,64

5,12

36,95

31,94

6 132

1,043

200,33

9

118

1,69

4,97

37,13

33,27

3 926

1,145

135,08

10

118

1,75

4,82

37,31

34,68

4 092

1,26

148,68

11
12

114
12

1,81
1,87

4,66
4,51

37,48
37,65

36,18
37,77

4 125
453

1,392
1,542

158,64
18,51

където:
θe

– температура на външния въздух;

t

– брой на часовете съответстващи на температурата на външния въздух;

ṁ

– масов дебит на въздуха;

Q̇ заг.

– топлинни загуби от въздуховода към външния въздух;

tsup

– температура на въздуха подаван в помещението;

Q̇ sup

– топлинен поток постъпващ в помещението с въздуха;

Qsup

– оползотворената топлина от въздуха за охлаждане на компресорите;

P

– необходимата мощност на електродвигателя за задвижване на вентилатора;

Е

– разход на електричество за транспортиране на въздуха до помещението.

В годишен план разходите за електричество възлизат на 196,46 лв, при цена 0,11
лв/kWh и 1 786 kWh потребена от електродвигателя енергия. Изпълнението на предложената
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мярка би довело до оползотворяване на 59 482 kWh отпадна топлина годишно. Тя се равнява
на спестени 5 511,91 лева за закупуване на природен газ, при цена на газта 0,860 лв/nm3,
долна топлотворна способност 9,28 kWh/nm3 и ефективност на горивния процес 100 %.
За правилното функциониране на системата за оползотворяване на отпадна топлина е
необходимо още инсталирането на следните елементи:
- автоматично управление с честотно регулиране на електрическия двигател за
поддържане на постоянна температура 40 oC на изходящия от компресорите охлаждащ
въздух;
- клапи за директно изпускане на охлаждащия въздух към околната среда, задействани
след края на отоплителния период;
- вентилационни решетки за подаване на въздуха в помещението.
Необходимата инвестиция за изграждане на системата включва изготвяне на
технически проект, доставка на елементи, монтаж и настройка:
- изготвяне на технически проект

500 лева;

- доставка на елементи
Наименование
Дименсия Количество
2
Ламарина
m
155,20
2
Минерална вата
m
186,24
Клапа
бр.
2
Вентилационна решетка
бр.
2
Автоматично управление
бр.
1
Вентилатор
бр.
1
Електродвигател
бр.
1

- монтаж и настройка

Единична цена
28,80
18,90
52,00
32,40
1 562,00
1 470,00
1 397,00

Сума, лева
4 469,76
3 519,94
104,00
64,80
1 562,00
1 470,00
1 397,00

12 587,50
Общо:
6 293,75 лева.

За изпълнение на предложената мярка инвестицията възлиза на 19 381,24 лева с ДДС.
При годишни икономии 5 511,91 лева от природен газ и експлоатационни разходи за
електричество 196,46 лева годишно, срокът на откупуване е 3,65 години.
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Наименование
на обекта:

ПРИМЕР 1

Дата:

януари 2011 г.

Мярка и кратко описание: Изграждане на въздуховод от компресорната станция до помещението за
пакетиране на крайна продукция с цел оползотворяване на топлината на въздуха за охлаждане на
компресорите.
Коя част на обекта ще
засегне мярката:

Системата за снабдяване със сгъстен въздух

Съществуващо състояние:
В компресорната станция има инсталирани два винтови компресори с обща мощност 135,6 kW. Те отделят
значително количество топлина, която се изхвърля директно в околната среда (60 % от енергията
потребявана от компресорите).
Предложение:
Предвижда се изграждане на въздухопровод с дължина 97 m и размери на правоъгълното сечение 0,4 х 0,4
m, изолиран отвън с минерална вата покрита едностранно с негоримо армирано алуминиево фолио.
Инсталиране на вентилатор, електродвигател, автоматично управление с честотно регулиране, клапи и
вентилационни решетки.
Елементи, количество, цена.
-

доставка и монтаж на 155,2 m2 ламарина и 186,24 m2 минерална вата

-

доставка, монтаж и настройка на системите към въздуховода

-

общо

11 984,54 лв.
6 896,70 лв.
18 881,24 лв.

Очаквани резултати
Електричество
Мощност,
Енергия,
kW
MWh/год.
Базова линия
(съществуващо
състояние)
След въвеждане на
мярката

Проектиране

765 758

463 223

3 941 786

706 276

457 711

-1 786

59 482

5 512

(а)

Коментар
лв.
500

Доставка на оборудване

12 587,50

Монтаж

6 093,75

Наладка и пуск

Годишни
разходи,
лв.

3 940 000

Нето спестяване
Анализ на разходите и
приходите
Разходи

Горива, топлина, пара
Газьол,
kg/год.

Да се изготви проект от специалист по вентилационна техника

200

Общо разходи за инст.
Експлоатационни разходи

19 381,24

(б)

196,46

(в)
б: 19 381,24

Срок на откупуване

= 3,65 год.
а: 5 511,91

-

в: 196,46

Предложение на план за
внедряване
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Технико-икономическата оценка на избраната мярка е извършена и с помощта на
софтуерния продукт “Финансови изчисления” на Енерджи Сейвинг Интернешънъл – ЕНСИ,
Норвегия при базова стойност на реалния лихвен процент 6,5%:
Таблица 12.5

Технико-икономическа оценка на мярката
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ВЪВЕДЕНИЕ
Към ползвателите
Настоящите методически указания се издават в момент, когато европейският принцип
„Енергийната ефективност на първо място“ е във фокуса на европейския Енергиен съюз с
неговите три стълба - сигурна, чиста и конкурентоспособна енергия, и пет измерения енергийна сигурност; вътрешен енергиен пазар; енергийна ефективност; декарбонизация;
научни изследвания, иновации и конкурентоспособност.
Световен факт е, че енергийната ефективност увеличава потенциала за икономически
растеж, подобрява конкурентоспособността на дружествата, допринася за по-слаба
зависимост от вноса на енергия и енергийни ресурси и намалява вредните емисии в
атмосферата.
Методическите указания се публикуват в подкрепа на целите на политиката за
енергийна ефективност в Република България. Те допринасят за по-правилно разбиране на
обследването на промишлени системи/предприятия, за да може в този процес да се
разбират и прилагат по-правилно и по-ефективно законодателството, инженерните знания,
научните изследвания и технологиите, в защита на обществения интерес, здравето и
безопасността на хората, и съхранението на околната среда.
Целите на методическите указания отразяват специфично изискване на Директива
2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно енергийната ефективност
(L315/14.11.2012 г., изм. с Директива (ЕС) 2018/2002 и с Директива(ЕС) 2018/844) за
насърчаване за всички крайни клиенти на висококачествени енергийни обследвания.
Настоящите методически указания не са учебно пособие за начални познания по
обследване на промишлени системи и не се стремят да отговорят на претенции на
потребители с такива очаквания. В изданието са представени интелектуални опорни
точки за инженерна експертиза на правоспособни и практикуващи консултанти, на които
държавата е предоставила права за извършване на обследване на промишлени системи при
условията и по реда на Закона за енергийната ефективност. Указанията са предназначени да
подпомагат практическото изпълнение и рационализиране на обследванията за
енергийна ефективност в различни сектори на индустрията. В процеса на обследване тези
указания насърчават вземането на инженерни решения по бърз, резултатен и компетентен
начин, подпомогнат оценките за постиганите енергийни спестявания в промишлени
предприятия. Информацията, обхваната от указанията, може да подпомогне и някои
дейности, които попадат под контрола на управлението на енергията, енергийните разходи и
енергийните спестявания в промишлените предприятия по отношение по-ефективното
изпълнение на задачите.
Спецификата на методическите указания се изразява в подбора и подхода на
представяне на специфична инженерна материя. Те са базирани на реален практически опит
и съвременна изследователска дейност в областта на енергопреобразуващите системи и
технологии, и енергийната ефективност в индустриални обекти и съоръжения. Характерният
почерк, който ги отличава от други издания със сходна тематика, се откроява с това, че
предоставя структуриран набор от насоки и съвети за практикуващи консултанти.
Систематизираната база от информация и примери е предназначена да съпътства
специалистите в ежедневната им работа, допринасяйки за усъвършенстване на техните
знания, умения и опит в реална работна среда. Открояваща характеристика на изданието е
неговата широка перспектива - то насърчава използването на стандартизирани методи за
оценка на енергийните характеристики, което го прави своеобразна среда на инженерното
мислене в търсенето на ефективни решения за енергоспестяване. В условията на екстремно
развиващи се технологии и световен стремеж към глобална цифровизация тези указания са
правилният наръчник за професионалистите. Поради своята практическа ориентация
методическите указания са от полза за различни категории ползватели: консултанти,
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извършващи обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, държавни и
общински контролни органи, ръководители на предприятия – възложители на енергийни
обследвания, търговци с енергия, енергийни мениджъри, както и отделни потребители по
отношение на тяхната осведоменост и потребителски нагласи към въпросите на
потреблението на енергия.
Всяка от главите в книгата следва да се чете в контекста на „въведението“ и във
взаимовръзката с останалите глави.
Ограничаване на отговорността и авторски права
Дори, ако са приложими в предприятия от различни сектори на индустриалното
производство, настоящите методически указания нямат абсолютна универсалност. Те нямат
правна сила и не пораждат нормативни задължения. Правна сила имат само действащите
нормативни актове с последните им изменения.
Методическите указания отразяват европейската и българската нормативна уредба за
енергийна ефективност към момента на разработване на указанията. Всеки текст от
методическите указания, който е в противоречие с нормативна уредба в резултат на нейно
изменение или отмяна следва да се счита неподходящ или неприложим.
Възпроизвеждането на текстове се разрешава при условие, че се цитира източникът и
не се променят текстовете.
Поради клауза за ограничения в обема на изданието, негова отправна точка са
разясненията, указващи аналитичните стъпки, по които ползвателите да се ориентират колко
правилно изпълняват своята работа в рамките на конкретна професионална отговорност.
Използването на методическите указания е доброволно.
Използвани съкращения на български език
ЕС

Европейски съюз

ЕК

Европейска комисия

ДЧ

Държава-членка

МС

Министерски съвет на Република България

МЕ

Министерство на енергетиката

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

АУЕР

Агенция за устойчиво енергийно развитие

БДС

Български държавен стандарт

БИС

Български институт за стандартизация

ВЕИ

Възобновяеми източници на енергия

ЕЕУ

Енергоефективни услуги

ЗЕЕ

Закон за енергийната ефективност

ЗЕ

Закона за енергетиката

ЗЕВИ

Закон за енергията от възобновяеми източници

ЗМСП

Закон за малките и средни предприятия

ЗНА

Закон за нормативните актове
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ЗТИП

Закон за техническите изисквания към продуктите

ЗНС

Закон за националната стандартизация

ПСЕ

Продукт/и свързан/и с енергопотреблението

ЕТО

Европейско техническо одобрение

ktoe

Хиляди тона нефтен еквивалент

ГТС

Горна топлотворна способност

ДТС

Долна топлотворна способност

ЕЕ

Енергийна ефективност

ЕСМ

Енергоспестяваща мярка

КПД

Коефициент на полезно действие

МСП

Малки и средни предприятия

ДЕЕ/EED

Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност

ДЕХС/EPBD

Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сгради

НПДЕЕ

Национален план за действие по енергийна ефективност

ОВК

Отопление, вентилация и климатизация

ПГ

Парникови газове

ПЕХ

Показатели за енергийни характеристики

ПС

Промишлени системи

РЗП

Разгъната застроена площ

СЕМ

Система за енергиен мениджмънт

ТЕЦ

Топлоелектрическа централа

СБНПЕ

Сграда с близко до нулата потребление на енергия

КЕП

Крайно енергийно потребление

ПЕП

Първично енергийно потребление

ПЕХ/EnPI

Показатели за енергийни характеристики съгласно БДС EN ISO 50001:2019

ЕнБЛ/EnB

Енергийна базова линия съгласно БДС EN ISO 50001:2019

СУЕ/EnMS

(Energy management system) – Система за управление на енергията/Енергиен
мениджмънт БДС EN ISO 50001:2019

ЗИЕ/SEUs

Significant energy uses – Значимо използване на енергията БДС EN
50001:2019

ISO

Използвани съкращения на английски език
BMS

Building Management System – Система за управление на енергията в сгради

COP

Coefficient of Performance – Коефициент на трансформация

DD

Heating Degree-Days – Отоплителни денградуси

EER

Energy Efficiency Ratio – Коефициент за енергийна ефективност

ESCO

Energy Service Company – Компания за енергийни услуги
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GCV

Gross Calorific Value – Брутна калорична стойност

IRR

Internal Rate of Return – Вътрешна норма на възвръщаемост

ISO

International Standartisation Organisation – Международна организация по
стандартизация

NCV

Net Calorific Value – Нетна калорична стойност

NPV

Net Present Value – Нетна настояща стойност

NPVQ

Net Present Value Quotient – Коефициент на нетна настояща стойност

NZEB

Nearly zero energy buildings – Сгради с близко до нулата потребление на
енергия

PB

Simple Pay-Back Period – Прост срок на откупуване

РО

Pay-off Period – Период на възвръщаемост

ASHRAE

Американското дружество на инженерите по отопление, охлаждане и
климатизация

За улеснение на потребителите конкретни текстове имат следното означение:
Текст за допълнително инженерно обучение или нова информация

Пример / добра практика

Указание с повишено внимание

Екип разработил методическите указания:
Проф. д-р инж. Никола Калоянов

Ръководител на екип и основен автор

Проф. д-р инж. Иван Касабов

Член на екип

Доц. д-р инж. Цветан Божков

Член на екип

Доц. д-р инж. Николай Матанов

Член на екип

Доц. д-р инж. Нина Пенкова

Член на екип

Д-р инж. Момчил Василев

Член на екип

Маг. инж. Росен Цеков

Член на екип

Маг. инж. Маргарита Томова

Член на екип

Маг. ик. Севдалина Джабарска

Член на екип

адвокат Светослава Маркова

Член на екип

Изпълнител: „Зелено управление“ ООД
Д-р инж. Чавдар Тодоров

Управител

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Агенция за устойчиво енергийно
развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
Стр.7

ЧАСТ I: МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ
1. ПРАВНА РАМКА
1.1. ЕВРОПЕЙСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
1.1.1 Области на политиката за енергетиката и климата в Европейския съюз.
Видове актове и тяхната йерархия
„Европейският съюз се основава на принципите на правовата държава“. Това са
встъпителни думи, с които порталът на Европейската комисия (ЕК) посреща своите
потребители в раздел „Видове законодателство в ЕС“ https://ec.europa.eu/info/law/lawmaking-process/types-eu-law_bg. Законите на ЕС спомагат за постигане на целите на
Договорите на ЕС и за осъществяване на политиките на Съюза на практика.
Преди да се пристъпи към преглед на основните актове на европейското
законодателство, относими към целите и тематиката на настоящите методически указания, е
полезно да се изяснят кои са основните източници на правото на Съюза, какви са видовете
европейски актове, които се приемат в ЕС, каква е спецификата, определяща задължителния
или незадължителния им характер и каква е тяхната йерархия. Познаването на основните
различия между европейските актове позволява освен йерархичното им разграничаване, но и
правилното им разбиране; формира ясен мироглед за политиките и мерките, предприемани
от държавата за транспонирането на актовете на Съюза в националното законодателство;
допринася за висока степен на информираност по отношение на тяхното прилагане.
От тази отправна точка, независимо каква е динамиката в европейското
нормотворчество, законодателният процес във всяка сфера на европейското право може да
бъде разбран правилно от различни категории адресати, специализирани в конкретната
област на регламентация.
Съществуват два основни вида законодателство на ЕС — първично и вторично.
Договори между държавите-членки (ДЧ), международни споразумения и харти са
актове на първичното законодателство на ЕС (например Договора за
функционирането
на
Европейския
съюз
(ДФЕС).
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/?uri=LEGISSUM:4301854
Вторичното законодателство се основава на принципите и целите на договорите и
включва: регламенти, директиви, решения, препоръки и становища, делегирани актове и
актове за изпълнение. Основните характеристики, които формират спецификата на всеки от
посочените видове актове на вторичното законодателство на ЕС са както следва:
Регламентите се прилагат пряко и са задължителни в своята цялост за ДЧ.
Произтичащите от този вид акт права и задължения се привеждат в директно действие в
националните законодателства (освен в случаите, когато актът предвижда допълващи
действия от страна на ДЧ). Регламентите се прилагат автоматично и еднакво за всички
страни от ЕС, след като влязат в сила.
Директивите са обвързващи актове за всички ДЧ, до които са адресирани, и са
задължителни за тях по отношение на резултатите, които трябва да се постигнат на
ниво ЕС. За разлика от регламентите, които се прилагат пряко, с директивите се предоставя
достатъчна свобода на ДЧ по отношение на преценката при тяхното транспониране
(въвеждане). С този вид законодателен акт от ДЧ се изискват определени резултати, за
постигане на целите на директивата, но на държавите се оставя свободата да избират как да
направят това, отчитайки своите социални и икономически условия на развитие. Всяка
държава, съобразно националните си особености и национална правна система въвежда
директивите по начин, който й позволява да упражни своите законодателни правомощия. В
случай на транспониране на директива държавата е задължена да съобщи на Европейската
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комисия (ЕК) мерките и разпоредбите, предприети на национално ниво, за въвеждане и
изпълнение на директивата. За разлика от регламента, директивата може да съдържа
разпоредби с препоръки. Разпоредбите с препоръки нямат задължителен характер за ДЧ, но
практиката показва, че държави, които се придържат към препоръките в една директива я
транспонират по-правилно. При нетранспониране, при неправилно или транспониране в
недостатъчна степен на европейска директива, ЕК има юридически права да започне
процедура по нарушение към държавата, допуснала нарушението.
Решенията са обвързващи правни актове, които се прилагат за една или повече ДЧ,
предприятия или физически лица. Едно решение е задължително в своята цялост и влиза в
сила от момента на уведомяването на засегната страна. Не се изисква решенията за бъдат
транспонирани в националното законодателство.
Препоръките са актове на ЕС, които позволяват на неговите институции да изразяват
своето мнение и/или да предлагат насоки за действие, без това да води до правни
задължения за субектите, към които са насочени. Препоръките нямат задължителен
характер, но изпълнението им най-общо води до по-правилно правоприлагане на
европейското законодателство.
Становищата са актове, които се използват от институциите на ЕС да отправят
изявления по конкретни теми, без от това да произтичат правни задължения. Становището
няма обвързваща сила, но изразява официалната позиция на съответната европейска
институция.
Делегираните актове (например Делегиран регламент) са правно обвързващи
актове. Чрез тях ЕК упражнява делегирани от Европейския парламент и Съвета правомощия
да допълва или изменя елементи от действащи законодателни актове на ЕС (например с цел
да се определят подробни мерки за тяхното изпълнение).
Актовете за изпълнение са правно обвързващи. Те позволяват на ЕК да въведе
условия, които да гарантират, че законите на ЕС се прилагат по еднакъв начин. Този вид
актове се изпълняват под надзора на комитет, в състава на който участват представители на
ДЧ.
Глобалният контекст на европейското законодателство за чиста енергия
На 25 февруари 2015 г. ЕК публикува съобщение, озаглавено „Рамкова стратегия
за устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по
въпросите на изменението на климата“ (известно като „Съобщение за Енергиен съюз“).
Съобщението постави преломен момент в развитието на европейското законодателство в
областта на климата и енергетиката и изведе принципа „енергийната ефективност на
първо място“ като приоритетно съображение при вземането на бъдещи законодателни и
инвестиционни решения за устойчиво развитие на Съюза.
В рамките на Енергийния съюз ЕС пое сериозни ангажименти пред световната
общественост по глобална програма за климата, установена с Парижкото споразумение
https://eur-lex.europa.eu/content/paris-agreement/paris-agreement.html?locale=bg - следствие от
21-вата сесия на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение
на климата. Парижкото споразумение относно изменението на климата е първото всеобщо,
правно задължително световно споразумение за климата. Светът се ангажира
покачването на средната температура в световен мащаб да се задържи под 2 °C над
равнищата от прединдустриалния период и с полагане на по-нататъшни усилия за
ограничаване на покачването на температурата до 1,5 °C над равнището от
прединдустриалния период. Историческото споразумение от Париж от 12 декември 2015 г. е
подписано на 22 април 2016 г. от 195 страни в света. Ратифицирано е от 147 страни, а от
Европейския съюз е ратифицирано на 5 октомври 2016 г., което я превръща в историческа
дата.
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Пет измерения на Енергийния съюз, показани на фиг. 1.1, тясно свързани по между
си и взаимно укрепващи се, формират политиките и целите на ЕС през следващите
десетилетия до 2030 г., 2040 г. и 2050 г. https://ec.europa.eu/commission/priorities/energyunion-and-climate_bg
Фигура 1.1

Пет измерения на европейския Енергиен съюз

Енергийна
ефективност

Вътрешен
енергиен
пазар

Енергийна
сигурност

Декарбонизация

Научни
изследвания
иновации,
конкурентоспособност

По силата на междуинституционално споразумение за по-добро законодателство, са
приети нови европейски нормативни актове, а други са адаптирани в съответствие с
поставените цели на Енергийния съюз. Приоритетни области на политиките за периода 2021
г. – 2030 г. са показани на фиг. 1.2.
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Фигура 1.2

Приоритетни области на политиките на ЕС за периода 2021
г. – 2030 г. и рамка на политиките в България
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1.1.2. Дългосрочни цели на Европейския съюз до 2030 г.
Фигура 1.3

Обвързващи цели на Европейския съюз за 2030 г.
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1.1.3. Перспективи, свързани с целите на ЕС до 2030 г. с поглед към 2050 г.
Въз основа на европейското законодателство от четвъртия енергиен пакет се
препоръчва ползвателите на методическите указания да проследят развитието и с
професионализма и компетентностите си да допринесат за изпълнението на
ключовите перспективи до 2030 г., за които в табл. 1.1 е предоставена обща
систематизирана информация.
Перспективи и ключови аспекти, свързани с прилагане на ДЕЕ
до 2030 г.
Единен вътрешен електроенергиен пазар

Таблица 1.1



Целенасочена дългосрочна политика за либерализация на енергийните пазари в ДЧ.
До 31 декември 2020 г. ЕК изготвя обща методология, за насърчаване на
операторите на мрежи да намаляват загубите, да прилагат икономически и
енергийно ефективна инвестиционна програма в инфраструктурата и да отчитат
правилно енергийната ефективност и гъвкавостта на мрежата.
 Оценка на потенциала за енергийна ефективност при преобразуването,
трансформирането, преноса, транспорта и съхранението на енергия – извършва се
от ЕК до 1 януари 2021 г. във вид доклад до ЕП и Съвета.
В България: Либерализация на електроенергийни пазар, от държавен монопол към
свободен пазар на електроенергия с преодоляване на следните предизвикателства:
 Интелигентни мрежи
 Изкупуване на електричеството от възобновяеми източници и от когенерация на
преференциални цени
 Повишаване ликвидността на Българската независима енергийна борса
 Регулиране на цените на дребно до 2021 г.
 Лоялна конкуренция
 Справяне с високия дял на уязвимите потребители (тарифи, които се прилагат)
 Свободен избор от страна на потребителите
 Производство на електроенергия при потребителите за собствени нужди
 Интелигентни мрежи и измервателни уреди
 Електромобили, електрически зарядни станции и станции за зареждане на
автомобили с водород
 Интелигентно управление на данни. Киберсигурност.
Принципът „Потребителите във фокус“. Справедливи сделки и
фактуриране на потреблението на енергия. Минимални изисквания за
информацията за фактурирането и потреблението на отопление, охлаждане и
топла вода за битови нужди (Ново Приложение VIIa в ДЕЕ)
 До 2025 г. - смяна на доставчик на енергия в рамките на 24 часа
 При крайните клиенти на природен газ и електроенергия: инсталират се
индивидуални измервателни уреди на конкурентни цени, които точно отразяват
тяхното реално енергопотребление и които дават информация за действителното
време на потреблението за електроенергията и природния газ
 Задължителен независим контрол на всички алтернативни мерки, с изключение
на свързаните с данъчно облагане: независим контрол – независимо от участващите
и изпълняващите страни въвеждане на системи за измерване, контрол и проверка на
поне една представителна извадка със статистически значим дял от мерките за
подобряване на енергийната ефективност, въведени от участващите или
изпълняващите страни
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Схеми за задължения за енергийни спестявания: Индивидуални цели за енергийни
спестявания. Общи методи и принципи за изчисление на въздействието на схемите
за задължения за енергийна ефективност или на други мерки на политиката
(значително изменение в Приложение V на ДЕЕ).
 Независим контрол при задължените лица: Държавите членки въвеждат системи за
измерване, контрол и проверка, в рамките на които се извършва документирана
проверка на поне една представителна извадка със статистически значим дял от
мерките за подобряване на енергийната ефективност, реализирани от задължените
страни. Измерването, контролът и проверката по тази система се извършват
независимо от задължените страни.
 В многофамилните и многофункционалните сгради с централен източник на
топлина или централен източник на енергия за охлаждане - при топлообменника
или точката на доставка се монтира задължително измервателен уред, инсталират
индивидуални измервателни уреди за измерване на потреблението на топлина.
 Нови сгради: Индивидуални измервателни уреди за гореща вода за битови нужди в
нови многофамилни сгради и в жилищната част на нови многофункционални сгради,
които са оборудвани с централен източник на топлина за гореща вода за битови
нужди.
 Изискване за дистанционно отчитане - измервателните уреди или топлинните
разпределители, монтирани след 25 октомври 2020 г., са устройства с дистанционно
отчитане(при условия за техническата приложимост и икономическата ефективност).
 Съществуващи уреди за измерване: До 1 януари 2027 г. измервателните уреди и
топлинните разпределители, които вече са инсталирани, но не са с възможност за
дистанционно отчитане, трябва или да бъдат преустроени така, че да могат да се
отчитат дистанционно, или да бъдат заменени с уреди с възможност за
дистанционно отчитане.
 Информация за фактурирането на природен газ и електроенергия – надеждна и
точна информация, която се основава на реалното потребление. Безплатен достъп
по подходящ начин до данните за потребление и безплатно получаване на сметките
за потребление.
 При централно топлоснабдяване с топлина/студ за отопление/охлаждане:
Редовно самоотчитане от крайния клиент. Фактурирането се основава на оценка на
потреблението или на фиксирана стойност, само ако крайният клиент или крайният
ползвател не е предал показанията от измервателния си уред за даден период на
фактуриране. Информацията се предоставя по искане на крайния ползвател на
посочен от него доставчик на енергийни услуги. На крайните клиенти се предлага
опция за електронна информация за фактурирането и електронни фактури. На
всички крайни ползватели се предоставя ясна и разбираема информация за
фактурирането. Безплатен достъп по подходящ начин до данните за потребление и
безплатно получаване на сметките за потребление.
За крайни потребители, които нямат пряк или индивидуален договор с доставчик на
енергия – държавата решава кой трябва да отговаря за предоставянето на информация за
фактурирането на разходите.
Отчитане на спестената първична енергия от електричество


За икономии, изразени в kWh електроенергия, държавите членки използват
коефициент, определен по прозрачен метод въз основа на националните
обстоятелства, засягащи първичното енергийно потребление, с което се цели
осигуряване на точно изчисляване на действителните икономии. Тези обстоятелства
са обосновани, проверими и се основават на обективни и недискриминационни
критерии. За икономии, изразени в kWh електроенергия, държавите членки могат да
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използват приетия коефициент 2,1 или по собствена преценка да определят друг
коефициент, при условие че направят съответната обосновка.



До 25 декември 2022 г. и на всеки четири години след това Комисията преразглежда
приетия коефициент въз основа на наблюдаваните данни.
Финансови инструменти

•

Частно финансиране за мерки за енергийна ефективност в сградния сектор със
средства на публични и частни финансови институции.
Акцент върху начините, по които инвестициите в енергийна ефективност подобряват
базовата стойност на активите.
Оценка на паричното изражение на неенергийните ползи от инвестициите за
енергийна ефективност.
По-добро използване на енергийните обследвания като фактор при вземането на
решения за публично и частно финансиране.
До 1 януари 2020 г. Комисията дава на държавите членки насоки относно начините
за осигуряване на частни инвестиции.
Важни срокове

•
•
•

•





Най-късно до 25 юни 2020 г. държавите-членки въвеждат в сила необходимите
законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с
измененията в Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност (ДЕЕ).
До 10 март 2020 г. държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и
административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с измененията в
Директива 2010/31/ ЕС относно енергийните характеристики на сградите.



Най-късно до 30 юни 2021 г. държавите членки въвеждат в сила законовите,
подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с
членове 2—13, членове 15—31 и член 37 и приложения II и III и приложения V—IX от
Директива (ЕС) 2018/2001 за насърчаване използването на енергия от възобновяеми
източници.
Засилване на правомощието за приемане на делегирани актове от ЕК.
Очаквани оценки и доклади на ЕК
Относно доставката на газ: Оценка относно разпоредбите, свързани с
измерването и фактурирането на природен газ и информацията за потребителите –
извършва се от ЕК в срок до 31 декември 2021 г. във вид на доклад до ЕП и Съвета. При
целесъобразност се правят нови законодателни предложения.
Относно МСП: Оценка на ефективността на прилагането на определението за
малки и средни предприятия за целите на член 8, параграф 4 от ДЕЕ – извършва се от ЕК
в срок до 31 декември 2019 г. във вид на доклад до ЕП и Съвета. При целесъобразност се
правят нови законодателни предложения.
Относно загубите на преносни мрежи: До 31 декември 2020 г. ЕК изготвя обща
методология, за насърчаване на операторите на мрежи да намаляват загубите, да прилагат
икономически и енергийно ефективна инвестиционна програма в инфраструктурата и да
отчитат правилно енергийната ефективност и гъвкавостта на мрежата.
Относно прилагане на ДЕЕ до 28 февруари 2024 г. и на всеки пет години след това:
Оценка на ДЕЕ - оценка на общата ефективност на настоящата директива и на
необходимостта от допълнително коригиране на политиката на Съюза в областта на
енергийната ефективност в съответствие с целите на Парижкото споразумение от 2015 г.
относно изменението на климата след 21-вата конференция на страните по Рамковата
конвенция на ООН по изменение на климата и в светлината на развитието в областта на
икономиката и иновациите. Оценката се представя във вид на доклад на ЕК до Европейския
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парламент и на Съвета.
Енергия от възобновяеми източници. Акценти от някои релевантни на
целите на методическите указания разпоредби на Директива (ЕС) 2018/2001 за
насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници
 МСП: За да се насърчава използването на възобновяема енергия от микро, малки и
средни предприятия и от отделните граждани, за малките проекти за възобновяема
енергия, включително децентрализираните проекти, например покривните слънчеви
инсталации, следва да се въведе процедурa чрез обикновено уведомяване за
свързване към мрежата до компетентния орган. За да се отговори на все поголямата необходимост от модернизиране на съществуващи централи на
възобновяеми източници, следва да бъдат въведени опростени процедури за
издаване на разрешения.
 Интелигентни технологии: Нарастващо преминаване към решения, основани на
възобновяема енергия в съответствие с Директива 2010/31/ЕС за енергийните
характеристики на сградите.
 Въвеждане на схеми за подпомагане на електричество от възобновяеми
източници, произведена в друга държава членка съгласно: Една или повече
държави членки може да си сътрудничат с една или повече трети държави по всички
видове съвместни проекти относно производството на електричество от
възобновяеми източници. В такова сътрудничество може да участват частни
оператори и то се осъществява при пълно зачитане на международното право.
 До 31 декември 2021 г. Комисията приема делегирани актове за допълване на
Директива (ЕС) 2018/2001 чрез определяне на методология за изчисляване на
количеството енергия от възобновяеми източници, използвана за охлаждане и
районни охладителни системи.
• Единни критерии за сертификационните и квалификационните схеми за
монтажници на съоръжения за биомаса, термопомпи, повърхностни геотермални и
слънчева фотоволтаична и слънчева енергия, сертифицирани за определен период
от време от акредитирана програма за обучение или обучаваща институция.
Енергийни характеристики на сгради. Акценти от някои релевантни на
целите на методическите указания разпоредби на Директива (ЕС) 2010/31 (изм. с
Директива (ЕС) 2018/844)
 Монтирането на устройства за саморегулиране в съществуващите сгради за
отделно регулиране на температурата във всяка стая или, при обосновани случаи, в
определена отопляема зона от сградната единица, следва да се разглежда, когато е
икономически осъществимо, например когато разходите за това представляват помалко от 10 % от общите разходи за подмяна на топлинните генератори.
 Сградите могат да бъдат използвани за развитието на инфраструктурата,
необходима за „интелигентното“ зареждане на електрически превозни средства, и
също да осигурят основа за използването на автомобилните акумулатори като
източник на енергия в държавите членки.
 Сградната автоматизация и електронното наблюдение на техническите сградни
инсталации са доказали, че ефективно заместват инспекциите, особено при големи
инсталации. „Сградна система за автоматизация и управление“ означава система,
която обхваща всички продукти, софтуер и инженерни услуги, които могат да
поддържат енергийно ефективно, икономично и безопасно функциониране на
техническите сградни инсталации чрез автоматично управление и улесняване на
ръчното управление на тези технически сградни инсталации. „Техническа сградна
инсталация“ означава техническо оборудване за отопление на помещения,
охлаждане на помещения, вентилация, топла вода за битови нужди, вградено
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осветление, сградна автоматизация и управление, производство на електроенергия
на място или комбинация от такива системи, включително системите, използващи
енергия от възобновяеми източници, на дадена сграда или обособена част от
сграда.
 Трансформация на съществуващите сгради в сгради с близко до нулево нетно
потребление на енергия – nZEB.
 Индикатор за интелигентност на сгради: Ново „Приложение Ia „Обща рамка за
оценяване на подготвеността на сградите за интелигентно управление“ – определя
условията за прилагане на незадължителна обща схема на Съюза за оценяване на
подготвеността на сградите за интелигентно управление. Комисията определя
показател на подготвеността на сградите за интелигентно управление и методика, с
която да се изчислява, за оценяване на способностите на сграда или обособена част
от сграда да адаптира своето функциониране към потребностите на обитателя и на
енергийната мрежа и да подобрява своята енергийна ефективност и цялостни
характеристики. Методиката се основава на три основни функции, свързани със
сградата и нейните технически сградни инсталации:
а) способността ефикасно да се поддържат равнището на енергийните
характеристики и функционирането на сградата чрез адаптиране на потреблението
на енергия, например като се използва енергия от възобновяеми източници;
б) способността сградата да адаптира режима си на работа в отговор на
нуждите на обитателя, като се отдава дължимото внимание на наличието на лесни
за ползване устройства и се поддържа здравословен вътрешен микроклимат и
докладване на потреблението на енергия;
в) гъвкавостта на общото потребление на електричество на една сграда,
включително нейната способност да позволява участието активно и пасивно, както и
косвено или пряко в оптимизацията на потреблението, по отношение на енергийната
мрежа, например чрез гъвкавост и способности за преразпределяне на натоварването
Ефектът от подобряването на енергийната ефективност се търси по цялата
енергийна верига - производството, преноса, разпределението и крайното
потребление на енергия с комплексното му действие и ползи (фиг. 1.4). Това означава, че
енергийната ефективност се взема под внимание в цялата енергийна система активно се управлява търсенето, така че да се оптимизира енергопотреблението, намаляват
се разходите на потребителите и зависимостта от внос, като в същото време инвестициите в
инфраструктура за енергийна ефективност се разглеждат като икономически ефективен
начин за постигане на нисковъглеродна и кръговратна икономика.
Принципна схема на енергийната верига „производство,
Фигура 1.4
пренос, разпределение и потребление“

Пренос
Високоволтови електропороводи

Енергия от възобновяеми
източници
Индустриални
потребители
Сгради за
обществено
обслужване

Производство и
генериране на енергия

Разпределение при крайни
потребители

Жилищни
сгради
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1.1.4. Преглед на европейската практика за обследване за енергийната ефективност
на предприятия
Енергийното обследване е първата стъпка, която идентифицира състоянието на
енергийната ефективност в едно предприятие. Европейската практика показва, че
дори когато енергийният мениджмънт в предприятието добре познава процедурата
на индустриалното обследване няма достатъчен капацитет в предприятието за
задълбочена оценка на енергийната му ефективност му без намесата на външна
квалифицирана помощ.
В голяма част от ДЧ съществуващите разпоредби за изпълнение на енергийните
обследвания в промишлеността са общи и описателни, и не предоставят конкретиката на
процеса. Най-често прилаганата практика е енергийните обследвания да се извършват по
независим начин от професионални сертифицирани или акредитирани експерти, така както
изисква ДЕЕ. В повечето държави такива експерти се разпознават с общоупотребимия
термин „енергийни одитори“. В България специалистите в тази област се наричат
„консултанти по енергийна ефективност“, което добре ги разграничава от одитори в други
области.
Терминът „енергийно обследване“ е дефиниран в ДЕЕ като „систематична процедура
с цел получаване на адекватна информация за съществуващия профил на потреблението
на енергия на дадена сграда или група от сгради, на промишлено или търговско
съоръжение или инсталация или на частна или обществена услуга, за идентифициране и
количествено определяне на икономически ефективните възможности за икономии на
енергия и за докладване на резултатите“.
Глобалната конкуренция, разпоредбите за чиста енергия и ниски въглеродни емисии и
интеграцията на европейския пазар на електроенергия са само част от факторите, които
увеличават търсенето на енергийна ефективност от индустриалните компании в цяла Европа.
В тези процеси обследването на енергийната ефективност и въвеждането на система за
управление на енергията в промишлено предприятие са важни инструменти, които имат
ключова роля в комбинацията от политики за повишаване на енергийната ефективност в
промишлеността. Доказателство за това, че двата инструмента са широко разпространени в
Европа е транспонирането на член 8 от ДЕЕ не само в задължителния обхват на регулацията.
От ДЧ се изисква да насърчават наличието на висококачествени енергийни обследвания за
всички крайни потребители на енергия. Обследванията трябва да осигуряват ефективност на
разходите за енергийна ефективност. Също така ДЧ трябва да гарантират, че са спазени
минималните критерии за енергийни обследвания, така както са определени в приложение VI
от ДЕЕ и че обследванията се наблюдават от независим орган. Въпреки това директивата не
съдържа конкретни изисквания, нито препоръки за видовете и обхвата на обследванията за
изпълнение на минималните критерии, както и за нивата на подробност и
задълбоченост на обследванията, и докладите от тях. В това отношение
националните усилия за осигуряване на качество на обследванията в сектора на индустрията
варират в различна степен в ДЧ. Ето защо е необходимо да се припомнят две важни указания
от насоките на ЕК за прилагане на ДЕЕ:
 член 8, параграф 4 от ДЕЕ не изключва от задължението за редовни енергийни
обследвания нито един сектор (например системи за търговия с емисии (Emissions
Trading Systems) т.нар. ETS - сектори или интегрирано предотвратяване и контрол на
замърсяването (Integrated Pollution Prevention and Control) - притежатели на IPPC лицензи);
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 в приложение VI, буква г) от ДЕЕ е постановено енергийните обследвания да бъдат
„пропорционални“. Принципът на пропорционалност изисква проверка дали дадена
законодателна или административна мярка или средства са подходящи и
необходими с цел да се постигане или изпълни дадена цел.
По горните два критерия в различните държави се наблюдават различни подходи,
които все още не могат да постигнат уеднаквяване. За целите на обзора на европейската
практика, за прилагане на обследванията като инструмент на политиките, е извършен
преглед на два представителни доклада от проучвания на ЕК:
 2015 г. – Доклад на Съвместния изследователски център, вътрешнофирмена
служба на Европейската комисия, публикуван със заглавие „Проучване на енергийните
одити и системите за управление на енергията в държавите-членки“
 2016 г. – Доклад на консултантски екип със заглавие „Проучване на
енергийната ефективност в предприятията: енергийни одити и системи за управление
на енергията. Доклад за изпълнението на задълженията на големите предприятия,
насърчаване на малките и средните предприятия и на добрата практика“.
Двата доклада се допълват като второто проучване е по-разширено и освен че
представя националното прилагане на чл. 8 от ДЕЕ в ЕС-28, представя опита и на няколко
държави извън ЕС като САЩ, Канада, Норвегия, Китай и Япония. Това проучване е базирано
на набор от единни критерии, които са изследвани в държавите, обхванати от него. За целите
на методическите указания е извършено систематично обобщение на резултатите от второто
проучване. Обобщението представя систематичен преглед на 1379 комбинации от
инструменти и критерии, приложени за ЕС-28.
С уговорката, че направеното обобщение не изчерпва обхватността и дълбочината
на
изследването на ЕК, поради множеството различия в подходите при
транспонирането на чл. 8 от ДЕЕ, резултатите представят обща ориентировъчна
картина на инструментите, използвани от ДЧ. Обобщението на резултатите е
представено в матричен вид в таблица 1.2.
Въведени инструменти на политиките в ЕС-28 за
Таблица 1.2
транспониране на чл. 8 от ДЕЕ към 2016 г.
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Пояснения към таблица 1.2:
(1) – в Норвегия и България задължителното изискване за обследване може да
включва и МСП като се основава на задължителен минимален праг на потреблението на
енергия.
(2) – Изискването е въведено в България за предприятията, подлежащи на
задължително обследване.
(3) – Задължителното обследване не се финансира, но в няколко държави се
финансира по програми за енергийна ефективност на големи предприятия. В Япония е
безплатно.
(4) – В България се прилага специален Закон за управление на средствата от
европейските структурни и инвестиционни фондове.
(5) – Ирландия, Люксембург, Малта.
(6) – Германия, Бавария, Програма за подкрепа на системи за управление на енергията
(7) – Дания, Германия.
(8) – Няма надеждни данни.
(9) – Швеция, Великобритания, Германия.
Систематизиран преглед на програмите за енергийна ефективност в някои ДЧ
и практиката за извършване на
обследване за енергийна ефективност като
инструмент на политиките е представен в табл.1.3.
Преглед на европейската практика за обследване за енергийната
ефективност на промишлени предприятия
Австрия насърчава индустриалните енергийни обследвания с програма за
ефективни предприятия, която има за цел да повиши осведомеността за енергийната
ефективност в индустрията, внедряването на системи за управление на енергията съгласно
ISO 50001, прилагане на мерки за енергийна ефективност в промишлените предприятия в
сътрудничество с частни партньори и прилагане на стандартизирани енергийни обследвания
чрез организиране на обучения за енергийни одитори. В Австрия има различни програми за
насърчаване на енергийните обследвания в зависимост от региона. В рамките на
регионалните програми за подкрепа на енергийните обследвания, компаниите могат да
получат финансова подкрепа за извършването им. В зависимост от региона субсидията може
да достигне до 75% от разходите за обследване. Провеждат се курсове за начинаещи и за
напреднали опитни одитори, които получават насоки за обследване на конкретни системи и
процеси. Обследването е задължително на всеки 4 години за предприятията, които не са
МСП.
Белгия: От началото на 90-те години регион Wallonie предлага подписването на
доброволни споразумения с индустриалния сектор за намаляване на емисиите на
парникови газове или подобряване на енергийната ефективност. В процеса са
привлечени енергоемки промишлени сектори като производство на химикали, хартия,
стомана, стъкло, цимент и др. Тези секторни споразумения представляват взаимноизгодни
партньорски ангажименти между управата на региона и индустрията. Докато регионът
привлича отрасли, ангажирани с редица ангажименти по отношение на енергийната
ефективност, съответният сектор се облагодетелства в замяна на различни финансови и
административни ползи от регионалната администрация. В региона на Фландрия е
разработен бенчмаркинг, който е изготвен за големи енергоемки отрасли от всички
промишлени сектори да се трансформират най-ефективните Като компенсация за усилията на
отраслите фламандското правителство гарантира, че не налага допълнителни мерки по
отношение на енергийната ефективност или намаляването на CO2. Пактът за одит също е
доброволно споразумение, насърчавано от фламандското правителство, което се фокусира
Таблица 1.3
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Преглед на европейската практика за обследване за енергийната
ефективност на промишлени предприятия
върху средни по размер енергоемки промишлени предприятия с потребление между 0,1 и 0,5
PJ (пикоджаул) годишно и които не попадат в обхвата на споразумението за бенчмаркинг.
Тези по-малки компании се ангажират да извършат обследване за енергийната ефективност и
са задължени да приложат икономически ефективни мерки.
България (BG) Съгласно Закон за енергийната ефективност на задължително
обследване подлежат всички: 1. предприятия за производство, които не са малки и
средни предприятия по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия; 2.
предприятия за предоставяне на услуги, които не са малки и средни предприятия по смисъла
на чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия; 3. промишлени системи, чието
годишно потребление на енергия е над 3000 МWh; 4. системи за външно изкуствено
осветление, разположени в населено място с население над 20 000 жители. Обследването се
извършва най-малко веднъж на всеки 4 години. През периода 2011 г. – 2017 г. в България
стартираха различни програми за финансиране на мерки за енергийна ефективност в малки и
големи промишлени предприятия. Успешно изпълнена програма е „Българска енергийна
система за финансиране на конкурентоспособна промишленост (BEECIFF)”, която се
финансира от Европейският фонд за регионално развитие чрез ОП „Конкурентоспособност на
българската икономика“. Програмата е изцяло насочена към подпомагане на МСП. По
програмата са финансирани и извършени над 500 енергийни обследвания на МСП. Те
съдържат опростени изчисления спрямо нормативно изискващия се обем на задължителните
обследвания. Проектната готовност е подпомогната от квалифициран екип на Асистент, който
извършва проверка за качеството на обследванията и за съответствието им с техническите
изисквания на програмата. За тази дейност България е посочена в примерите за най-добри
практики („the best practices“) в доклада на ЕК. Програмата продължава и пред следващия
програмен период 2014 - 2020. Доброволни споразумения за извършване на енергийни услуги
и/или за извършване на дейности и мерки за енергийна ефективност при търговец на енергия
или промишлено предприятие се сключват с АУЕР. Агенцията е националният контролен
орган по прилагане на политиката за енергийна ефективност в България в т.ч. извършва
проверки на енергийни обследвания.
Германия (DE): В Германия на федерално ниво съществуват две програми за
енергийно обследване: Програмата "Energieberatung Mittelstand", насърчавана от KfW,
Германската промоционална банка, е предвидена за извършване на целенасочен
енергиен одит в малки и средни предприятия. В тази програма има две нива на обследване,
първоначално и подробно. Субсидиите за първоначалното обследване се покриват от
програмата до 80%, но най-много 1280 €, а субсидиите за подробно обследване се покриват
до 60%, но най-много 4800 €.
Дания (DK): От 1996 г. насам Дания има схема за доброволно споразумение,
която изисква, наред с други неща, участващите компании да въведат система за
управление на енергията ISO 50001. На МСП и не МСП са на разположение одити.
Чешка Република (CZ): Енергийните одити са задължителни за всяка
организация, която подава молба за финансова подкрепа за мерки за енергийна
ефективност от Държавната програма за насърчаване на ВЕИ и ЕЕ, както и за
потребители на енергия, чиято обща годишна консумация на енергия е достигнала или
надвишила определен праг, посочен в национално законодателство (35 000 GJ годишно за
частни потребители и 1,5 k GJ / година за всяка публична институция), с изключение на това,
че енергийният одит не трябва да се отнася до отделни сгради, в които годишното
потребление е по-малко от 700 GJ / година Енергийните одити са един от ключовите
инструменти за подобряване на енергийната ефективност както в публичния, така и в частния
сектор и са въведени в Чешката република в началото на 2001 г. Контролът на качеството на
енергийните одити се ограничава до определянето на общ формат, предписан от
законодателството, а от енергийните одитори се изисква да спазват неговите разпоредби и да
Таблица 1.3
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поемат отговорност за неговата коректност.
Таблица 1.3

Ирландия (IE) Ирландската агенция за устойчива енергия популяризира
няколко програми за индустрията: Програмата за енергийни споразумения (EAP),
стартирана още през май 2006 г., позволява на големите предприятия да въведат система за
управление на енергията съгласно ISO 50001, за да получат съвети и помощ в мрежа и
финансова подкрепа. За МСП агенцията предоставя услуги на консултации, наставничество и
обучение по управление на енергията, съобразено с МСП. Съществува набор от инструменти,
подходящи за МСП с лесен за използване материал с насоки за успешна кампания за пестене
на енергия.
В Латвия (LV) има програма, наречена „Финансов инструмент за изменение
на климата: комплексни решения за намаляване на емисиите на парникови газове“,
която е програма, съфинансирана от държавата, която насърчава енергийната ефективност и
използването на възобновяеми енергийни ресурси в предприятия и общински сгради.
Финансовата подкрепа, предоставена на заявителя, зависи от постигнатото намаление на
CO2 и класификацията на заявителя. Енергийните одити са задължително изискване и трябва
да включват информация за потенциалните икономии на енергия и емисии на CO2.
Холандия (NL) Задължение за разглеждане на опциите за енергоспестяване
(енергиен одит) за предприятия са определени в Закон за околната среда. В резултат
на ДЕЕ правната рамка се хармонизира за подписване на национално енергийно
споразумение между всички заинтересовани страни и насърчаване на проверка на
енергийните характеристики за МСП (предмет на енергийно споразумение). Изпълняват се
следните мерки за насърчаване: Чрез енергийни споразумения с индустриални и
производствени сгради. Енергийните обследвания са задължителни в рамките на такъв
договор. - Организациите (които не са част от енергийните споразумения), които са над
определен праг на енергийно потребление, са задължени да извършват енергийни
обследвания. Определени са следните мерки за подкрепа: Създаване на експертен център за
развитие и трансфер на знания за бизнеса и правителствата (от 2014 г.); Енергийни
споразумения, които включват: трансфер на знания, обследване и мониторинг; Информация и
образование чрез Енергиен център NL за МСП.
В Португалия (PT) през 2008 г. е въведена Система за управление на
интензивните енергийни потребления т.нар. SGCIE, която насърчава енергийната
ефективност, следи потреблението на енергоемки инсталации. Той се прилага
главно за промишления сектор, а именно за отделни инсталации или инсталации с
консумация на енергия, по-голяма или равна на 500 toe / година. Чрез Националния фонд за
енергийна ефективност се предоставят финансови стимули за подобряване на енергийната
ефективност на компаниите за енергийни одити и / или оборудване / системи за енергиен
мониторинг и управление. Безвъзмездните средства покриват част от разходите в случай на
енергийни одити (валидни само за инсталации с общо потребление между 500 и 1000
тона/година) и 25% от допустимите разходи за закупуване и инсталиране на оборудване за
мониторинг на потреблението на енергия и системи за управление на енергията ( до 10 000
евро, което може да се увеличи с 15% или 25%, ако централата използва само природен газ
и/или биомаса).
В Румъния (RO) е въведено задължение за икономическите оператори,
които ежегодно регистрират над 1000 тона гориво, да притежават сертифицирани
енергийни мениджъри, да изготвят декларация за потреблението на енергия и да
преминат през енергийно обследване.
В Швеция (SE) съществува голяма програма за енергийни одити.
Програмата PFE е доброволна програма, насочена към компании, които са
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енергоемки. В тази програма от компаниите се изисква да извършат енергиен преглед и да
внедрят сертифицирана система за управление на енергията, която се проверява от
сертифициращ орган. Постиженията на изискванията се проверяват от енергийната агенция.
Компаниите, които участват в тази програма, имат право на данъчни отстъпки и са задължени
да изпълнят определените мерки за енергийна ефективност. Също така, от 2010 г. насам се
изпълнява програма за подкрепа на енергийния одит, посветена главно на МСП, която
предоставя безвъзмездна помощ в размер на 3500 евро с максимум 50% от разходите за
одит.
Словашка Република (SK): Съгласно Закон за енергийната ефективност
съществува изискване към промишлеността и предприятията от селското стопанство
с определено ниво на потребление на енергия да извършат енергийно обследване.
Няма конкретен механизъм за целево подпомагане, насочен пряко към подкрепа на енергийни
обследвания.
Таблица 1.3

1.2. НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
1.2.1. Задължение за извършване на обследване за енергийна ефективност на
промишлени системи и предприятия
Във всички случаи, когато трябва да се приемат мерки на национално ниво,
необходими за изпълнение и прилагане на актове на Европейския съюз или на
международни договори, сключени от Европейските общности се издава нормативен
акт (чл. 7а от ЗНА).
В Република България са предприети редица правни мерки за транспониране на ДЕЕ в
националното законодателство. Характерна особеност на българската нормативна уредба е
това, че ДЕЕ е транспонирана в повече от един закон, а не само в ЗЕЕ, където обичайно се
търси правно съответствие с текстовете на директивата. Българските закони с обвързани
разпоредби по отношение изискванията на ДЕЕ са:
Закон за енергийната ефективност;
Закон за енергетиката;
Закон за енергията от възобновяеми източници;
Закон за техническите изисквания към продуктите;
Закон за устройство на територията.
Заглавията на приложимите наредби по прилагане на посочените закони са цитирани в
текста на методическите указания, където е необходимо тяхното позоваване.
При транспониране на чл. 8 от ДЕЕ в ЗЕЕ е определена единна дефиниция за
понятието „обследване за енергийна ефективност“, независимо от вида на обектите при
крайното потребление на енергия. Понятието е дефинирано в смисъла на термина
„енергийно обследване“, определено в чл. 2, т. „25)“ от ДЕЕ.
Изискванията на ЗЕЕ са групирани в две направления – сгради и индустриални обекти
(обектите на индустрията са предприятия и промишлени системи, към които са включени и
системите за външно изкуствено осветление, независимо от вида на собственост).
Друга специфика на българското законодателство е определянето на понятието
„промишлена система“, което има легална дефиниция в ЗЕЕ:
"Промишлена система" е обособена съвкупност от производствени сгради,
съоръжения, технологично оборудване и спомагателни стопанства, в рамките на която
предприятие осъществява дейност за производство на стоки или предоставяне на услуги
(ЗЕЕ).
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Понятието „предприятие“, употребено в понятието „промишлена система“, е
дефинирано в ЗМДП. По смисъла на този закон:
"Предприятие" е всяко физическо лице, юридическо лице или гражданско дружество,
което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и
организационната си форма.
Разглеждането на промишлената система като „съвкупност“ от изброените в
определението в ЗЕЕ елементи означава, че при извършване на обследване на едно
предприятие е необходимо енергийните характеристики на всеки от елементите на
промишлената система, в рамките на която предприятието осъществява своята дейност, да
се обследват интегрирано и съвкупно.
Възможно е в рамките на една промишлена система да осъществяват своята дейност
едно или повече от едно предприятия, които не са МСП или едно или повече от едно
предприятия, които са МСП. Малките и средни предприятия могат да бъдат независими или
предприятия партньори или свързани предприятия по смисъла на ЗМСП. Това
обстоятелство доказва, че при осъществяването на стопанска дейност между предприятията
могат да съществуват сложни и многообразни взаимовръзки в рамките на промишлената
система или извън тези рамки (в т.ч. връзки между предприятия в други държави). В тези
случаи е възможно при определени отношения едно на вид микро, малко или средно
предприятие или клон на предприятие, да се окаже в действителност голямо предприятие и
да попадне под изисквания на ЗЕЕ за задължително обследване. В резултат на това малките
клонове в една държава-членка може да се наложи да извършват периодично енергийно
обследване, тъй като те не попадат в дефиницията за МСП и следователно попадат в
категорията на големите предприятия.
Ето защо на това място методическите указания се спират на изясняване на
взаимовръзката и синергията между критериите в ЗЕЕ за извършване на
задължително обследване и критериите за определяне на МСП в ЗМСП.
Съгласно ЗЕЕ на задължително обследване за енергийна ефективност, което
се извършва най-малко веднъж на всеки 4 години, подлежат всички:
- предприятия за производство, които не са малки и средни предприятия по смисъла
на чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия;
- предприятия за предоставяне на услуги, които не са малки и средни предприятия
по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия;
- промишлени системи, чието годишно потребление на енергия е над 3000 МWh;
- системи за външно изкуствено осветление, разположени в населено място с
население над 20 000 жители.
Изключени от горното задължение са предприятията, извършващи производство,
пренос, разпределение и доставка на енергия.
По отношение на предприятията изискването за задължително обследване има два
аспекта:
- статус на предприятието (голямо, малко и средно в т.ч. средно, малко и
микропредприятие);
- годишно енергийно потребление.
Обстоятелствата, свързани с двата аспекта имат декларативен характер (по първи
аспект в отговор на изискване на ЗМСП, по втори аспект в съответствие с изискване на ЗЕЕ).
От друга страна тези обстоятелства са динамично изменящи се и силно повлияни от
пазарната среда и социално-икономическите условия.
Статусът на микро, малко или средно предприятие се определя на базата на
последните две последователни финансови години, в които предприятието запазва своите
параметри по член 3 от ЗМСП без промяна. В случай, че две последователни финансови
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години предприятието превиши или е под границите на критериите по чл. 3 от ЗМСП, това се
отразява на неговия статус и е възможно то да излезе от категорията МСП.
Категорията МСП е регламентирана в чл. 3 на ЗМСП, а специфичните отношения,
които определят едно МСП като независимо, като предприятие партньор или като свързано
предприятие са определени в чл. 4 от същия закон. В таблица 1.4 са онагледени критериите
за определяне на МСП съгласно изискванията в ЗМСП.
Таблица 1.4

Критерии за определяне на МСП

Предприятие

1.

Персонал

Мярка

Категория
„средно“

Категория
„малко“

Категория
„микро“

брой

< 250

< 50

< 10

лева

≤ 97 500 000

≤ 19 500 000

≤ 3 900 000

и/или

и/или

и/или

≤ 84 000 000

≤ 19 500 000

≤ 3 900 000

Годишен оборот
2.

и/или
Обща стойност на
активите
3.

лева

Забележка: Критерий 2 и критерий 3 са в отношение на кумулативност или алтернативност.

По отношение на втория аспект ЗЕЕ изисква задължително периодично обследване за
всяка промишлена система с годишно потребление на енергия над нормативно определен
праг от 3000 МWh, независимо дали рамките на промишлената система осъществява своята
дейност за производство на стоки или предоставяне на услуги голямо предприятие или МСП.
И двата аспекта са обективизирани в декларация, която собствениците на
предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, подлежащи
на задължително обследване по реда и при условията на ЗЕЕ, подават в АУЕР ежегодно до
31 януари.
От направения анализ могат да се направят следните изводи:
1. Синергията на критериите за задължително обследване на предприятия в ЗЕЕ и
критериите за МСП ще има по-голям резултантен ефект за енергийната ефективност в
промишлеността, когато всички МСП с годишно потребление на енергия над посочения в
законодателството праг се идентифицират и официализират в АУЕР. На следващо място
тези МСП следва да бъдат информирани за задължението да извършват управление на
енергийната ефективност съгласно глава трета, раздел V от ЗЕЕ, както и за задължението да
подават в АУЕР декларация по чл. 57, ал. 5 от ЗЕЕ за годишно енергийно потребление.
Допълнително тези МПС следва да получат целенасочена информация за ползите от
енергийното обследване и от изпълнение на препоръките в обследването. По този начин ще
се осигури справедливо третиране на всички промишлени предприятия в България, които
задължително трябва да извършват системна оценка на нивото на своята енергийна
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ефективност, а приложеният инструмент „енергийно обследване“ ще може да се разшири с
подход за по-добра практика.
2. Малките и средни предприятия, които не попадат в обхвата на задължението за
извършване на обследване за енергийна ефективност могат да бъдат насърчавани за такава
дейност и за предприемане на мерки за енергоспестяване освен в програмите с публично
финансиране, но и по линия на предоставянето на енергийно ефективни услуги както от лица,
предоставящи такива услуги, така и от задължените лица по ЗЕЕ. При наличие на подходящи
програми за повишаване на осведомеността на МСП и разработване на привлекателни
финансови продукти за инвестиции в мерки за енергоспестяване с гарантиран резултат МСП
могат да се окажат активни пазарни участници за подобряване на енергийната ефективност в
промишления сектор.
1.2.2. Облекчения в условията за задължително обследване за енергийна
ефективност
В ЗЕЕ е предвидено предприятията, в които се прилага система за управление на
енергията или на околната среда, сертифицирана от независим орган за съответствие с
европейски или международни стандарти, да се освобождават от изискванията за
задължително обследване за енергийна ефективност, при условие че приложената от тях
система за управление отговаря на минималните изисквания за енергийни обследвания,
определени с приложимата наредба.
Това е една от гъвкавите разпоредби на ЗЕЕ, която напълно съответства на чл. 8, § 6
от ДЕЕ за въвеждане на определени облекчения за предприятията, които попадат в обхвата
на задължението за извършване на периодични обследвания на всеки 4 години.
На практика това позволява енергийните обследвания, при условие, че се
изпълняват в съответствие с минималните критерии на ДЕЕ, да се
интегрират в условия на система за управление на енергията или в система
за управление на околната среда за постигане на общи бизнес цели, екологични или
други цели.
Въпреки тази сравнително ясна концепция разпоредбата на чл. 57, ал. 7 ЗЕЕ
предизвиква редица въпроси, поради което се нуждае от допълнително указание по
прилагането за улеснение на разбирането й.
Законът изисква освобождаването от задължението по чл. 57, ал. 2 и 3 ЗЕЕ да се
прилага само под условие, че системата за управление на енергията или системата за
управление на околната среда, въведена в предприятието,
включва процедурите с
минимален обхват, предвидени за извършване на обследване, така както са определени в
специализирана наредба за обследване на промишлени системи.
Освобождаването от задължението по чл. 57, ал. 2 и 3 ЗЕЕ се отнася конкретно до
формализирани системи за управление на енергията или на околната среда, които отговарят
на съответните европейски и международни стандарти. В чл. 57, ал. 7 е заложен замисълът,
който е заложен и на европейско ниво: Счита се, че обикновено, когато една голяма компания
разполага със система за управление на енергията, тя извършва непрекъснат процес на
преглед и контрол на енергийното си потребление и извършва оценка за намаляване на
потреблението на енергия. Резултатът от този процес, включващ подробен преглед на
енергийния профил на компанията и идентифицирането на възможностите за
енергоспестяване през интервали от време се счита за еквивалентен на този на редовните
енергийни обследвания, предвидени в законодателството, когато предприятието няма
внедрена система за управление на енергията и/или околната среда. Друг аргумент в полза
на освобождаването е, че минималните критерии за енергийно обследване в приложение VI
на ДЕЕ не се различават съществено от изискванията на съответните европейски или
международни стандарти EN ISO 50001 или EN ISO 14000, EN 16247-1, получили статут на
национални стандарти.
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Въпреки това, за да се приложи освобождаването от задължението по чл. 57, ал. 2 и
3 ЗЕЕ са необходими няколко основни стъпки, които се препоръчват за
потвърждаване на декларираните обстоятелства и придружаващите ги
доказателства, когато се търси съответствие с нормативната уредба:
 определя се системата за управление и стандартът, по който системата се ръководи;
 проверява се статутът на системата за управление и валидността на сертификата;
 проверява се статутът на сертифициращия орган с необходимите технически
компетентности за извършване на съответната сертификация;
 проверява се границата на системата за съответствие с принципа за оценяване на
промишлената система като интегрирана в съвкупност с всичките й елементи;
 проверяват се съвкупността от дейности в обхвата на процедурите на обследването
в рамките на въведената система за управление, за да се гарантира висока степен на
съвместимост с минималните национални изисквания и процедури на обследването;
 извършва се преглед на частта от процедурата на системата за управление,
показваща обхвата и периодичността на енергийните обследвания, включени в
общия цикъл за „Планиране-Изпълнение-Проверка-Действие“ на въведената система
за управление;
 проверява се подходът на енергийните характеристики, включен в системата за
управление, както и начинът за тяхното документиране за съвместимост с
установените национални процедури за определянето им и указанията по прилагане,
изчислителни и измервателни инженерни процедури и правила за оценка.
При извършване на горните проверки на представените доказателства от
предприятията следва да се има предвид, че доказателства за извършен „вътрешен одит“
на приложената система за управление не са доказателства за „енергиен одит/енергийно
обследване“. Съответствието следва да се търси между процедурите за енергийно
обследване от националното законодателство за енергийна ефективност и процедурите на
„енергийния преглед“ от въведената система за управление в предприятието.
Допълнителни аспекти, свързани с прилагането на чл. 57, ал. 7 ЗЕЕ са представени в
т. 1.3.2. където е разгледан стандартът БДС EN ISO 50001:2019 „Системи за управление на
енергията Изисквания с указания за прилагане на ISO 50001:2018“.
1.2.3. Минимални изисквания към обследването за енергийна ефективност и към
лицата, които извършват обследване
Независимо дали се извършват самостоятелно или като част от системи за
управление на енергията енергийните обследвания трябва да отговарят на еднакви
критерии, определени в приложение VI от ДЕЕ:
а) да използват актуални, измерени, проследими оперативни данни за енергийното
потребление и (при електроенергията) за профилите на натоварване;
б) да включват подробен преглед на профила на потреблението на енергия на
дадена сграда или група от сгради, промишлени дейности или монтаж, в т.ч. за транспорт;
в) да изхождат, когато е възможно, от анализ на разходите за жизнения цикъл, а не
на обикновените периоди на възвръщаемост, с оглед отчитане на дългосрочно
реализуемите спестявания, остатъчните стойности на дългосрочните инвестиции и
сконтовите проценти;
г) да са пропорционални и достатъчно представителни, за да позволят
съставянето на достоверна представа за енергийните характеристики като цяло и
надеждното установяване на най-значимите възможности за подобрение.
В горепосочения смисъл не следва да се считат за съвместими с минималните
изисквания за енергийни обследвания, определени в националното законодателство за
обследване на промишлени системи в България, онези системи за управление, при които
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процедурите за енергиен преглед се прилагат само за част от предприятието
(съоръжение, процес, оборудване и др.) и следователно сертификатът на системата за
управление удостоверява енергиен преглед само на част от енергийните
характеристики на предприятието, а не на предприятието разглеждано като
интегрирана система, потребяваща енергия.
а. Изисквания към обследването
Националните минимални критерии, основани на приложение VI от ДЕЕ, за
извършване на обследване на промишлена система/предприятие са заложени в изискванията
на Наредба № Е-РД-04-05 от 2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия,
енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно
изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на
обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания
(Наредба № Е-РД-04-05/2016 г.)
Съгласно ЗЕЕ „обследване за енергийна ефективност" е процес, основан на
систематичен метод за определяне и остойностяване на енергийните потоци и разходи в
сгради, предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление,
определящ обхвата на технико-икономическите параметри на мерките за повишаване на
енергийната ефективност.
Законът за енергийната ефективност поставя две основни цели пред обследването
на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление:
обследването за този вид обекти има за цел да определи специфичните възможности за
намаляване на енергийното потребление и да препоръча мерки за повишаване на
енергийната ефективност (чл. 57, ал. 1 ЗЕЕ).
„Повишаване на енергийната ефективност" по смисъла на ЗЕЕ е всеки резултат
от изпълнението на мярка или дейност, който води до намаляване на съотношението между
вложеното количество енергия и изходното количество произведена стока, услуга или
енергия без влошаване на качеството или други характеристики.
В техническата нормативна уредба на България е зададена обща рамка на обхвата и
съдържанието на обследването за енергийна ефективност на предприятия, промишлени
системи и системи за външно изкуствено осветление. Уредени са взаимоотношенията между
участниците в процеса на възлагане, изпълнение, документиране на обследването, както и
условията и редът за оценка на енергийните спестявания. Регламентиран е минималният
обхват на показателите за разход на енергия и енергийните характеристики; етапите за
извършване на обследване за енергийна ефективност, условията и редът за изготвяне на
оценка на постигнати енергийни спестявания чрез обследване, административният ред за
събиране на необходима служебна информация за състоянието на енергийната ефективност
в подлежащите на задължително обследване промишлени системи.
Начините и инженерните подходи за определяне на конкретните параметри на
показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на промишлена
система е делегирано изцяло на компетентността и отговорността на
консултантите, извършващи обследването.
Не са предмет на наредбата обичайните и динамично развиващи се инженерни
практики и технологии за измерване, изчисляване и отчитане на енергийните спестявания,
избора на технологии за изпълнение на енергоспестяващи мерки в промишлени в
промишлени предприятия, методиките за оценка на ефекта на енергоспестяване.
Значителен обем от инженерни техники, подходи и методи за извършване на
горепосочените дейности са предмет на настоящите методически указания.
На фиг. 1.5 са представени минималните изисквания за обхват и съдържание на
показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на промишлена
система/предприятие, така както са определени нормативно в Наредба № Е-РД-04-05/2016 г.
както и някои основни източници на знание, които се препоръчван при тяхната оценка.
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Фигура 1.5

Минимални изисквания в нормативно определен обхват на оценката
на енергийни характеристики при обследване на промишлена система

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА
от съвместно влияние на следните основни системи

технологична

горивоенергийна

електрическа

топло-/студоенергийна

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАЗХОД НА ЕНЕРГИЯ

Група 1 - показатели,
характеризиращи процесите
на енергопреобразуване

Енергийните характеристики
са показатели за специфично
енергийно потребление и се
изчисляват за единица
произведен
продукт/предоставена услуга
2
3
(m, m , m , kg, лв., брой и др.)

а) КПД при
енергопреобразуващите процеси
(%):
аа) КПД при производство на
електричество/топлина/енергия за
охлаждане, (%);
бб) при използване на вторични
енергийни ресурси, (%);
б) КПД при възобновяеми
енергийни ресурси, (%).

Група 2 - показатели,
характеризиращи енергийното
потребление:

а) енергийно потребление
определен период (kWh)

за

б) инсталирана мощност (kW)

в) средна
(kW)

използвана

мощност

Определят се:
1. по видове енергийни
ресурси
2. по отделни технологични
потребители;
3. по структурни единици на
предприятието/промишленат
а система;
4. общо за предприятието/
промишлената система

Вземат се под внимание:
1. технологичните процеси;
2. материалните и енергийните
потоци;
3. характеристиките на
основните и спомагателните
съоръжения;
4. енергийните характеристики
на сградите.*(виж указания)

водоснабдителна,
сгъстен въздух и др.

Къде е определен
минималният обем
на показатели за
оценка?
В законодателството в
Наредба № Е-РД-0405/2016 г.

Как се определят?
Кои са източниците
на знание за
инженерни методи и
подходи за оценка?

Методически указания
Специализирани
курсове за обучение на
консултанти с изпити за
удостоверяване на
квалификация
Специализирани
модулни обучения и
семинари за инженери
Стандарти от
приложното поле на
енергийни характеристики на технологични
системи, елементи и
съоръжения
Научни изследвания,
статии, доклади,
експерименти, иновации, нови технологии
Учебници/наръчници
по фундаментални
инженерни науки
Интернет и др.
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Казус от инженерната практика, който често се съобщава от консултантите,
извършващи обследване на промишлена система, е как да се третират сградите на
промишлената система и енергийните характеристики на кои сгради се вземат под внимание
при този вид обследване?
По този въпрос следва да се вземе под внимание следното указание:
Номенклатурата на видовете строежи за отделните категории в зависимост от тяхната
характеристика, значимост, сложност и рискове при експлоатацията им, така както са
определени в чл. 137, ал. 1 от ЗУТ, е регламентирана с Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за
номенклатурата на видовете строежи (Наредба № 1/2003 г.), издадена от министъра на
регионалното развитие и благоустройството. В приложение № 2 от същата наредба е
представена „Номенклатура на сградите и съоръженията за обществено обслужване и на
самостоятелните обекти за обществено обслужване в сгради“. В законодателството за
енергийна ефективност на България са определени норми за енергийна ефективност на
десет категории сгради (категория жилищни сгради и девет подкатегории сгради за
обществено обслужване). Техническите норми за всяка категория от тези сгради са
определени със скала за годишно енергийно потребление с числови граници на първичната
енергия съгласно Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради (Наредба №
7/2004 г.). Деветте категории сгради за обществено обслужване (както и жилищните сгради),
за които са в сила нормите за годишен разход на енергия съгласно Наредба № 7/2004 г.
попадат в обхвата на номенклатурата в Приложение № 2 от Наредба № 1/2003 г. и
следователно тези сгради имат ясно регламентиран статут по предназначение. Такива
сгради не са производствени и дори ако са разположени на площадката на
промишлено предприятие или промишлена система се обследват и сертифицират
по реда и при условията за обследване и сертифициране на сгради в ЗЕЕ.
Налага се изводът:
Сгради, които са собственост на промишлена система или промишлено
предприятие, чието предназначение е различно от производствени сгради
(жилищни в т.ч. общежития или сгради за обществено обслужване в т.ч.
административни, училища, университети, детски ясли и градини, сгради за
здравеопазване, хотели, сгради за търговия, сгради за спорт и сгради за култура и
изкуство), се обследват за енергийна ефективност и се сертифицират по реда на
Наредба № Е-РД-04-1 от 2016 г. за обследване за енергийна ефективност,
сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради. Релевантният
европейски акт в този случай, на чието подчинение са регламентирани всички
национални изисквания за енергийните характеристики на сградите е Директива
2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 година относно
енергийните характеристики на сградите (изменена с Директива (ЕС) 2018/844).
Сградите, в които се извършва производствената дейност на предприятието
са тези, чиито енергийни характеристики влияят на годишния разход на енергия на
промишлената система/предприятието. Производствените сгради се обследват по
реда на Наредба № Е-РД-04-05/2016 г. Тези сгради не се сертифицират – на
производствени сгради не се издава сертификат за енергийни характеристики.
С цел съгласуваност и единно разбиране на терминологията в нормативните актове, в
Наредба № 1/2003 г. е дадена легална дефиниция на понятието „производствени сгради“:
"Производствени сгради" са сградите за: производство в строителната
промишленост, енергетиката, химични и фармацевтични производства, металургични
производства, машиностроителни, машиноремонтни и металообработващи производства,
дървообработващи производства, текстилни производства, производства за преработка на
животински и растителни продукти, производство на хранителни продукти и вкусови
вещества, за добив и преработване на руда, въглища, нерудни изкопаеми, нефт и газ
(включително временните строежи по чл. 54, ал. 6 ЗУТ за търсене, проучване или добив на
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подземни богатства); автобази със сервиз за обслужване; сгради за селскостопански
дейности - животновъдни сгради, оранжерии и други обекти, свързани с тях.
Пример:
В случай, че в производствена сграда е обособена административна част, тази част
от сградата може да се обследва и сертифицира самостоятелно по реда на
наредбата за обследване и сертифициране на сгради (Наредба № Е-РД-04-1/2016 г.) само
ако отговаря на условията за сертифициране на част от сграда съгласно ЗЕЕ. Когато не са
изпълнени законовите условия за сертифициране на част от сграда, административната част
от производствената сграда се оценява като отделна зона, а разходът й на енергия се отнася
към разхода на енергия на промишлената система/предприятие.
Независимо по реда на коя от приложимите наредби са обследвани сградите,
собственост (или наети) на промишлената система/предприятие, съобразно тяхното
предназначение, годишният разход на енергия на сградите следва да се включи в
цялостния процес на управление на потреблението на енергия, когато за промишлената
система произтича такова законово задължение. Това е от значение най-вече в случаите,
когато предприятието подлежи на задължително периодично обследване и е необходимо
собствениците да изготвят и предават в АУЕР отчети за управлението на потреблението на
енергия.
Когато собствениците на предприятието нямат законово задължение да извършват
управление на енергийното потребление и не се отчитат пред агенцията, полезно е те да се
запознаят с ползите от такова управление, да бъдат насърчавани към такава дейност, както и
към възлагане на енергийни обследвания и последващо изпълнение на препоръчаните с
обследванията енергоспестяващи мерки. Това безспорно допринася за снижаване на
финансовите разходи за енергия, за повишаване на конкурентоспособността и съответно за
по-стабилно пазарно присъствие.
б. Изисквания към лицата, които извършват обследване
Изискванията към юридическите лица и към физическите лица в техния състав, които
извършват обследване за енергийна ефективност на предприятия, промишлени системи и
системи за външно изкуствено осветление са определени в Наредба № Е-РД-04-1 от 3
януари 2018 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите по закона за
енергийната ефективност, вписването и получаването на информация от тези
регистри, условията и реда за придобиване на квалификация от консултантите по
енергийна ефективност (Наредба № Е-РД-04-1 /2018 г.)
Административноправният контрол на лицата, извършващи обследване за енергийна
ефективност на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено
осветление се извършва в условията на регистрационен режим.
Характерно за този тип режим е, че в специален закон (какъвто е ЗЕЕ), е посочено за
кои точно дейности се изисква регистрация. Друга характерна особеност на режима е, че
лицето, което отправя искане за регистрация представя изискващите се документи в
администрацията, оправомощена да извърши регистрацията, но самата администрация се
произнася само по редовността на документите и няма права на специална компетентност.
Това означава, че ако необходимите документи са налични, администрацията, в случая
АУЕР, извършва регистрацията чрез вписване в съответния регистър, за което се издава
заповед и удостоверение.
Изискванията към лицата, подлежащи на вписване в регистъра се отнасят до:
а) подлежащите на вписване обстоятелства в регистъра по и чл. 60 от ЗЕЕ м т.ч.:
- изисквания към юридическото лице;
- изисквания към физическите лица в състава на юридическото лице по отношение на
образование, професионална квалификация и стаж по специалността.
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б) редът за вписване, включително вписване на промени в обстоятелствата, и
заличаване на вписвания в регистъра;
Лицата по чл. 59, ал. 1 ЗЕЕ подават до изпълнителния директор на АУЕР писмено
искане за вписване в регистъра по чл. 60, ал. 1 ЗЕЕ или искане за вписване на промени в
обстоятелства по образци, утвърдени от изпълнителния директор на АУЕР и публикувани на
интернет страницата на АУЕР. https://auerportal.seea.government.bg/?module=Companies
За улеснение на потребителите АУЕР предоставя електронни услуги за подаване на
искане за вписване в регистъра, включително за вписване на промени във вписаните
обстоятелства (фиг. 1.6.)
Фигура 1.6
Електронни услуги в АУЕР. Вписване в публичен регистър

Специфични изисквания за квалификация на консултантите по енергийна
ефективност
Приложимият европейски стандарт, който третира обща рамка на изисквания към
енергийните консултанти е EN 16247-5:2015. Стандартът е въведен в България като БДС EN
16247-5:2015 „Енергийни одити. Част 5: Компетентност на енергийните одитори“.
В стандарта се посочва, че енергийният одитор трябва да притежава освен
комуникативни умения, но и адекватни познания за съответните закони, политики, правила,
наредби и стандарти, които регулират неговите услуги в страната, в която се извършват
дейностите по обследване. Техническата компетентност на енергийния одитор, както е
наречен в стандарта, се свежда до познания на физическите принципи, свързани с енергията
(топлина, електричество, термодинамика и топлопренасяне, механика на флуидите и др.).
Специалистите, извършващи обследване трябва да притежават специфични знания и
умения, подходящи за процедури, дейности, енергийни приложения и технологии, свързани
със сектора, в който се извършва обследването; да са в състояние да изготвят план за
измерване и да извършат измерванията за събиране на данни в рамките на обследването;
да притежават познания за измервателната техника; да могат да идентифицират и
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управляват оборудването, необходимо за провеждане на обследването по подходящ начин;
да могат да проверяват и валидират измерванията на всички данни и резултати от
изпитванията и да правят заключения. В стандарта се посочва още, че „енергийният одитор
трябва да е запознат със специфичните национални и местни насоки за енергиен одит,
както и други свързани стандарти или свързани с тях документи“. Следователно
националните нормативни изисквания са ключови и водещи при извършване на
обследването.
Република България е сред държавите с най-добре развита национална схема за
квалификация на консултантите, извършващи енергийни обследвания. Националната
схема е в пълно съответствие с чл. 16 от ДЕЕ. Схемата е разработена и работи успешно
десет години преди въвеждането на EN 16247-5:2015 като български стандарт. Националните
изисквания напълно съответстват на общата рамка на стандарта и в много детайли на
нормативното регулиране са по-изчерпателни от стандарта. Прилагането на посочения
стандарт е доброволно. Водещи са изискванията в българската нормативна уредба.
Квалификацията за извършване на обследване се удостоверява със специален
документ. Удостоверенията за квалификация се издават от висши училища, обучаващи по
специалности в област на висшето образование "Технически науки", професионални
направления "Енергетика", "Електротехника, електроника и автоматика", акредитирани по
реда на Закона за висшето образование, или по специалности в еквивалентни област на
висше образование и професионални направления, акредитирани по съответното
законодателство в друга държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация
Швейцария.
Удостоверение за квалификация се издава само на физическо лице с образование по
направление и специалност съгласно изискването на наредбата или по специалност,
приравнена на съответната специалност, както следва:
Юридическото лице по чл. 59, ал. 1 от ЗЕЕ следва да разполага с персонал от
консултанти по енергийна ефективност, включващ най-малко:
1. един консултант с висше образование по специалност "Топлоенергетика" или един
консултант със средно образование и придобита трета степен на професионална
квалификация по специалности съгласно приложение № 3 или научна степен в област на
висшето образование "Технически науки", професионално направление "Енергетика";
2. един консултант с висше образование по специалност "Топлотехника" или един
консултант със средно образование и придобита трета степен на професионална
квалификация по специалности съгласно приложение № 3 или научна степен в област на
висшето образование "Технически науки", професионално направление "Енергетика";
3. един консултант с висше образование по специалност "Електроенергетика и
електрообзавеждане" или "Електроснабдяване и електрообзавеждане" или един консултант
със средно образование и придобита трета степен на професионална квалификация по
специалности съгласно приложение № 3 или научна степен в област на висшето образование
"Технически науки", професионално направление "Електротехника, електроника и
автоматика".
За да получи удостоверение, всеки кандидат за консултант да извършва обследване
на промишлени системи се явява на изпит, който се провежда в седем български
университета: Технически университет – София (водещ университет), Технически
университет – Варна, Технически университет – Габрово, Университет по хранителни
технологии – Пловдив. Изпитът е проверка и оценка на знанията и уменията на кандидатите,
усвоени след проведено специализирано обучение.
Обучението за извършване на обследване на промишлени системи/предприятия и
системи за външно изкуствено осветление включва минимален задължителен обхват на
единен учебен план, регламентиран с Наредба № Е-РД-04-1 /2018 г. Изпитът се провежда във
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вид на тест, който се разработва от Методически съвет. Методическият съвет, в който
участват избрани академични представители на обучаващите университети, е
управителният орган в националната схема за квалификация, установена на национално
ниво в България.
Висшите училища имат абсолютната компетентност да се произнасят по признаването
на еквивалентни документи за професионална квалификация за извършване енергийно
обследване, издадени в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация
Швейцария. Висшето училище е задължено да се произнесе в 30 дневен срок от подаване на
искането.
Приравняването на специалност от висшето образование към някоя от
специалностите, изискваща се при регистрация в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 ЗЕЕ, се
извършва от висше училище, което обучава по съответната специалност, към която се
извършва приравняването.
"Приравнена специалност" е тази специалност, чийто учебен план покрива наймалко 80 на сто от учебния план на специализиращите дисциплини на
специалностите изискващи се за регистрация в публичния регистър по чл. 60, ал. 1
ЗЕЕ.
"Еквивалентно наименование" на специалност е равностойно и еднозначно
наименование на специалност, завършена в различен период от време във висше училище
или в институция, имаща право да осъществява обучение за придобиване на професионална
квалификация по чл. 9 от Закона за професионалното образование и обучение.
Еквивалентността на наименованието се удостоверява с документ от висшето училище или
институцията по чл. 9 от Закона за професионалното образование и обучение, издала
дипломата или свидетелството за професионална квалификация, освен ако в закон не е
предвидено друго.
1.2.4. Задължения за подаване на информация в АУЕР и срокове
За проследяване на изпълнението на националната индикативна цел за енергийни
спестявания, чрез която държавата има задължения пред ЕС, в АУЕР се събира и обработва
информация за изпълнените дейности и мерки за енергийна ефективност в различен вид и
обем. Част от информацията се предоставя по линия на задължение за предоставянето й от
различни участници в процеса на изпълнение на политиките за енергийна ефективност. В
таблица 1.5. са представени в систематизиран вид задълженията за подаване на
информация от собствениците на промишлени системи, от фирмите, които извършват
обследване на такива системи и от задължените лица – търговци на енергия. Таблицата
отразява още сроковете за подаване на информация, санкциите при неизпълнение на
задължението и случаите, в които информацията може да се подаде чрез електронни услуги,
извършвани от АУЕР.

Таблица 1.5
Задължение
1

Декларация за
задължения по чл.
57, ал. 2 от ЗЕЕ
(подлежащо
предприятие на
задължително
обследване)

Задължения за подаване на информация в АУЕР, срокове и
санкции
Правно
основание

Лице по
задължението

Срок за
изпълнение

Чл. 57, ал. 5
от ЗЕЕ

Собственици на
предприятия за
производство на
стоки, които не
са малки и
средни
предприятия

До 31 януари
ежегодно

Санкция при
неизпълнение
Глоба от
20 000 до
50 000 лв. или
имуществена
санкция от
150 000 до
200 000 лв.

Електронна
услуга

е-услуга
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Правно
основание

Лице по
задължението

Срок за
изпълнение

Декларация за
задължения по чл.
57, ал. 2 от ЗЕЕ
(подлежащо
предприятие на
задължително
обследване)
Декларация за
задължения по чл.
57, ал. 2 от ЗЕЕ
(подлежащо
предприятие на
задължително
обследване)
Декларация за
задължения по чл.
57, ал. 2 от ЗЕЕ
(с-ма подлежаща
на задължително
обследване)

Чл. 57, ал. 5
от ЗЕЕ

До 31 януари
ежегодно

Декларация в
свободен текст
при отпадане на
условията за
задължително
обследване

Чл. 5, ал. 4
от Наредба
№ Е-РД-0405/2016 г.

Собственици на
предприятия за
предоставяне на
услуги, които не
са малки и
средни
предприятия
Собственици на
промишлени
системи, чието
годишно
потребление на
енергия е над
3000 МWh
Собственици на
системи за
външно
изкуствено
осветление в
населено място
с население над
20 000 жители
Собственици на
промишлени
системи
подлежащи на
задължително
обследване по
чл. 57, ал. 2 ЗЕЕ

Отчет за
управление на
енергийната
ефективност по
чл. 63, ал. 4 ЗЕЕ

Чл. 63, ал. 3
и ал. 4 ЗЕЕ

До 1 март на
годината,
следваща
годината на
отчитането

Информация за
реализирани
продажби на
енергия към
крайните
потребители по
видове енергия
Отчет за
управление на
енергийната
ефективност по
чл. 63, ал. 4 ЗЕЕ
Информация за
изпълнението на

Чл. 69, ал.
1, т.1 ЗЕЕ

Собственици на
промишлени
системи
подлежащи на
задължително
обследване по
чл. 57, ал. 2 ЗЕЕ
Задължени лица
по чл. 14, ал. 4
ЗЕЕ (търговци с
енергия)

Задължени лица
по чл. 14, ал. 4
ЗЕЕ (търговци с
енергия)

До 1 март на
годината,
следваща
годината на
отчитането

Задължение
2

2

3

4

5

6

7

8

Чл. 57, ал. 5
от ЗЕЕ

Чл. 57, ал. 5
от ЗЕЕ

Чл. 63, ал. 3
и ал. 4 ЗЕЕ
Чл. 68, ал. 3
ЗЕЕ

До 31 януари
ежегодно

До 31 януари
ежегодно

До 31 януари
ежегодно

До 1 март на
годината,
следваща
годината на
отчитането

Санкция при
неизпълнение
Глоба от
20 000 до
50 000 лв. или
имуществена
санкция от
150 000 до
200 000 лв.
Глоба от
20 000 до
50 000 лв. или
имуществена
санкция от
150 000 до
200 000 лв.
Глоба от
20 000 до
50 000 лв. или
имуществена
санкция от
150 000 до
200 000 лв.
Няма санкция
Приложима е
общата
разпоредба
на чл. 112
ЗЕЕ: глоба от
500 до 1500
лв. или
имуществена
санкция от
1000 до 10
000 лв.
Глоба от 500
до 1000 лв.
или
имуществена
санкция от
3000 до 5000
лв.
Глоба от
20 000 до
50 000 лв. или
имуществена
санкция от
150 000 до
200 000 лв.
Глоба от
20 000 до
50 000 лв. или
имуществена
санкция от
150 000 до
200 000 лв.

Електронна
услуга

е-услуга

е-услуга

е-услуга

–

е-услуга

е-услуга

е-услуга
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Задължение

9

10

11

дейности и мерки,
целящи
изпълнението на
поставени
индивидуални
цели за енергийни
спестявания
Декларация за
липса на
обстоятелствата
по чл. 59, ал. 2.

Правно
основание

Лице по
задължението

Срок за
изпълнение

Чл. 62 ЗЕЕ

Лицата по чл.
59, ал. 1 ЗЕЕ,
които извършват
обследване на
промишлени
системи

В 14-дневен
срок от
датата на
приемане на
резултатите
от извършено
обследване

Лицата по чл.
59, ал. 1 ЗЕЕ,
които извършват
обследване на
промишлени
системи

Не по-късно
от 31 януари
на текущата
календарна
година

1
Списък
на
предприятията,
промишлените
системи и
системите за
външно
изкуствено
осветление, на
които е
извършено
обследване през
предходната
година

Чл. 58, ал. 1
ЗЕЕ

1
Списък
на
отоплителните
инсталации с
водогрейни котли
и на климатичните
инсталации, на
които са
извършени
проверки през
предходната
година

Чл. 55, ал. 1
ЗЕЕ

Лицата по чл.
59, ал. 1 ЗЕЕ,
които извършват
обследване на
промишлени
системи

Не по-късно
от 31 януари
на текущата
календарна
година

Санкция при
неизпълнение

Няма санкция
Приложима е
общата
разпоредба
на чл. 112
ЗЕЕ: глоба от
500 до 1500
лв. или
имуществена
санкция от
1000 до 10
000 лв.
Няма
конкретна
санкция
Приложима е
общата
разпоредба
на чл. 112
ЗЕЕ: глоба от
500 до 1500
лв. или
имуществена
санкция от
1000 до 10
000 лв.
Глоба от 100
до 500 лв.
или
имуществена
санкция от
1500 до 3000
лв.

Електронна
услуга

–

е-услуга

е-услуга

Информацията се подава при условията и по реда на Наредба № Е-РД-16-647 от
15.12.2015 г. за определяне на съдържанието, структурата, условията и реда за набиране
и предоставяне на информация, издадена от министъра на енергетиката.
С цел осигуряване на достъпност и разполагаемост на информацията, събирана при
условията и по реда на ЗЕЕ и приложимата наредба, в АУЕР е създадена и се поддържа
Национална информационна система за състоянието на енергийната ефективност
в Република България, разработена на собствен портал.
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1.2.5. Задължени лица и нормативно регламентиран обхват на задълженията им
Специална наредба, приета с ПМС № 240 от 15.09.2016 г., регламентира методиките
за определянето на националната цел за енергийна ефективност и определянето на общата
кумулативна цел, въвеждането на схема за задължения за енергийни спестявания и
разпределянето на индивидуалните цели за енергийни спестявания между задължените
лица.
Разпределението на националната цел за енергийни спестявания до 2020 г., съгласно
наредбата е показано в табл.1.6.
Таблица 1.6

Разпределение на общата кумулативна цел за периода 2014 - 2020 г.

Година/ktoe

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

61,7

61,7

61,7

61,7

61,7

61,7

61,7

61,7

61,7

61,7

61,7

61,7

61,7

75,2

75,2

75,2

75,2

75,2

75,2

75,2

75,2

75,2

77,1

77,1

77,1

77,1

77,1

2015
2016
2017
2018
2019
2020

78,3

Схемата за задължения за енергийна ефективност е мярка на политиката, която
поражда конкретни действия за енергоспестяване при крайните потребители на енергия. Тя
транспонира в ЗЕЕ изискване на чл. 7 от ДЕЕ, според което всяка държава членка въвежда
схема за задължения за енергийна ефективност. Тази схема осигурява постигането от
енергоразпределителни предприятия и/или предприятията за продажба на енергия на
дребно, определени като задължени страни, които извършват дейност на територията на
всяка държава членка, на кумулативна цел за икономии на енергия при крайното потребление
до 31 декември 2020 г.
Схемата за задължения за енергийна ефективност в България е въведена за
подпомагане изпълнението на националната цел за енергийна ефективност до 2020 г., която
е 716 ktoe/год. енергийни спестявания при крайното потребление на енергия и 1 590
ktoe/год., от които 169 ktoe/гад. в процесите на преобразуване, пренос и разпределение в
енергийния сектор. Схемата осигурява изпълнение на мерки за подобряване на енергийната
ефективност по цялата енергийна верига, както е показана на фиг. 1.6. В условията на
целенасочена дългосрочна политика за либерализация на енергийните пазари в Европа в т.ч.
в България, енергийната ефективност в процесите на преобразуване, пренос и
разпределение в енергийния сектор ще става все по-голям фактор за конкурентоспособност
на този пазар. Оценка на енергийните спестявания, реализирани в резултат на изпълнени
мерки за повишаване на енергийната ефективност при производството, преноса и
разпределението на енергия се определят при условията и по реда на специална наредба,
която се издава на основание чл. 18, ал. 3 ЗЕЕ.
С измененията в ДЕЕ от 2018 г. се предвижда тази мярка на политиката да продължи
и през периода 2021 г. - 2030 г., когато от държавите-членки се изисква да реализират нови
икономии ежегодно от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2030 г. в размер на 0,8 % от годишното
крайно енергийно потребление, осреднено за последния тригодишен период преди 1 януари
2019 г. Разлика в дяла на годишните икономиите има само за Кипър и Малта, определени
чрез дерогация.
Комбинирано със схемата за задължения, в ЗЕЕ са въведени и алтернативни мерки за
енергоспестяване, които подпомагат постигането на обща кумулативна цел за енергийни
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спестявания при крайното потребление на енергия до 31 декември 2020 г. Практиката до
момента показва, че тази мярка на политиката също се очаква да продължи в периода до
2030 г. Разликата между общата кумулативна цел на страната и прогнозните енергийни
спестявания от прилагането на алтернативните мерки се разпределя като индивидуални цели
за енергийни спестявания между задължените лица, включени в схемата за задължения за
енергийни спестявания.
Като задължени страни в схемата до 2020 г. са включени пет групи лица както са
представени в табл. 1.7:
Включени лица в схемата за задължения за енергийни
спестявания
Граница, която
Задължени лица
Критерий
поражда
задължението
Крайни снабдители, доставчици от последна
инстанция,
търговци с издадена лицензия за продажба на
1
> 20 GWh/годишно
дейността "търговия с електричество", които електричество
продават електричество на крайни клиенти
Топлопреносни предприятия и доставчици на
продажба на
2
топлина, които продават топлина на крайни
> 20 GWh/годишно
топлина
клиенти
Крайните снабдители и търговци с природен
продажба на
> 1 млн. кубически
3
газ, които продават на крайни клиенти
природен газ
метра/годишно
> 6,5 хил. тона
течни
горива
Търговци
с
течни
горива,
които
продават
на
годишно,
с
4
крайни клиенти
изключение
на
горивата
за
транспортни цели
> от 13 хил. тона
Търговци с твърди горива, които продават на
продажба на
5
твърди
горива
крайни клиенти
твърди горива
годишно
Индивидуалните цели за енергийни спестявания на задължените лица представляват
ежегодни енергийни спестявания при крайните клиенти за периода от 1 януари 2014 г. до 31
декември 2020 г. Те могат да бъдат намерени в Приложение № 3 от НПДЕЕ 2014 г. – 2020 г.
(Актуализация 2017 г.) на интернет страницата на АУЕР чрез посочената директна връзка
https://www.seea.government.bg/bg/dokumenti#1-2-natzionalni-planove-za-deistvie-po-ee
или в
списъка на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ, който АУЕР публикува в срок до 15 март
на съответната година на електронната си страница в раздел „Списъци“:
https://www.seea.government.bg/bg/spisaci
В съответствие с изискване на ЗЕЕ поименният списък на задължените лица и
индивидуалните им цели се актуализира ежегодно съобразно промяната в количествата на
продажбите на съответното задължено лице спрямо общото количество на продажбите на
всички задължени лица за предходната година.
Освен декларацията по чл. 57, ал. 5 от ЗЕЕ за годишно енергийно потребление,
ежегодно в срок до 1 март на текущата година, задължените лица предоставят на кмета на
съответната община информация за количествата на продадената на крайните клиенти
енергия на територията на общината за предходната година.
За поощряване на информационния обмен в ЗЕЕ е въведено облекчение, според
което за изпълнение на индивидуалните цели за енергийни спестявания задължените лица
могат да ползват намаляване на определената им индивидуална годишна цел с едно на
Таблица 1.7
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сто, ако до 1 март на текущата година предоставят на кмета на общината информация за
количествата на продадената на крайните клиенти енергия на територията на общината за
предходната година (обвързани разпоредби на чл. 17 и чл. 63, ал. 5 ЗЕЕ).
Индивидуалните цели на задължени лица, които не са подали в АУЕР информация за
извършените от тях продажби на енергия към крайните клиенти през предходната година, се
определят въз основа на определени от агенцията количества продадена енергия при
условията и по реда на наредбата за методиките за определянето на националната цел за
енергийна ефективност и разпределянето на индивидуалните цели за енергийни спестявания
между задължените лица.
Основно предимство на схемата за задължения, което все още остава неосъзнато от
пазарните субекти е, че тя предлага добри възможности за пазарни взаимоотношения между
задължени лица и крайни клиенти, с ползи за двете страни.
Малко използвана е възможността, осигурена в ЗЕЕ за предоставяне на
енергийноефективни услуги и технологии от задължените лица на крайните клиенти.
Енергийноефективните услуги имат за цел комбиниране на доставка на
енергия с енергоефективна технология и/или с действие, което обхваща
експлоатацията, поддръжката и управлението, необходими за предоставяне на
услугата, и водят до проверимо, измеримо или оценимо повишаване на енергийната
ефективност и/или спестяване на първични енергийни ресурси
Пример: (чл. 67, ал. 4 ЗЕЕ)
Задължените лица по чл. 14, ал. 4 ЗЕЕ съвместно със собствениците на средствата
за търговско измерване на доставяната до крайните клиенти енергия могат да
предоставят като енергийна услуга при конкурентни цени с цел осигуряване
проследимост на разходите за енергия от крайните клиенти подмяна на съществуващите
средства за търговско измерване с интелигентни системи за измерване и контрол или други
технически решения, които дават визуална информация за:
1. текущото енергопотребление;
2. преходната текуща сметка;
3. моментния енергиен товар и друга необходима информация.
Концептуална диаграма на схемата за задължения за енергийни спестявания е
представена на фиг. 1.7.
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Фигура 1.7

Схема за задължения за енергийни спестявания
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1.3.
ДЕЙСТВАЩИ СТАНДАРТИ
1.3.1. Роля и пазарна значимост на стандартите в контекста на методическите
указания
Стандартизацията играе все по-важна роля в международната търговия и отварянето
на пазарите.
В Регламент (ЕС) № 1025/2012 относно европейската стандартизация е постановено,
че стандартите са важни инструменти за конкурентоспособността на предприятията и
особено за МСП, чието участие в процеса на стандартизация е важно за технологичния
напредък в Европейския съюз. С този аргумент е необходимо да се подобри
представителството и участието на МСП както в националните, така и в европейските
технически комитети и следва да се улесни ефективният достъп на МСП до стандартите и
осведомеността им за тях.
Ето защо в този раздел на методическите указания се обръща специално внимание на
разяснението за типовете стандарти и ползите от тях като цяло, в частност за целите на
енергийната ефективност.
В Република България стандартизацията е дейност, която се осъществява по реда на
Закон за националната стандартизация. Съгласно този закон Българският институт за
стандартизация (БИС) има изключителното право да издава, възпроизвежда, разпространява
и продава българските стандарти и българските стандартизационни документи. Българският
институт за стандартизация е носител на авторските права върху българските стандарти и
българските стандартизационни документи. Българският институт за стандартизация
представлява Република България в Международната организация за стандартизация (ISO),
Международната електротехническа комисия (IEC), Европейския комитет за стандартизация
(CEN) и Европейския комитет за стандартизация в електротехниката (CENELEC).
В нормативен акт, който съдържа технически изисквания, могат да се правят
препращания към български стандарти и/или части от български стандарти, само когато с
нормативния акт се въвежда европейско право (чл. 5 ЗНС). Тъй като нормативните актове
са документи, съдържащи разпоредби със задължителен характер, когато в тях се
позовават стандарти те са задължителни за прилагане.
На електронната страница на БИС http://www.bds-bg.org може да се открият подробни
разяснения на въпроси като:
Какво е стандарт?
Какви са ползите от стандартите? http://www.bds-bg.org/bg/button_23.html
Как и кой ги разработва, приема, въвежда, променя?
Какви са процедурите на обществено допитване?
Как работят Техническите комитети и какви са условията за членство в тях.
Като основно правило стандартите са документи, разработени с консенсус на основата
на обединяване на резултатите от науката, технологиите и производствения опит. Те
представляват общопризнати правила и норми и може да включват подробни
технически спецификации (характеристики и изисквания към продукти и услуги),
процедури за производство, методи за изпитване и оценяване на съответствието.
За целите на методическите указания на фиг. 1.8 е направена класификация на
стандартите, която подпомага тяхното принципно разграничаване в различните области на
приложение.
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Фигура 1.8

Типове стандарти по предмет и области на приложение

Основен

Стандарт, който е с общо предназначение или съдържа общи
предписания за определена област

Терминологичен

Стандарт, който се отнася за термини, обикновено придружени с
техните определения и понякога с обяснителни бележки,
илюстрации, примери и т.н.

Стандарт за продукт

Стандарт, който определя изискванията, на които трябва да
отговаря даден продукт или група продукти, за да се осигури
неговата (тяхната) пригодност за използване по предназначение

Стандарт за изпитване

Стандарт, който се отнася за методи за изпитване, понякога
придружен от други предписания, отнасящи се до изпитването,
като вземане на проби, използване на статистически методи,
последователност на изпитването

Стандарт за услуга

Стандарт, който определя изискванията, на които трябва да
отговаря една услуга, за да бъде осигурена нейната пригодност
за използване по предназначение

Стандарт за процес

Стандарт, който определя изискванията, на които трябва да
отговаря един процес, за да бъде осигурена неговата пригодност
за използване по предназначение

Доказано е, че когато се прилагат стандарти, се постига по-добра ефективност при
производството на продуктите и подобряване на услугите и се удовлетворяват в по-голяма
степен очакванията на потребителите и клиентите.
Според организацията, която ги разработва и одобрява стандартите са:
Международни (ISO/IEC) - стандарти, които са одобрени от международна
организация по стандартизация или международна организация с дейност по стандартизация
(ISO, IEC и ITU и други) и са достъпни за обществото.
Европейски (EN) - стандарти, одобрени от Европейска организация по
стандартизация (CEN, CENELEC и ETSI), които задължително трябва да бъдат въведени за
прилагане като идентични национални стандарти, като бъдат отменени противоречащите им
национални стандарти.
Европейските стандарти са инструмент за поддържане на интересите на
обществото и са важен фактор в подкрепата на европейското законодателството.
Стремежът е единна Европа да се развива по единни стандарти.
Европейската комисия и Съветът признават стандартите като средство за
оценяване и доказване на съответствието на продукти, услуги, процеси и методи.
Европейските институции предприемат действия за подпомагане и засилване на
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европейската стандартизация като инструмент, който обслужва политиката и целите на
Общността и укрепва Общия пазар, повишава конкурентоспособността, улеснява
прилагането на постиженията на науката и технологиите и подпомага търговията и
свободното движение на стоки и услуги.
Хармонизирани стандарти
Хармонизираните стандарти са специална категория европейски стандарти,
разработени от някоя европейска организация за стандартизация в резултат на
искане, наричано „мандат", от страна на Европейската комисия. Около 20 % от
всички европейски стандарти се изготвят в резултат от искане за стандартизация от
Европейската комисия.
Хармонизиран европейски стандарт (EN), разработен по мандат на Европейската
комисия и Европейската асоциация за свободна търговия (EFTA), поддържа съществените
изисквания на регламенти и директиви на ЕС.
Хармонизираният стандарт може да се разпознае по наличието на приложение Z,
където е видима връзката между стандарта и съществените изисквания на регламент
или директива, за които се прилага стандартът.
Техническите изисквания, посочени в законодателството на ЕС, са
задължителни, докато обикновено използването на хармонизирани стандарти е
доброволно. С хармонизираните стандарти се определят технически спецификации,
смятани за подходящи или достатъчни, за да се спазят техническите изисквания в
законодателството на ЕС, поради което прилагането им е оправдано от съображения. Това
означава, че продуктите, произведени в съответствие с хармонизирани стандарти
се ползват с презумпция за съответствие с техническите изисквания на
регламенти и директиви на ЕС.
Хармонизираните стандарти се публикуват в Официалния бюлетин на Европейския
съюз чрез цитиране на техния номер и заглавие. За да станат хармонизирани стандарти, е
необходимо страните членки да преведат заглавията на стандартите на техния
национален език, да ги изпратят чрез административните центрове на CEN/CENELEC на
Европейската комисия и секретариата на EFTA за публикуване в Официалния вестник (Official
Journal) на Европейския съюз. С този акт европейските стандарти, разработени по
мандат, стават хармонизирани стандарти. От датата на публикуване тези стандарти могат
да се прилагат за доказване на съответствието на продуктите с изискванията на регламенти и
директиви.
При определени условия стандартите са задължителни.
Задължителен стандарт е стандарт, прилагането на който става
задължително по силата на закон от общ характер или на безусловно позоваване в
нормативен акт.
Европейската стандартизационната рамка насърчава МСП да участват активно и да
включват своите иновативни технологични решения в усилията за стандартизация.
Европейската комисия признава още, че европейските стандарти са съществени
допълващи инструменти на законодателството на ЕС за кръгова икономика,
подкрепяйки най-новите направления в стандартизирането - екодизайна и регламентите за
енергийното етикетиране. Вследствие на това Европейската комисия поиска от трите
европейски организации за стандартизация - CEN, CENELEC и ETSI да разработят стандарти
за ефективност на продуктите, потребяващи енергия, които да установят бъдещите
изисквания за екопроектиране на този вид продукти и да регламентират специфични
изисквания към енергийните характеристики при производтвото, запазване на трайността,
експлоатацията и рециклирането на този вид продукти.
В България БИС поддържа специален инструментариум за МСП. Директна връзка
с инструментариума за МСП е дадена на фиг. 1.9.
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Фигура 1.9

Инструментариум за МСП http://www.bdsbg.org/bg/button_95.html

Редът за определяне на съществените изисквания към всички продукти, които са
предназначени за пускане на пазара и/или за пускане в действие, както и реда за определяне
на изискванията за екопроектиране към продукти, свързани с енергопотреблението (ПСЕ),
които са предназначени за пускане на пазара и/или за пускане в действие са уредени в
Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП).
Когато мерките за енергоспестяване в промишлена система/предприятие предвиждат
инсталиране на продукти, свързани с енергопотреблението (ПСЕ), тези продукти трябва да
имат оценено съответствие по реда на процедурите за оценяване на съответствие, посочени
в европейските регламенти, въведени в българското законодателство с Наредба за
допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15
от Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г.
за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите,
свързани с енергопотреблението
По смисъла на посочената наредба мерки по прилагането са регламенти на ЕС (с
директно действие), които определят:
1. продуктите или групите продукти и изискванията за екопроектиране към тях;
2. екологичните параметри, по отношение на които не се прилагат изискванията за
екопроектиране;
3. изискванията за монтиране на ПСЕ, когато има пряко въздействие върху
екологичното им представяне;
4. стандартите и/или методите за измерване;
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5. процедурите за оценяване на съответствието с изискванията за екопроектиране и
начините на удостоверяване на съответствието;
6. необходимите документи и редът за получаване на разрешение за оценяване на
съответствието, както и допълнителните специфични критерии към нотифицираните органи и
задълженията им по процедурите за оценяване на съответствието;
7. правилата за нанасяне на маркировката за съответствие;
8. изискванията за предоставяне на информация от производителите, необходима за
оценяване на съответствието.
Някои примери за регламенти, които постановяват изисквания за екопроектиране на
ПСЕ са:
Регламент (ЕС) 2016/2281 на Комисията от 30 ноември 2016 г. за изпълнение на
Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на
рамка за определяне на изискванията за екопроектиране към продукти, свързани с
енергопотреблението, по отношение на изискванията за екопроектиране на
въздухоотоплителни
продукти,
охладителни
продукти,
високотемпературни
технологични охладители на течности и вентилаторни конвектори
Регламент (ЕС) 2015/1188 на Комисията от 28 април 2015 г. за прилагане на
Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на
изискванията за екопроектиране на локални отоплителни топлоизточници
Регламент (ЕС) 2015/1095 на Комисията от 5 май 2015 г. за изпълнение на Директива
2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за
екопроектиране на професионални хладилни шкафове за съхранение, бързоохлаждащи
шкафове, кондензационни агрегати и технологични охладители
Регламент (ЕС) № 548/2014 на Комисията от 21 май 2014 г. за прилагане на
Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на малките,
средните и големите силови трансформатори, и др.
С изискванията за екопроектиране към ПСЕ се определят резултатите, които
трябва да се постигнат, за да се повиши ефективността на крайното енергийно
потребление и да се оптимизират екологичните характеристики на продуктите, без да се
променят функционалните им качества.
В процеса на изпълнение на ЕСМ, които предвиждат ПСЕ, следва да се търси
съответствие между енергийните характеристики на продуктите, препоръчани в
енергийното обследване (също в техническия/работен проект, когато е приложимо
проектиране във връзка с инсталиране на оборудването) и декларираните от
производителите технически характеристики, посочени в декларацията за
съответствие, придружаваща всяка доставка.
За да се открие тази връзка е необходимо най-напред да се идентифицира
европейския регламент, който определя техническите изисквания към съответния
продукт, съоръжение или елемент на техническа система и да се отбележат кои точно
енергийни характеристики трябва да се съдържат в декларацията за съответствие и в
техническия информационен лист. Основен източник на данни за енергийните характеристики
на конкретен продукт е декларацията за съответствие, посредством която всеки
производител предоставят на веригата за доставки някакво ниво на сигурност относно това
какво докладва, как го докладва и какъв стандартизиран механизъм използва за предаване на
данните по цялата верига на доставки в ЕС.
Въз основа на енергийните характеристики на препоръчаните с обследването продукти
се събират оферти за изпълнението на ЕСМ в промишленото предприятие или изготвя се
задание за проектиране (когато е приложимо), или се изготвят технически спецификации за
възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП, в случаите в които предприятието е
собственост на публичен възложител (например предприятие общинска собственост).
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При изпълнение на мерки за енергоспестяване, свързани с влагане на строителни
продукти в промишлената система/предприятие се изпълняват разпоредбите на Закона за
устройство на територията (ЗУТ), Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията
и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (Наредба №
РД-02-20-1/2015 г.), както и всички приложими наредби за проектиране, изпълнение и контрол
в строителството, издадени от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Строителните продукти осигуряват изпълнението на основните изисквания към
строежите, когато отговарят на българските национални изисквания по отношение на
предвидената употреба или употреби и когато за тях има хармонизирани европейски
стандарти, чиито номера са публикувани в "Официален вестник" на Европейския съюз, или е
издадена европейска техническа оценка (ЕТО), и експлоатационните показатели на
съществените характеристики на строителните продукти са определени и декларирани
съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011.
При проектирането на строежите се предвиждат, а при изпълнението им - се влагат,
само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към
строежите, определени в приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 съответно в чл. 169 от
ЗУТ, както следва:
1. механично съпротивление и устойчивост на строежите/строителните конструкции и
на земната основа при натоварвания по време на строителството и при експлоатационни и
сеизмични натоварвания;
2. безопасност в случай на пожар;
3. хигиена, здраве и околна среда;
4. достъпност и безопасност при експлоатация;
5. защита от шум;
6. икономия на енергия и топлосъхранение - енергийна ефективност;
7. устойчиво използване на природните ресурси
Националните изисквания за влагането на строителни продукти в строежите, в т.ч. за
случаите по чл. 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011, се определят със:
1) нормативните актове за проектиране, изпълнение, контрол и поддържане на
строежите, когато съдържат изисквания към строителните продукти, и/или
2) националните стандарти, с които се въвеждат европейски или международни
стандарти;
3) българските национални стандарти или националните стандарти с еквивалентни на
българските методи и изисквания, когато няма стандарти по т. 2;
4) българските технически одобрения (БТО);
5) заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството във връзка с
предвидената употреба или употреби на продуктите.
Когато към съответните хармонизирани стандарти са разработени национални
приложения,
съдържащи
български
национални
изисквания,
декларациите
за
експлоатационни показатели, придружаващи доставките на строителните продукти трябва да
съдържат конкретни параметри, отговарящи на всички изисквания: европейски, съгласно
съответния хармонизиран стандарт и национални съгласно българските национални
изисквания към стандарта.
Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации,
посочващи предвидената употреба или употреби на продуктите, и придружени от инструкция
и информация за безопасност на български език.
Строителните продукти, предназначени за огнезащита, пожароизвестяване, гасене на
пожар, управление на огън и дим и за предотвратяване на експлозии, за които няма
хармонизирани технически спецификации, се влагат в строежите въз основа на
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декларация за характеристиките на строителния продукт, становище за допустимост,
издадено от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) на
Министерството на вътрешните работи (МВР), и инструкция и информация за безопасност на
български език.
За строителните продукти са приложими три вида декларации:
1. Декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на
Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение ІІІ на Регламент (ЕС) №
305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е
издадена ЕТО;
2. Декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е
обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО, съставена по
образеца съгласно приложение № 1 от Наредба № РД-02-20-1/2015.
3. Декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект
Това е специфична декларация, която се издава само в случаите, в които строителни
продукти са произведени индивидуално или по заявка на клиент, не чрез серийно
производство и са предназначени за влагане в един-единствен строеж. Декларацията се
издава от производителя в зависимост от изискванията въз основа на протоколи от
изпитване, приложени изчисления и/или документи доказващи съответствие на вложените в
продукта материали.
Контролът на предвижданите и влаганите в строежите строителни продукти, с които се
осигурява изпълнението на основните изисквания към строежите, се осъществява от:
- консултанта при извършване на оценката на съответствието на инвестиционните
проекти;
- консултанта или техническия ръководител при упражняване на строителен надзор
по реда на ЗУТ.
Административният контрол на строителните продукти при проектирането и
строителството се осъществява от органите по чл. 220 - 223 ЗУТ На етапа на съгласуване и
одобряване на инвестиционните проекти това са:
1. главния архитект на общината (района);
2. областния управител - за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече
от една община или за обекти с регионално значение;
3. министъра на регионалното развитие и благоустройството за:
а) обекти с обхват повече от една област;
б) обекти с национално значение и/или национални обекти;
в) републиканските пътища, железопътните магистрали и железопътните линии.
За осъществяване на ефективна комуникация по технически въпроси и процедури,
свързани със строителни продукти е създадено Национално звено за контакт относно
продукти в строителството. В Република България функциите на звено за контакт
относно продукти в строителството съгласно чл. 10 на Регламент (ЕС) № 305/2011 се
изпълняват от отдел „Строителни продукти“ на дирекция „Технически правила и норми“ в
МРРБ.
Звеното е „контактна точка“ както за територията на Република България, така и с
Комитета по строителство в Европейската комисия, и със звената за контакт в държавитечленки на ЕС. Както всички звена в ЕС с подобни функции, българското звено за контакт е в
услуга на потребителите и изпълнява следните основни дейности:
- предоставя информация за националните разпоредби, имащи за цел изпълнение
на основните изисквания към строежите, приложими за предвидената употреба на
всеки строителен продукт;
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осигурява достъп до националните технически правила (експлоатационните
показатели на съществените характеристики), приложими за конкретния продукт
- предоставя
изисквания
за
предварително
разрешение,
съгласно
законодателството на държавата-членка;
- осигурява контакти на компетентните органи;
- осигурява средства за правна защита в случай на спор между компетентните
органи и икономически оператор.
Връзка с националното Звено за контакт относно продукти в строителството е
показана на фиг. 1.10.
-

Фигура 1.10

Национално звено за контакт относно продукти в
строителството https://cpcp.mrrb.government.bg/cms/

1.3.2. Стандарти за енергийна ефективност и управление на потреблението на
енергия
Съгласно изискване на ДЕЕ при насърчаване прилагането на мерки за енергийна
ефективност държавите членки гарантират, ако е приложимо, поддържане на
стандартите за качество на продуктите, услугите и внедряването на мерки за
енергийна ефективност, или съответно гарантират въвеждането на такива стандарти в
случаите, при които те не съществуват.
Въпреки, че законодателството е основен инструмент за гарантиране на равни
условия и критерии, на които трябва да отговарят услугите и продуктите, в повечето случаи то
не определя как точно се изпълняват инженерните изчисления и измервания, нито техните
граници и дълбочина.
Като се вземе под внимание, че потребителите на настоящите методически указания,
са специалисти в различни области на инженерните науки и следователно имат интереси в
различни области на стандартизацията, те са потенциални заинтересовани лица от
прилагане на определени стандарти и могат да ги ползват като допълнителен инструмент в
своята работа.
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Също така специалистите-потребители на методическите указания, със своята
компетентност и знания, могат да подпомагат дейността на националната стандартизация
чрез участието си в неограничен брой технически комитети на БИС, мотивирани от следното:
Във време, в което технологиите се развиват стремително и са ориентирани към
цифровизация, а енергийната ефективност е поставена на първо място по пътя на устойчиво
развитие, стандартите за енергийни характеристики във всички продуктови и методологични
области на науката и техниката са ключов източник на техническа информация, необходима
за работата на всеки инженер. От друга страна стандартите са базирани на достигнато ниво
на техниката към момента на разработването им и демонстрират достигнат етап на развитие
на техническите възможности в даден момент за конкретни услуги, продукти, процеси и
услуги, като се основават на обединени изводи на науката, технологията и опита.
В рамките на това представяне за целите на методическите указания са
идентифицирани някои основни заглавия, които определят рамка на процедурите в областта
на обследването за енергийна ефективност на промишлени системи, както и в областта на
системите за управление на потреблението на енергия.
Поради неизчерпаемия се обем и динамика в измененията, продуктовите стандарти,
свързани с индустриални технологии, производствени съоръжения, технически системи и
техните елементи, и пр. не са включени в настоящия преглед на стандарти. В таблица 1.8 е
представен списък на основни заглавия на стандарти с актуалните им издания към момента
на разработване на методическите указания. Посочените стандарти отразяват технически и
други изисквания в процедурите за оценка на показатели за енергийна ефективност.
Представеният списък не изчерпва стандартите от приложното им поле. На
консултантите, извършващи обследване за енергийна ефективност, се препоръчва за
всеки конкретен случай да идентифицират подходящите стандарти и да ги използват
винаги:
- когато работата го изисква и това ще повиши качеството на обследването;
- когато настоящите методически указания насочват или ориентират към
използването на стандарти в конкретна техническа област;
- когато нормативен акт изисква задължително прилагане с безусловно позоваване
на стандарт.
Таблица 1.8
Стандарти от приложното поле на методическите указания
№ на стандарта
БДС EN ISO 50001:2019
БДС ISO 50002:2015
БДС ISO 50003:2015
БДС ISO 50004:2015

БДС ISO 50006:2015

БДС ISO 50015:2015
БДС EN ISO 80000-

Заглавие
Системи за управление на енергията
Изисквания с указания за прилагане на ISO 50001:2018
Енергийни одити. Изисквания с указания за прилагане
Системи за управление на енергията. Изисквания към органите,
извършващи одит и сертификация на системи за управление на
енергията
Системи за управление на енергията. Указания за внедряване,
поддържане и подобряване на система за управление на
енергията
Системи за управление на енергията. Измерване на
енергийната ефективност при използване на енергийни базови
линии (EnB) и показатели за енергийна ефективност (EnPI).
Общи принципи и указания
Системи за управление на енергията. Измерване и
верификация на енергийната ефективност на организациите.
Основни принципи и указания
Величини и единици. Част 1: Общи положения (ISO 80000-
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1:2013
БДС EN ISO/IEC 132731:2016
БДС EN ISO/IEC 132732:2016
СД EN/CLC/TR
16103:2010
БДС EN 15900:2010
СД EN/CLC/TR
16567:2013
БДС EN ISO 11011:2015

БДС EN 14825:2016

БДС EN 12599:2015
БДС EN 15316-42:2017/AC:2018

БДС EN 14511-4:2018

СД CEN/TR 1679818:2017
БДС EN 16247-1:2012
БДС EN 16247-2:2014
БДС EN 16247-3:2014
БДС EN 16247-4:2014
БДС EN 16247-5:2015
БДС EN 13201-5:2016

БДС EN 61800-9-1

БДС EN 61800-9-2:2017

1:2009+Cor 1:2011)
Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници.
Обща международна терминология. Част 1: Енергийна
ефективност (ISO/IEC 13273-1:2015)
Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници.
Обща международна терминология. Част 2: Възобновяеми
енергийни източници (ISO/IEC 13273-2:2015)
Управление на енергията и енергийна ефективност.
Терминологичен речник
Услуги за енергийна ефективност. Определения и изисквания
Задължителни схеми за енергийна ефективност в Европа. Общ
преглед и анализ на основните характеристики и възможностите
за хармонизиране
Сгъстен въздух. Енергийна ефективност. Оценяване (ISO
11011:2013)
Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности и
термопомпи с електрически задвижвани компресори за
отопляване и охлаждане на помещения. Изпитване и номинални
параметри при условия на частично натоварване и изчисляване
на сезонната характеристика
Вентилация на сгради. Процедури за изпитване и методи за
измерване за приемане на системи за климатизиране на въздух
и за вентилационни системи
Енергийни характеристики на сгради. Метод за изчисляване на
енергийните потребности и ефективността на системите. Част 42: Системи за отопляване на помещения с генериране на
топлина, термопомпени системи, модули М3-8-2, М8-8-2
Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности и
термопомпи за отопление и охлаждане на помещения и
промишлени охладители с компресори с електрическо
задвижване. Част 4: Изисквания
Енергийни характеристики на сгради. Вентилация на сгради.
Част 18: Тълкуване на изискванията в EN 16798-17. Указания за
надзор на системите за вентилация и климатизация (модули M411, M5-11, M6-11, M7-11)
Енергийни одити. Част 1: Общи изисквания
Енергийни одити. Част 2: Сгради
Енергийни одити. Част 3: Процеси
Енергийни одити. Част 4: Транспорт
Енергийни одити. Част 5: Компетентност на енергийните
одитори
Улично осветление. Част 5: Показатели за енергийна
ефективност
Електрозадвижващи системи с регулиране на скоростта.
Част 9-1: Екодизайн на силови задвижващи системи, пускови
електродвигатели, силова електроника и техните приложения за
задвижване. Общи изисквания за определяне в стандартите за
енергийна ефективност на силово задвижване на съоръжения,
използвайки
разширен
продуктов
подход
(EPA)
и
полуаналитичен модел (IEC 61800-9-1:2017)
Електрозадвижващи системи с регулиране на скоростта. Част 92: Екодизайн на силови задвижващи системи, стартери за
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БДС HD 60364-8-1:2015
БДС EN 13231:2012
БДС EN 16297-1:2012
БДС EN 16297-2:2012
БДС EN 16297-3:2012

БДС EN 50598-1:2015

БДС EN 50598-2:2015
БДС HD 60364-8-1:2015

електродвигатели, силова електроника и техните приложения за
задвижване. Показатели за енергийна ефективност на силови
задвижващи системи и стартери за електродвигатели (IEC
61800-9-2:2017)
Електрически уредби за ниско напрежение. Част 8-1: Енергийна
ефективност (IEC 60364-8-1:2014)
Методология за сравнителен анализ (бенчмаркинг) на
енергийната ефективност
Помпи. Центробежни помпи. Циркулационни помпи. Част 1:
Основни изисквания и процедури за изпитване и изчисление на
индекса за енергийна ефективност
Помпи. Центробежни помпи. Циркулационни помпи. Част 2:
Изчисление на индекса за енергийна ефективност
на
самостоятелни циркулационни помпи
Помпи. Центробежни помпи. Циркулационни помпи. Част 3:
Изчисление на индекса за енергийна ефективност на
циркулационни помпи, монтирани в продукти
Екодизайн за системи за силово задвижване, стартери за
мотори, силова електроника и техните приложения за
задвижване. Част 1: Общи изисквания за определяне на
стандартите за енергийна ефективност на съоръжения за
силово задвижване с помощта на подхода за удължения продукт
(EPA) и полуаналитичния модел (SAM)
Екодизайн за системи за силово задвижване, стартери за
мотори, силова електроника и техните приложения за
задвижване. Част 2: Показатели за енергийна ефективност на
системи за силово задвижване и стартери за мотори
Електрически уредби за ниско напрежение. Част 8-1: Енергийна
ефективност (IEC 60364-8-1:2014)

За датираните позовавания в таблица 1.8 и навсякъде в текста на методическите
указания се прилага само цитираното издание. За недатираните позовавания се
прилага последното издание на позования стандартизационен документ
(включително измененията).
За стандартите от серия „Системи за управление на енергията“, които са позовани в
литературата или в текста на ключовия стандарт БДС EN ISO 50001:2019 се счита, че са
разгледани в контекста на прилагане на този стандарт, съгласно разясненията по-долу.
Предвид доброволното прилагане, останалите стандарти в табл. 1.8 са интегрирани в
отделните глави на методическите указания, доколкото техническата материя, която те
разглеждат е приложима в конкретната техническа област, за която на съответното място са
направени препоръки.
БДС EN ISO 50001:2019 Системи за управление на енергията. Изисквания с
указания за прилагане на ISO 50001:2018
Посочената версия на стандарта е резултат на усъвършенстване на широко
разпространената му предходна версия. Поради голямата актуалност на темата за енергийна
ефективност това е един от най-търсените и разпространени стандарти през последното
десетилетие както в промишлеността, така при управлението на енергия в друг вид
организации. Това е напълно обяснимо и кореспондира с целта на стандарта: Стандартът
цели да позволи на организациите (в т.ч. в сектор индустрия) да установят системите и
процесите, необходими, за да се подобряват непрекъснато енергийните характеристики и
потреблението на енергията. Той определя изискванията към системата за управление на
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енергията (СУЕ/EnMS - energy management system) в едно предприятие или организация.
Успешното внедряване на СУЕ/EnMS поддържа култура по отношение на подобряване на
енергийните характеристики, която зависи от ангажираността на всички нива на
предприятието, особено от висшето ръководство. Стандартът е подобрен спрямо предишната
му версия от към използвана терминология, която е съвместена с други стандарти от серията
за управление на енергията. Основно предимство на новата версия на стандарта е, че БДС
EN ISO 50001:2019 съдържа ново информационно приложение А с указания по прилагане.
Новата версия на стандарта е важна стъпка в подобряване на качеството на
стандартизационния процес в областта на системите за управление на енергията като част от
системите за управление на качеството.
Специфичните насоки в тази част на книгата не целят да разгледат и представят БДС
EN ISO 50001:2019 в степен на детайлност, съответстваща на обучение за неговото
прилагане, тъй като това е неподходящо и непропорционално на целите на настоящите
методически указания.
Коментарите, базирани на сравнителен анализ, са фокусирани върху друг
аспект на приложение на БДС EN ISO 50001, а именно: Да провокират
специалистите, които обследват, контролират, разработват, одитират,
или извършват преглед на СУЕ/EnMS, за размисъл по темата за правомерното
прилагане на нормата по чл. 57, ал. 7 ЗЕЕ, когато наличието на сертификат по ISO
50001:2019 и съпътстващите го стандартизационни процедури, се използват за
алтернативност на изискването за задължително енергийно обследване на
промишлена система/предприятие.
На първо място е важно да се отбележи, че стандартът се прилага за дейностите,
които са под контрола на предприятието. Той дава цялостна концепция за разработване на
енергийна политика, общи и конкретни енергийни цели и планове за действие, свързани с
енергийната ефективност и потреблението на енергия на едно предприятие при спазване на
законовите изисквания. В цялостния си контекст стандартът представя добър подход за
общия цикъл на управление на енергията – Планиране-Изпълнение-Проверка-Действие,
наречен на кратко ПИПД/PDCA - Plan-Do-Check-Act.
За да се постигне консенсус по въпроса кои са дейностите, за които се търси
съответствие с обследването за енергийна ефективност, регламентирано в ЗЕЕ, е
необходимо да се направи ясно разграничаване между някои основни понятия,
употребени в стандарта и терминологията, употребена в закона и наредбите за неговото
прилагане. Например „вътрешен одит“ на стандартизирани системи за управление,
изпълняван по процедурите на ISO 19011„ Указания за извършване на одит на системи за
управление (със статус в България: версия БДС EN ISO 19011:2018) и „енергийно
обследване“ (в ДЕЕ) / “обследване за енергийна ефективност“(в ЗЕЕ), наричано често
„енергиен одит“, не са идентични понятия, както по обхват, така и по съдържание.
Това се потвърждава и в самия БДС EN ISO 50001:2019, където е направена
изричната уговорка, че "одит", дефиниран и използван за целите на станадарта означава
вътрешен одит на система за управление на енергията, което е различно от
"енергиен одит"/енергийно обследване“. Също така терминът "доказателства от
одит" означава доказателства от вътрешен одит на системата за управление на енергията,
а не доказателства от енергийно обследване. Следователно изпълнението на вътрешния
одит по процедурите на БДС EN ISO 19011 по никакъв начин не трябва да се
отъждествява с процедурите, по които се извършва обследването за енергийна
ефективност на промишлена система/предприятие, съгласно ЗЕЕ.
С горното уточнение второто по важност условие, заложено в БДС EN ISO 50001:2019
е, че предприятието „трябва да определи“ границите на СУЕ/EnMS. По смисъла
стандарта „трябва да“ означава изискване. При формулиране на това изискване не е
употребена алтернативата предприятието „да осигури“ определянето на границите. Не
случайно изразът „да осигури“ е специално разяснен в „Указания за прилагане“
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(Приложение А на стандарта) и означава, че дейността може да се делегира на външен
специалист или доставчик на услуги. Следователно задачата за определяне на границите на
СУЕ/EnMS е отговорност на предприятието и не може да се делегира на външни лица,
работещи за него, както и лица, работещи от негово име (за разлика от други дейности, за
които е дадена такава възможност).
От анализа на цитираните текстове следва, че управлението и контролът на
енергийната ефективност, използването на енергия и енергийното потребление се
извършват в определените от предприятието граници на СУЕ/EnMS, които
могат да варират.
Независимо, че предприятието не трябва да изключва определен вид енергия от
обхвата и границите на системата, висшето ръководство може да реши тези граници да
обхванат само няколко, дори една производствена единица (цех, складово стопанство, група
съоръжения, системи, процеси или оборудване). Друга възможност е границите на системата
да обхванат цялото предприятие и прилежащите му стопанства, разглеждайки го като
интегрирана система (така, както промишлената система се разглежда в националното
законодателство). В този случай данните и управлението на информацията, необходими за
енергийния анализ, данните за потреблението на енергия по видове горива и енергии и
мерките за неговото намаляване, вкл. намаляване на паричните разходи за енергия, са в
значително по-голям обем, отколкото при система с по-тесни граници.
С горните аргументи се налага изводът, че СУЕ/EnMS с по-тесни граници,
разработена за част от предприятието, не може да покрие нормативно определения
обхват на енергийното обследване по ЗЕЕ, дори ако е удостоверена със сертификат
по БДС EN ISO 50001.
Съгласно БДС EN ISO 50001:2019 при определяне на границите и обхвата на
СУЕ/EnMS от предприятието се изисква:
- да осигури достъп до приложимите законови и други изисквания, свързани с
енергийната ефективност, използването на енергия и енергийното потребление;
- да определи как тези изисквания се прилагат по отношение на енергийната
ефективност, използването на енергия и енергийното потребление;
- да гарантира, че тези изисквания са взети предвид;
- да прави преглед на определени интервали на законовите и други изисквания,
свързани с нея.
Може да се направи втори извод, че в това изискване на стандарта се открива
пресечната точка на СУЕ/EnMS с рамката на нормативните изисквания за обследване за
енергийна ефективност на промишлени системи/предприятия. Следователно границите на
СУЕ/EnMS могат да се използват като първи критерий, който ориентира специалистите
относно съвместимостта или различията на конкретна СУЕ/EnMS с общата рамка на
нормативните изисквания за обследване на енергийните характеристики на промишлената
система, регламентирани в Наредба № Е-РД-04-05/2016 г.
На второ място за извършване на дейността „енергиен преглед“ като част от
СУЕ/EnMS, предприятието трябва да разполага със специалисти със специфични
компетентности, тъй като тази част от системата изисква извършване на енергиен анализ. В
най-общ план тази дейност има не малко допирни точки с инженерните процедури на едно
енергийно обследване, но по отношение на прилаганите инженерни подходи и методи за
анализ, поради това, че такива не са определени в стандарта, е най-уязвимата част на
системата в контекста на съвместимостта. Ето защо частта „енергиен преглед“ от
СУЕ/EnMS е критична точка в оценката за съответствие при претенция за
алтернативност на обследването по смисъла на чл. 57, ал. 7 ЗЕЕ.
Допълнително стандартът изисква енергийният преглед да се актуализира на
определени интервали, както и в случаите на основни промени в съоръженията,
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оборудването, системите или процесите, използващи енергия. Никъде обаче (дори в
указанията по прилагане) не се открива конкретно изискване за продължителността на
времевия интервал между два енергийни прегледа, както например това е императивно
определено в ДЕЕ и в ЗЕЕ – обследване най-малко веднъж на всеки 4 години, когато
предприятието попада в обхвата на това задължение.
На трето място съгласно стандарта предприятието трябва да определи показателите
за енергийни характеристики (ПЕХ/EnPIs) по методология, която да се поддържа като
документирана информация; да извършва нормализиране на стойностите на ПЕХ/EnPIs,
както и да установи енергийната базова линия [ЕнБЛ(и)/EnB(s)] и измененията в
ЕнБЛ(и)/EnB(s) „вземайки предвид подходящ период от време“. Това е следващата
критична точка в търсенето на съответствие с нормативните изисквания, тъй като
определянето на базовата линия на енергопотребление на едно предприятие, както и
приложимите показатели за разход изискват висока компетентност, специфична
професионална квалификация и достатъчно опит. По презумпция такива компетентности
трябва да имат експертите в състава на лицата от регистъра по чл. 60, ал. 1 ЗЕЕ, които се
контролират от държавата и не може да се очаква (поради липса на законово изискване), че
всеки енергиен мениджър в предприятие трябва да може да се справи с подобна задача.
Без да се засяга безспорното предимство от стандартизиране на процесите на
управление на енергията, приведените коментари са направени единствено в контекста на
европейските директиви, които изискват от държавите-членки да гарантират, че
на крайните потребители се осигуряват енергийни обследвания с високо качество.
Постигнатата гъвкавост на БДС EN ISO 50001, приложим както за цяла промишлена
система, така и за част от нея, прави този стандарт привлекателен, подкрепящ и
желан от мениджмънта, независимо от статуса на доброволната сертификация. Само
че използването на стандарта за освобождаване от задължението за обследване за
енергийна ефективност по чл. 57, ал. 2 ЗЕЕ заслужава специално внимание и изисква висока
експертиза и професионализъм.
1.3.3. Допълнителни насоки при работа с нормативни актове от приложното поле
на Методическите указания
В процеса на работата с нормативен акт (европейски или акт на националното
законодателство), се препоръчва ползвателят да вземе под внимание следните общи насоки,
които могат да го предпазят от често допускани грешки при прилагане на актовете от
приложното поле на методическите указания (табл.1.9).
Таблица 1.9

Някои решения при грешки в работата с нормативни актове

Неправилен подход
Не се проследяват своевременно приетите
изменения в нормативния акт или неговата
отмяна или замяна с нов нормативния акт

Не се проследяват своевременно очакваните

Правилен подход
Препоръчва се потребителят да се увери, че
разполага с версията, отразяваща последните
направени промени в нормативния акт и да се убеди
в актуалността на версията най-малко от два
независими
източника.
Например
електронна
страница на ведомството, отговорно за разработване
на акта и някой от българските правни портали като
https://www.lex.bg/;
https://www.ciela.net/
;
https://web.apis.bg/ и др.
Допълнително следва да се има предвид, че
препращането към постановителната част на
актовете от общностното право по правило е т.нар.
„динамично препращане“, което означава, че
препратката е към конкретна разпоредба заедно с
направените в нея изменения.
Препоръчва се е интересуващите се потребители да
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промени в нормативния акт, което може да
повлияе на задължения, свързани с
прилагането при изпълнението на текущи
задачи и проекти

Не се използват приложимите технически
понятия на нормативния акт, за които са
установени легални дефиниции по смисъла
на акта

Текстове на конкретни разпоредби
използват извън контекста, в който
употребени в нормативния акт

се
са

Не се обръща достатъчно внимание на
сроковете, които пораждат задължения,
както във връзка с влизане в сила на
нормативния акт, така и по отношение на
различните адресати и субекти, чиито
взаимоотношения са уредени с акта
Не се разграничават ясно областите на
компетентност на институциите, в случаите в
които
нормативният
акт
постановява
функции на повече от един държавен орган

Несъобразяване с нормите за тълкуване на
нормативни актове

проследяват
публикуваните
изменения
в
нормативния
акт
през
интернет
страниците
компетентния държавен орган по издаването или
приемането на акта, както и през Портала за
обществени консултации на Министерския съвет
http://www.strategy.bg/. Освен възможността за
изразяване на мнение или становище, особено
важни за ползвателите в този случай са Преходните
и Заключителни разпоредби в проекта на акта,
където обичайно са указани условия по прилагането
със съответните срокове и условия за влизане в сила
Използването
на
точните
наименования
на
нормативно определените понятия и техните
дефиниции е изключително важно условие за
правилното разбиране и прилагане на техническите
нормативни актове. В европейски регламент или
директива определенията на употребените в акта
понятия са установени в чл. 2 на акта, докато в
български закон или наредба те са дефинирани в
допълнителните разпоредби на акта. Определенията
изясняват техническия смисъл на понятията и найчесто
се
базират
на
стандарти
или
на
фундаментални и технически науки.
Ето защо
използването на разговорни езикови средства в т.ч.
преносно употребени думи или синоними, характерни
за свободата на общуването на общоупотребимия
български език в конкретна комуникативна ситуация,
може да създаде объркване и погрешно разбиране
на важни технически понятия, употребени и
дефинирани за целите на нормативен акт.
Това е често срещан и грешен подход, когато
ползвателят търси бърз отговор на конкретен
практически въпрос в текстовете на нормативния акт.
Правилното решение в този случай, е да се направи
задълбочен прочит най-малко на главата, в която е
уредена правна материя по възникналия казус, а
когато и в този случай не се намери отговор да се
потърси становището на компетентния държавен
орган по издаването на акта.
Препоръчва се всички срокове, които
пораждат задължения на пазарни субекти да се
изведат в отделен календар, който да се постави на
видимо място за всички членове от екипа.
Правилното идентифициране и разбиране на
функциите,
в
обхвата
на
които
попада
разрешаването на даден казус по прилагането на
закон или наредба, е от особено значение за бързата
реакция на администрацията в рамките на
предоставената й компетентност. Това спомага за
формулиране
на
въпроса
към
точната
администрация и предотвратява получаването на
противоречиви отговори, които могат да са резултат
от прескачане на границите на компетентността.
Необходимо е да се припомни, че съгласно
ЗНА разпоредбите на нормативните актове се
прилагат според точния им смисъл, а ако са неясни,
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се тълкуват в смисъла, който най-много отговаря на
други разпоредби, на целта на тълкувания акт и на
основните начала на правото на Република
България. Тълкуването има действие от деня, когато
е влязъл в сила актът, който се тълкува.
Задължително тълкуване на нормативен акт дава
органът, който е издал акта. Органът по издаване на
акта може да дава указания по прилагането му,
когато това е предвидено в нормативния акт, а в
останалите случаи може да изразява становища в
рамките на своята компетентност.

2. ОСНОВНИ ЕТАПИ И ЗАДАЧИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ
Обследването за енергийна ефективност се извършва чрез системен подход и методи
за определяне, остойностяване и анализиране на енергийните потоци и разходи при
производството на стоки и предоставянето на услуги въз основа на информация за
енергийното потребление за предходен най-малко тригодишен период и данни от
измервания, извършени в хода на обследването. Състои се в изучаване на:
 обекта по отношение на потреблението на енергия и свързаните с това
разходи,
 състоянието на използваните енергопреобразуващи елементи и системи,
 технологичното ниво на тези системи,
и резултира в разработване на ефективни енергоспестяващи мерки.
В цялостната си постройка и провеждане енергийното обследване се изгражда на
базата на систематизирани правила и процедури, целящи разкриване на потенциални
възможности за намаляване на разходите за енергия на базата на анализ на действието на
обекта от достатъчно дълъг изминал период до момента на осъществяването му.
2.1 Видове обследване за енергийна ефективност
В световната практика съществуват няколко вида енергийни обследвания според
точността на резултатите им. Някои проучвания ги делят на 2 вида, предварителни и
обстойни, други на 3 вида: I-40% точност, II-20% точност и III–10% точност, и трети на 4 вида:
чрез обхождане, предварителни, специфични за системата и детайлни.
Обследването чрез обхождане се използва там, където потребяващите енергия
системи са съвсем прости и вероятните области на потенциално намаляване на разхода на
енергия са известни.
Предварително обследване за енергийна ефективност се прилага в големи обекти.
Има за цел общ преглед за текущия разход на енергия и уточняване на системите/зоните със
значим разход. Определя областите, в които има потенциал за намаляване на разхода на
енергия и са необходими допълнителни обследвания на следващ етап.
Специфичното за система обследване се концентрира върху една конкретна система,
ползваща енергия (котел, система за сгъстен въздух и др.) и представя подробни технически
мерки за подобряване на енергийната ефективност с точен бюджет, съхранение на енергията
и оценени икономии на разходи.
Детайлното обследване разглежда обекта като интегрирана система и обхваща
цялостно неговото потребление на енергия, включително механични и електрически системи,
захранващи системи за технологичния процес, всички технологични процеси използващи
енергия, спомагателни стопанства, производствените сгради и др., и предоставя същата
информация както специфичното за система енергийно обследване за най-важните
енергийни системи.
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Регламентираното в ЗЕЕ обследване по своята същност е детайлно. То се прилага за
всички промишлени системи, подлежащи на задължително обследване както и за доказване
на енергийните спестявания в промишлени системи/предприятия.
В зависимост от специфични цели, които преследва, обследването може да има
характера на контролно. Този вид обследване може да се възложи от контролен орган при
упражняване на контролните му функции по време на пълна проверка на данните,
резултатите и предписаните мерки за повишаване на енергийната ефективност, и проверка
на съответствието между посочените в документите от предходно обследване резултати и
състоянието на промишлената система. В българското законодателство контролно
обследване може да се възложи при извършване на контрол в обхвата на проверката по чл.
90, ал. 2 ЗЕЕ.
Основната концепция за извършване на обследване за ЕЕ във времето е
илюстрирана на фиг. 2.1.
Фигура 2.1

Начално и периодично
обследване за ЕЕ

2.2 Основни задачи на обследването за енергийна ефективност
Основните задачи на обследването за ЕЕ са:
 анализиране на текущия разход на енергия и тренда на неговото изменение за
изминал период от време;
 съставяне на енергиен баланс на обекта;
 сравнение на разхода на енергия с предишни периоди и с други подобни обекти;
 преглед, анализ и оценка на регистриращите енергийните потоци на входа на обекта
прибори;
 оценка на състоянието и поддръжката на потребяващото енергия оборудване и
съответните му системи за автоматично управление;
 анализ на възможностите на неефективното енергопреобразуващо оборудване;
 разработване и обосноваване на нови енергоефективни и екологосъобразни решения;
 разработване на процедури за последващ мониторинг;
 разработване на процедури за обучение на персонала.
Изпълнението на тези основни задачи се подчинява на последователността на следващия
общ системен подход:
1. Събиране на първична информация за обекта /за изминал период, обикновено 2-3
години/, включваща:
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- функциониране на обекта;
- изразходвана енергия и разходите за нея;
- режимите на работа на обекта;
- климатични данни за района.
2. Анализ на данните
- определяне на дяловете на използваните енергоносители;
- определяне на основната линия на енергопотребление;
3.Събиране на подробна информация за значимите енергоресурси, процеси и системи
чрез:
- огледи;
- интервюиране на персонал;
- производствени записи;
- измервания.
4. Детайлизиран анализ на данните за определяне на реалния потенциал за икономия
чрез измервания, изчисления, моделиране и симулиране.
5. Генериране на подходящи енергоспестяващи мерки
-създаване на т.н.”дълъг списък” от мерки, ранжирани по показател “прост срок на
откупуване”.
6. Съставяне на “къс списък” от мерки:
- отсяване на значимите мерки от дългия списък;
- събиране на информация от надеждни доставчици на оборудване;
- подробен икономически анализ на избраните мерки и анализ на риска.
7. Съгласуван с ръководството на предприятието избор на подходящите мерки
8. Разработване на план за въвеждане на мерките в експлоатация:
- оценка на взаимните ефекти на мерките в избрания пакет.
9. Разработване на план за обучение на персонала (при необходимост) и мониторинг.
Основните етапи на обследването са структурирани на фиг. 2.2.
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Фигура 2.2

Основни етапи на обследването за ЕЕ

Символът в лявата част на фигурата илюстрира често срещаната необходимост от
итеративност на етапите от инспекция на обекта до създаването на доклада с резултатите.
3. СЪБИРАНЕ И СТРУКТУРИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ФУНКЦИРАНЕТО НА
ПРЕДПРИЯТИЕТО
3.1. Начини и източници за събиране на информацията
Необходимата за извършване на обследването за енергийна ефективност информация се
набира чрез/от:
 предварителни въпросници, изготвени от консултанта и изпратени до
предприятието;
 съществуващата счетоводна и техническа документация в предприятието;
 огледи на място;
 интервюта с персонала;
 конкретни измервания на място.
При необходимост консултантите идентифицират необходимата липсваща информация още
чрез проучвания, от каталози на оборудването, справочна литература и национални бази
данни.
3.2. Видове събирана информация
Необходимата информация за извършване на обследване за енергийна ефективност
може условно да се отнесе към две основни групи:
 предварителна информация;
 информация идентифицирана от консултанта при посещение на обекта.
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Предварителната информация се получава по изготвен въпросник от консултанта и
включва следните компоненти:
Основни данни за обследваното предприятие
- Наименование на предприятието/промишлената система вкл. правната форма (ЕТ,
ЕООД, ООД, ЕАД, АД, СД, КД, др. определени със закон).
- Сектор на икономическа дейност съгласно класификатора на икономическите
дейности в България (КИД).
- Код по КИД на основната икономическа дейност.
- Категория на предприятието/промишлената система.
- Адрес по местонахождение на предприятието / промишлената система в т.ч
пощенски код, град/село, община, област, улица, №.
- Управител (лице, овластено да представлява предприятието).
- Длъжностно лице за контакт, определено от името на предприятието да
сътрудничи и да води кореспонденция във връзка с обследването.
Специфични данни за обследваното предприятие
- Вид на предприятието според формата на собственост.
- Статус по отношение на независимост на предприятието.
- Година, през която предприятието е основано.
- Средносписъчен брой на персонала в т.ч административен, производствен, други;
- Структурни единици на предприятието (отделни заводи, цехове) със
самостоятелно производство до собствен краен продукт (продукция).
- Структурни единици (производствени цехове/линии/участъци) на предприятието,
обвързани в общ технологичен процес до реализиране на обща крайна продукция.
- Период
в
години
на
експлоатация
на
основните
производствени
машини/съоръжения/линии.
- Технологична модернизация на производството, в т.ч година на извършена
модернизация, основни дейности за модернизация, стойност на модернизацията и
източник на финансиране.
- Информация за произвежданата продукция.
- Данни за енергоснабдяването, локалните генериращи мощности и разхода на
енергия.
- Информация относно въведени мерки (с описание) за енергийна ефективност в
предприятието - година и месец на въвеждане на мярката, както и постигнат
енергоспестяващ ефект, kWh/год.
- Информация за енергийния мениджмънт в предприятието: осъществява ли се
енергиен мениджмънт в предприятието.
- Информация относно наличността на техническа документация в предприятието;
- Инвестиционни намерения в предприятието – кои производства ще обхванат, какви
инвестиции са необходими, ще допринесат ли за енергоспестяване или ще се
увеличи разходът на енергия, ще се увеличи ли производството (количеството на
произведената продукция).
- Поредност на обследването.
- Друга значима (ако има такава специфична) информация за предприятието.
В Приложение А са представени разработени форми за събиране и структуриране на
необходимата първична информация.
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С диаграмата на Вен (фиг.3.1) може да се визуализира полезна аналогия с ключовите
елементи в структурата на енергопотреблението в една промишлена система, която да
подпомогне групирането на необходимата информация, която трябва да се идентифицира за
целите на пълноценно обследване за енергийна ефективност.
Фигура 3.1

Диаграма на Вен на ключовите елементи в структурата на
потребление на енергия

Крайният потребител/процес е в центъра на диаграмата и определя изискванията за
количество и качество на потребната енергия. Тази енергия трябва да се достави от
системата за пренос и разпределение: мрежа от проводници, тръбопроводи, доставящи
електричество, пара, гореща вода, газ, сгъстен въздух и др.
Системите за контрол и управление на енергоснабдяването се отнасят както към
мрежите за генериране, пренос и разпределение, така и към процеса на крайно потребление
на енергия.
Следващото ниво се отнася до преобразуване на енергията. Това са елементите и
агрегатите, където доставената енергия под формата на гориво и електричество се превръща
в пара, сгъстен въздух, гореща или студена вода и т.н. – които се използват от
производствения процес.
Най-външният слой се отнася до снабдяването с енергия на границата на
промишленото предприятие.
3.2.1. Енергоснабдяване на предприятието
Един от най-важните показатели на енергоснабдяването на промишленото
предприятие е неговата сигурност – осигуряване на необходимата по количество и качество
енергия в съответствие със спецификата на функциониране на предприятието и определения
от характера на производството и от производствената програма график за нейното
потребление. Прилагат се две основни схеми на енергоснабдяване:
1. Централизирани схеми – енергоснабдяване от централизирани енергоснабдителни
системи: електроенергийна, топлофикационна, газоснабдителна, водоснабдителна.
2. Децентрализирани схеми - при които в предприятието се доставят горива от отделни
доставчици, и чрез локални генератори/преобразуватели и системи в предприятието
химическата енергия на доставяните енергийни ресурси се преобразува в необходимата за
технологичните процеси енергия.
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Съществува множество варианти на комбинации между двете основни схеми, при
което същественият въпрос представлява оценката и определянето на оптимална схема на
енергоснабдяване на промишленото предприятие. Изборът на оптимална схема за
енергоснабдяване е пряко следствие от наличните в района енергийни системи и
спецификата на технологичните процеси в предприятието.
Доставените горива и енергия трябва да притежават съответстващи сертификати за
качество, които включват основните им характеристики. Тези сертификати се осигуряват от
доставчика.
Когато се третира „енергия от възобновяеми източници“, следва да се
съобразяват определенията от Директива 2018/2001:

„Енергия от възобновяеми източници“ или „възобновяема енергия“ означава
енергия от възобновяеми неизкопаеми източници, а именно вятърна, слънчева (слънчева
термична и слънчева фотоволтаична) и геотермална енергия, енергия от околната среда,
енергия от приливите и отливите, от вълните и друга океанска енергия, електричество от
водни централи, биомаса, сметищен газ, газ от пречиствателни инсталации за отпадъчни
води и биогазове;

„Енергия от околната среда“ означава естествена топлина и енергия, натрупана
в околната среда в определени граници, която може да се съдържа в околния въздух, с
изключение на изходящия/отработения въздух, в повърхностни води или в отпадъчни
води;

„Геотермална енергия“ означава енергия, съхранявана под формата на топлина
под твърда почвена повърхност.
3.2.2. Енергия генерирана в рамките на предприятието. Състояние на
генериращите мощности
В една промишлена система може да бъдат инсталирани различни видове
съоръжения за генериране на енергия.
Основните видове съоръжения са:
1. Генератори за производство на топлина
Към първия най често срещан вид спадат котли, които могат да бъдат парни или
водогрейни за осигуряване на пара или гореща вода за технологични нужди или битови
потребности.
2. Генератори за производство на електричество
Към този вид спадат предимно аварийни генератори, имащи предназначение да
осигурят електричество в производства, при които отпадане на захранването би довело до
значителни производствени загуби или авариране на съоръжения.
3. Генератори за комбинирано производство на топлина и електричество –
когенератори (CHP).
Основните видове срещани генератори за комбинирано производство на енергия са:
- газова турбина с комбиниран цикъл с топлинно възстановяване;
- газова турбина с котел-утилизатор;
- двигател с вътрешно горене с утилизатор;
- парна противоналегателна турбина;
- парна кондензационна турбина.
Генератор за комбинирано производство на топлина и електричество е система, в
която получената при горивния процес енергия се преобразува в топлина и механична
енергия. Топлината се използва за различни битови и/или технологични нужди. Механичната
енергия чрез синхронен генератор се преобразува в електричество. Общата енергийна
ефективност на генератора представлява съотношение на сумата от произведеното от него
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брутно електричество и полезна топлина към еквивалентното количеството енергия на
енергийния ресурс, използван за тяхното производство.
4. Генератори за комбинирано производство на топлина, студ и електричество –
тригенератори
Системата за тригенерация се състои от когенерационна инсталация за комбинирано
производство на топлина/пара и електричество, към която се присъединяват една
или няколко абсорбционни хладилни машини за производство на студ, които се
захранват с част от произведената топлина.
В процеса на обследване на промишлената система задължително се прави описание
и оценка на състоянието на генериращите мощности. При описанието се включва и подходящ
снимков и доказателствен материал.
Фигура 3.2 Състоянието на генериращите мощности

Фигура 3.3

Принципна схема на локална котелната централа
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Оценката включва:
1. Описание и местонахождение на разположението на генериращите съоръжения;
2. Принципна схема на съоръжението/централата;
3. Детайлно описание на основните съоръжения в централата;
3.1 Пълно описание на котлите, включващо вид, предназначение, модел, година на
производство и основни технически параметри;
3.2 Пълно описание на горелките, включващо вид на изгаряния енергиен ресурс
модел, година на производство и основни технически параметри;
3.3 Описание на помпите, автоматиката и всички основни и значими съоръжения в
централата, като се представят основни данни и технически параметри;
4. Поддръжката на съоръжението/централата;
5. Оценка на състоянието.
Оценката на генериращите мощности е експертна, основана на визуални огледи,
измервания, изчисления на топлинни загуби, загуби на топлоносител и др. Необходимо е да
се оценят топлинните потребности на производството в съответствие с инсталираните
мощности на генераторите. В много случаи се установяват промени в технологичните линии,
при които потребността от енергия намалява, но генераторите (или горелките) не са
съобразени с новите изисквания, което води до значително намаляване на ефективността на
топлинните процеси.
3.2.3. Вид и количество потребена енергия за предходен период и разходите за нея.
Установяване на значими потребители на енергия
Необходима е информация най-малко за три предходни години, вкл. месечно
потребление на енергия по енергоносители / електричество, горива, пара, гореща вода,
студена вода/; тарифите за енергоносителите и разходите за доставка и закупуване на
енергоносители.
Информацията за енергоносителите и потребената енергия се намира в първичните
счетоводни документи, но не е систематизирана. Различните енергоносители се измерват с
различни единици. Необходимо е подходящо привеждане към единна мярка - kJ, kWh, MWh и
т.н. Трябва да се има още предвид, че много често:
 Регистрирано е закупеното, а не изразходваното гориво;
 Разходът на енергия се измерва на входа на обекта. Не се измерва междуцеховото
разпределение на енергията;
 Периодите на отчитане на произведената продукция и изразходваната енергия не
съвпадат;
 Квитанциите/фактурите за заплатена енергия акумулират и натрупвания / глоби.
По информацията за потреблението на енергия и разходите за нея през анализиран
предходен период от време може да се получи оценка на съотношението на използваните
енергийни ресурси в годишен план, да се анализира ходът на изменение на разхода на
енергия по време, както и да се идентифицира връзката между разхода на енергия и
факторите, които го причиняват.
3.2.4. Режими на работа на предприятието
Информацията за режимите на работа на предприятието трябва да отговаря на
периода, за който се анализира разхода на енергия и произведената продукция. Включва
продължителността, сменността, както и спецификата на производствата (ако има такава) в
делнични и почивни дни.
За отделните технологични процеси спецификата на режимите на работа се
идентифицират при извършване на огледи и измервания на място.
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3.2.5. Вид и количество произвеждани продукти за предходен период. Състояние на
производственото оборудване
Необходимо е да се получи информация за същия предходен период, както за
изразходваната енергия, която да включва най-малко:
- основна информация за произвежданата продукция - вид, мерна единица, дял от
общата продукция в текущо състояние на производството в %, дял от общата
продукция при пълен капацитет на производството в %;
- единица за произвеждан продукт (или предоставена услуга) – ton, kg, брой и т.н;
- общ и текущ капацитет в абсолютни единици;
- обем на произведената продукция в абсолютни единици и в процент от пълното
производство (най-малко за три годишен период).
Много често производството е свързано с преработка на изходни суровини. Информацията
трябва да включва данни както за количеството произведена продукция, така и за
количествата използвани суровини.
Един сполучлив прийом в реализиране на обследването за енергийна
ефективност е намиране на физически еквивалент (мярка) за представяне на
месечно произведената продукция. С това се преодолява често срещащата се
бариера между екипа, извършващ анализа и администрацията на предприятието за
съхранение на поверителността на информацията. С особено внимание трябва да се
групират данните за произведената продукция, когато има няколко типа с различна
енергоемкост.
3.2.6. Географско положение и климатични данни за района
Основни климатични данни за района на местоположението на промишленото
предприятие са необходими в хода на обследването за енергийна ефективност за:
 Корелация на обема на произвежданата продукция в случаите, когато производството
зависи от външните атмосферни условия. В такива случаи е необходима информация за
средномесечните стойности на температурата, оС и/или средномесечната стойност на
относителната влажност,%. Такива данни за температурата на външния въздух са
необходими и при оценка на разхода на топлина за отопление на сградите. За определяне на
топлинните загуби през сградните ограждащи елементи е необходима още проектната
стойност на температурата на външния въздух.
 Определяне на разхода на енергия във вентилационни системи. В зимен режим е
необходима средномесечната стойност на температурата, а в летен режим – когато има
охлаждане - часова стойност на температурата на въздуха и часова стойност на
относителната влажност.
 При моделно изследване на сгради или съоръжения, изложени на атмосферни
въздействия, е възможно да са необходими и данни за интензитета на слънчевото
облъчване, W/m2.
В нормативната уредба на Р.България е представена климатична карта на страната,
която включва 9 климатични зони. За всяка климатична зона са налични данни за часовите и
средномесечните стойности на основните климатични фактори, които дават полезна единна
база за сравнителен анализ на различни технически решения, енергийният баланс на които
се влияе от климата.
За идентификация на основната линия и базовата линия на потребление на енергия (в
случаите, когато разходът на енергия се влияе от климата) се използват конкретни измерени
данни за местоположението на обекта.
3.3. Процеси и системи за които се събира информация
На фигура 3.4 е показана една схема на йерархичната структура на потреблението на
енергия в промишлена система.
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Фигура 3.4

Схема на йерархичната структура на потреблението
на енергия в промишлена система

За извършване на анализ и оценка на потенциала за намаляване на разходите за
енергия, е необходима конкретна информация, която е обект на набавяне от консултанта в
хода на огледите, заснеманията и измерванията, които трябва да реализира.
За всяка система/агрегат се установява:
1. Какви функции изпълнява.
2. Как изпълнява функциите си.
3. Какво е потреблението на енергия от системата.
4. Кои са показателите за нормална работа на системата.
5. Как да се доведе до нормално състояние.
6. Как да се намалят разходите за енергия на системата.
7. Как да се поддържа системата.
8. Кой носи пряка отговорност за поддържане на системата и повишаване на
ефективността и.



3.3.1. Средства за измерване и контрол на енергийните потоци
Средства за измерване на природен газ
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Природният газ се доставя от
Фигура 3.5
ГРИТ
газоснабдителната
мрежа
през
газоизмервателно табло – ГИТ. В случаите,
когато е необходима глобална за цялото
предприятие
редукция
на
входящото
налягане,
таблото
се
снабдява
с
газорегулиращо устройство и се нарича ГРИТ
(газорегулиращо и измервателно табло).
Това са съоръжения за присъединяване на
обекта
към
газовата
инфраструктура,
снабдени с индивидуално устройство за
търговско
измерване
на
потребените
количества природен газ.
При обследване на промишлената
система е необходимо да се извърши и
провери:
1. външен оглед и описание на
състоянието на елементите на ГИП (ГРИТ);
2. показанията на контролните манометри за проверка дали налягането на газта
отговаря на гарантираното от доставчика;
3. кога средствата за измерване са проверени и маркирани от лицензирани органи;
4. в случаите, когато е необходимо отчетените от брояча на индивидуалното средство
за търговско мерене обеми природен газ да бъдат приведени към нормални кубични метри
(nm3) се използват „коректори“, които също подлежат на контрол и проверка;
Често различните технологични процеси, осигурени с енергиен ресурс природен газ,
следва да бъдат захранени с различни входни налягания. В тези случаи следва да бъдат
проверени и описани всички елементи на вътрешната мрежа, свързани с редукцията,
преноса, а в някои случаи и с мониторингови контролни измервателни уреди.
От съществено значение е проверка дали съответното технологично съоръжение се
захранва с природен газ с налягане, отговарящо на предписаното от производителя.
Често се установява при котелни инсталации, че налягането към горелката не отговаря
на предписаното от производителя, което води до влошена работа и възможност от
допускане на аварии.



Средства за измерване на топлина
В промишлените системи за измерване на количествата потребена топлина се
използват два основни типа измервателни уреди – за търговско измерване на количеството
потребена топлина се използват топломери, а за количества върнат кондензат (при
топлоносител водна пара) се използват разходомери.
Температурата и налягането на връщания кондензат се измерват с регистриращи
термометри и манометри.
Количеството топлина се измерва в приетата в системата SI единица Джаул (J). За
търговски плащания се използва единицата Ватчас (Wh) и кратните и.
Количеството топлина на върнатия кондензат с температура под +30 °С не се отчита.
Когато температурата на върнатия кондензат е над +70 °С, количеството топлина се
определя при температура +70 °С.
Аналогично на газоизмервателните уреди е необходимo да се направи:
1. външен оглед и описание на състоянието на елементите;
2. проверка дали средствата за измерване са проверени и маркирани от лицензирани
органи.
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При съмнения във верността на показанията на уредите за търговско или
мониторингово измерване на количествата потребена топлина, е възможно да се проведе и
контролно измерване чрез ултразвуков разходомер с възможност за измерване на количество
топлина.



Средства за измерване на електричество и мощност
В предприятията се извършва търговско и контролно иззмерване на електричеството.
Търговското измерване се извършва в точката на присъединяване на
електроснабдителната система на предприятието към мрежата на доставчика на
електричество. Електромерите за търговско измерване трябва да отговарят на следните
стандарти:
 БДС EN 62053-22 Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия.
Специфични изисквания. Част 22: Статични електромери за активна енергия (класове
0,2 S и 0,5 S);
 БДС EN 62053-23 Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия.
Специфични изисквания. Част 23: Статични електромери за реактивна енергия
(класове 2 и 3).
Статичните електромери за търговско измерване са с възможности да записват
показанията си в собствена памет и в последствие тя да бъде прочитана чрез подходящ
софтуер. Тези данни не могат да се ползват директно от консултантите и енергийните
мениджъри в предприятията, тъй като тези електромери са собственост на доставчика на
енергия. Информацията от електромерите за търговско измерване може да се изиска от
търговеца на електричество и той да я предостави.
Контролното измерване на електричеството и на други негови показатели
се
извършва в електроснабдителната система на предприятието. Устройствата, предназначени
за извършване на мониторинг, имат различни характеристики, които изискват обща
референтна система. Тази система трябва да позволява на потребителите да правят полесен избор по отношение на нивата на производителност, надеждност и интерпретиране на
различни измервани параметри. Всички тези различни измервателни устройства (устройства
за измерване и мониторинг на мощността трябва да отговарят на изискванията на следните
стандарти:
 БДС EN 61557-12:2008 Електрическа безопасност на разпределителни системи за
ниско напрежение до 1 kV променливо напрежение и 1,5 kV постоянно напрежение.
Устройства за изпитване, измерване или наблюдение и контрол на мерките за защита.
Част 12: Характеристики на устройствата за измерване и на устройствата за
наблюдение и контрол (IEC 61557-12:2007);
 БДС EN 61000-4-30 Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-30: Методи за
изпитване и измерване. Методи за управляване качеството на електрическата енергия
(IEC 61000-4-30).
Апаратите за измерване на мощността и енергията могат да са постоянно монтирани
или преносими. Постоянно монтираните обикновено са в точки на електроснабдителната
система на предприятието, от които се захранват основни технологични единици, цехове,
големи потребители на електричество и т.н. Преносимите се използват при нужда от
допълнителни електрически измервания в електроснабдителната система. Постоянно
монтираните могат да се свържат към обща информационна система за контрол и
управление. Така историческите данни за дълги периоди от време се съхраняват в обща база
данни, което е важно за целите на обследването за енергийна ефективност.
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3.3.2. Системи за изгаряне на горива и преобразуване на входящите енергийни
потоци
Една система за изгаряне на горива се състои от цялостна съвкупност на генератор на
топлина, горелка, тръбна арматура, автоматика и допълнителни агрегати и съоръжения, като
омекотителна инсталация, утилизатори и др.



Класификация на системите за изгаряне на горива
Основните системи за изгаряне на горива се класифицират по два показателя:
А.Предназначение
- Водогрейни котли за отопление и битови нужди;
- Промишлени котли. В тази група попадат парни котли, парогенератори и при
специфични технологични нужди - водогрейни котли. Разликата между парните котли и
парогенераторите е, че парогенераторите нямат собствена горивна камера. За превръщането
на водата в пара е необходим външен енергиен източник, например топлоносител от контура
на друг генератор на топлина. Най-често срещаните в промишлеността котли са парните.
Б.В зависимост от вида на използваното гориво
Котли работещи с:
- твърдо гориво;
- течно гориво;
- газообразно гориво.



Задължителна информация, която се представя в обследването
Информацията трябва да включва доказателствен и снимков материал.
За идентифициране на котела е необходимо да се изискат следните документи:
1. паспорт на котела с инструкции за монтаж и експлоатация;
2. доклади от предишни проверки;
3. документи за поддръжка, ако има такива;
4. проектна документация, схеми, дневници и други данни за въвеждането в
експлоатация. При липса на някои от документите е необходимо да се събере максимална
информация чрез заснемане на място.
За котлите се представя:
1.
функционално предназначение;
2.
вид на топлоносителя;
3.
производител;
4.
модел, тип;
5.
година на производство;
6.
максимална мощност (по данни на производителя);
7.
минимална мощност (по данни на производителя);
8.
класификация (пр. пламъчнотръбни или водотръбни);
9.
етикет на СЕ за ефективност;
10.
друга специфична информация.
За горелките се представя:
1. производител и модел на горелката;
2. начин на регулиране на мощността (фиксирана, степенно регулиране – брой
степени, плавно регулиране);
3. вид на горивото (енергийния ресурс);
4. начин на подаване на горивото (автоматично или ръчно).
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Основни задачи при обследване на системите за изгаряне на горива
- визуална проверка на котлите и котелното;
Проверката установява:
1. изтичане на гориво или топлоносител в котелното помещение;
2. повреди в топлинната изолация на котела;
3. замърсяване на горелката, горивната камера и топлообменните повърхности.
- оценка на действителните енергийни характеристики на котлите;



Необходимо е да се направи:
1. проверка на мощността по гориво и оценка на съответствието с проектните данни;
2. определяне на количеството генерирана топлина и съответствието с проектните
данни;
3. проверка на основната настройка на горивния процес и оценка на ефективността му;
4. оценка на топлинните загуби на котела от топлообмен с околната среда;
5. оценка на съответствието на топлинната мощност на котела с топлинните потребности
в производството.
- оценка на състоянието и съответствието на съществуващата настройка на
средствата за измерване, контрол и автоматично регулиране;
Включва се идентификация на наличността и състоянието на датчиците, системите за
измерване, контрол и автоматично регулиране на параметрите на котела, отнасящи се до
енергийните му характеристики. Задължително се представя и информация за тяхното
разположение (външно, вътрешно, друго), функция и настройка.
Проверяват се средствата за измерване, като:
1. разходомер за изразходваното гориво;
2. количество складирано гориво, ако има такова;
3. брояч на времето на работа на горелката, ако има такъв;
4. други допълнителни измерители на разход на енергия;
5. разходомер на подаваната добавъчна вода към котела;
6. разходомер на гореща вода за битови нужди;
7. брояч на циклите на горелката, ако има такъв;
8. топломер/паромер (пр. за измерване на количеството произведена пара и/или
кондензат), ако има такива.
- оценка на функционалността на работа на котела;
Проверката установява дали котелът е в състояние да осигури функционалното
си предназначение, включително режимите на работа, желаните и проектните
стойности на параметрите на топлоносителя.
- оценка на поддръжката на котлите;
Оценката отразява честотата и правилността на поддръжката, както и
квалификацията на лицата, които извършват поддръжката.
- оценка на горелките, помпите, съпътстващите съоръжения и тръбната
арматура;
Необходимо е да се установят всички основни технически – топлинни, електрически и
хидравлични параметри на съоръженията.
- изготвяне на препоръки за възможни подобрения на енергийните характеристики
на котлите за намаляване на потреблението на използваните енергийни ресурси и
емисиите въглероден диоксид.
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Проверка на основната настройка на горивния процес.
Извършва се с анализатор на димните газове при използване на долната работна
топлотворна способност на горивата. Данните за температурата на изходящите
газове, излишъка на кислород, съдържанието на въглероден окис в изходящите димни газове,
температурата на въздуха на входа на горелката и отчетената ефективност на горивния
процес от газоанализатора се записват в доклада (фиг.3.5 и 3.6).

Фигура 3.5

Измерване с
газоанализатор на
димните газове

Фигура 3.6

Резултати от измерването

При водогрейни кондензационни котли се определя фактора на кондензация, с който
се коригира ефективността на горивния процес:
Топлинните загуби от котела към околната среда се определят чрез преки измервания
на температурите на външните повърхности на котлите и се изчисляват по уравнението:

където:
Фge е топлинният поток от околните повърхности на котела към въздуха в котелното
помещение;
Ai - площта на i-та околна повърхност на котела, m2 ;
(Θge,i - Θint) - разликата между температурата на i-та повърхност и температурата на
обкръжаващия въздух, °С;
hi - коефициентът на топлопредаване от i-та повърхност към обкръжаващия въздух, W/m2K.
Той може да е различен за отделните елементи, поради което трябва да се определя за всяка
елементарна повърхност i .



Някои необходими проверки и възможни ефективни енергоспестяващи мерки
- Експлоатационни мерки – почистване на нагревните повърхности по газовия и
воден/парен тракт.
- Смяна на стар, преоразмерен или неефективен котел с нов.
- Подмяна на горелката с нова, по-ефективна с регулиране на натоварването и
съотношението въздух/гориво.
- Въвеждане на ефективно управление на топлозахранването от котела с контролер
по сигнал от външна температура или характерна точка.
- Монтаж на топлообменник за оползотворяване на топлината на димните газове;
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Монтаж на турбулизатори в димогарните тръби на пламъчнотръбните котли, ако
липсват такива. Служат за подобряване на топлобмена в нагревните повърхнини.
Разпределителна система
- Изключване на циркулационните помпи, когато няма необходимост от подаване на
топлина.
- Проверка дали циркулационните помпи са правилно оразмерени. Ако са
преоразмерени, да се подменят с помпи с необходимите параметри.
- Подобряване на топлинната изолация на топлопроводите.
- Балансиране на разпределителната мрежа.
- Използване на помпи с променлива скорост, където се очаква променлив дебит.
- Проверка за загуба на топлоносител и намаляване на загубите.
-

Система за контрол
- Проверка на точките на настройка на температурата; настройване на най-ниската
възможна и адаптиране на настройката към съответния технологичен процес.



Проверка за количеството генерирана топлина
Включва изчисляване на стойността на произвежданото количество топлина и
разпределението му по основните технологични процеси на топлоснабдяване, за които е
предназначен котелът/котлите.
 Генерираното количество топлина може да се определи чрез пряко измерване с
топломери (ако има монтирани такива) или да се изчисли по измерен дебит на
топлоносителя и температурната му разлика,
 Количеството генерирана топлина (Q, kWh) се привежда към референтен период от
време – месец, календарна година по една от формулите:
1. Q=m. Q др . η, kWh;

Q др [kWh/kg];

2. Q=m. Q др . η /3600, kWh;

Q др [kJ/kg];

3. Q=m. Q др .1,163. η /1000, kWh.

Q др [kcal/kg].

където:

Q др - долната топлотворна способност на горивото, kJ/kg; kWh/kg;kcal/kg.
m - количество потребено гориво (в месечен, годишен план), kg;
η - ефективност на котела - отношението на отчетената топлина, произведена от
котела (с отчитане на загубите от топлопредаване към околната среда) към топлината
внесена с гориво.
При гориво с разход в литри или m3 е необходимо да се отчете и плътността на
горивото.
Специално внимание относно параметрите „долна топлотворна способност“ и
„горна топлотворна способност“. Нормална практика е да се говори за кондензационните
котли, че имат КПД >100%. Трябва да се съобрази фактът, че такъв резултат се
получава само, когато КПД се отнася към „долната топлотворна способност“. В
действителност пълната топлотворна способност на изгаряното гориво е „горната
топлотворна способност“, а намалена с топлината за изпаряване на влагата от
горивото в процеса на изгаряне дава „долната топлотворна способност“.
3.3.3. Системи за производство на електричество и електроснабдителни системи
В обхвата на електроснабдителните и електропреработващите системи влизат
електрическите
централи
(електропроизвеждащи
системи),
електрическите
подстанции, разпределителните мрежи на различните нива на напрежение (високо,
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средно ниско), електропотребителите (двигатели, електрически пещи, заваръчни агрегати,
токоизправители, електрозадвижвания, осветление и т.н.).
От конфигурацията и елементите на електроснабдителната система зависят
възможните режими на работа и загубите на активната съставяща на енергията. По тази
причина трябва да се обследва подробно електроснабдителната система, като се събере
информация за:
- схемата на разпределителната мрежа и режимите на работа на захранващите
съоръжения;
- електрообзавеждането – силови трансформатори (номинални параметри и година
на производство, план на основните ремонти);
- компенсиращите устройства на реактивния товар (кондензаторни батерии,
синхронни двигатели);
- кабелното стопанство (видове и дължини на кабелите), силови прекъсвачи,
релейни защити, заземителни инсталации;
- собствената (локална) генерация на електричество.



Управление на електрическите товари
Като част от стремежа си за синхронизиране на потреблението и производството на
електричество в дългосрочен план, електроразпределителните дружества приспособяват
своите цени, за да насърчат потребителите да намалят своите изисквания по време на
пикови периоди.
Възможни са няколко различни стратегии, в зависимост от нивата на потребление и
експлоатационни изисквания: ограничаване на търсенето (виж фиг. 3.7), избягване на пикови
периоди, планиране на натоварването или дори генериране на допълнителна енергия на
място.
Пример за управление на електрическия
Фигура 3.7
товар

P, kW

Намаляване на върховия
товар

0

T=24h

t, h



Ограничаване на търсенето на електричество
Компаниите за разпределение на енергия могат да използват това решение в
договорите за доставка, съдържащи незадължителни или извънредни (включващи
задължителни лимити) ограничителни клаузи, чието прилагане се определя от потребителя
(въз основа на специални ставки). Тази политика на управление обикновено се използва през
най-горещите или най-студените месеци на годината, когато фирмите и частните клиенти
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имат много високи изисквания за вентилация, климатизация и отопление, а когато
потреблението на електричество значително надвишава нормалното търсене. Клиентите от
промишлеността могат да проявят повече интерес към този тип схеми и биха могли да се
възползват от договорите за намаляване на единичните разходи с до 30%, ако имат голям
брой несъществени товари.



Намаляване на върховите електрически товари
Този метод включва преместване на пиковете на потребление в съответствие с
различните налични тарифи за заплащане на електричеството. Идеята е да се намалят
сметките, дори и общото потребление да остане същото.



Планирани товарови графици
Тази стратегия за управление е опция за компании, които могат да се възползват от
по-ниски ставки, като планират потреблението за всичките си процеси, където времето не е
важно или критично.



Собствена генерация на електричество
Използването на собствени източници на електричество подобрява оперативната
гъвкавост, като осигурява необходимата енергия за продължаване на нормалните операции
през периоди на пиково или ограничено търсене. Автоматизирана система за управление
може да бъде конфигурирана да управлява това производство на енергия в съответствие с
нуждите и нормите, приложими във всеки един момент.



Подобряването на фактора на мощност и намаляване на хармониците
Подобряването на фактора на мощността (Power Factor – PF) на дадена
инсталация носи редица технически и икономически предимства, особено при намаляването
на сумата за енергия.
Доброто управление на потреблението на реактивна енергия носи икономически
предимства.Инсталирането на оборудване за корекция на PF на инсталациите позволява на
потребителя да намали сумата за енергия, като поддържа нивото на потребление на
реактивна енергия под стойност, договорена с електроснабдителното предприятие. На фона
на финансовите предимства на намалените сметки, потребителят трябва да балансира
разходите за закупуване, инсталиране и поддръжка на оборудването за корекция на PF и
контролиращите разпределителни уредби, оборудване за автоматично управление (където се
изискват степен на компенсация), заедно с допълнителните загуби на активна енергия. Може
да се установи, че е по-икономично да се предоставя само частична компенсация и, че
заплащането на част от изразходваната реактивна енергия е по-евтино от осигуряването на
100% компенсация.
Въпросът за корекция на PF е въпрос на оптимизация. Подобряването на PF
позволява използването на по-малки трансформатори, разпределителни уредби и кабели и
др., както и намаляване на загубите на енергия и падовете на напрежението в инсталациите.
Загубите в кабелите са пропорционални на квадрата на тока. Намаляването на общия
ток в проводника с 10% например ще намали загубите с почти 20%.
Оборудването за корекция на PF намалява или дори напълно отменя (индуктивния)
реактивен ток в проводници, като по този начин намалява пада на напрежението в тях.
Чрез подобряване на PF на товара, подаван от трансформатор, токът през
трансформатора ще бъде намален, като по този начин ще се увеличи способността на
трансформатора да се натовари с още активна мощност, т.е. ще се увели и
пропускателната му способност за активния товар – фиг.3.8.
Хармониците на тока протичащи в разпределителните мрежи, представляват
смущения в потока на електричеството. Качеството на електричеството се влошава,
а ефективността на системата намалява.
Хармониците на тока са резултат от непрекъснато увеличаващия се брой на
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силовите електронни устройства. Днес те са станали изобилни поради възможностите си за
прецизен контрол на процесите и ползи за пестене на енергия. Типични примери са
задвижванията с променлива скорост в индустрията и компактните флуоресцентни лампи.
Публикувани са международни стандарти, които да помогнат на проектантите на оборудване
и инсталации. Установени са граници на емисиите на хармонични смущения.

Фигура 3.8














Увеличаване пропускателната способност на
електрическите съоръжения, чрез компенсиране на
реактивния товар

Основните рискове, свързани с хармониците, са:
претоварване на разпределителните мрежи поради увеличаване на ефективните
стойности на токовете;
претоварване на неутрални проводници, чийто ток може да надвиши фазовите токове;
повишаване загубите на активна мощност/енергия;
опасност от резонансни явления;
претоварване, вибрации и преждевременно стареене на генератори, трансформатори
и двигатели, както и увеличено шума на трансформатора;
претоварване и преждевременно стареене на кондензаторите за корекция на фактора
на мощността;
нарушаване на синусоидата на захранващото напрежение, което може да повлияе на
нормалната работа чувствителните товари;
нарушаване на комуникационните мрежи и телефонните линии.
Всички тези смущения имат и икономическо въздействие:
преждевременното стареене на оборудването означава, че трябва да бъде заменено
по-рано;
претоварването на разпределителната мрежа означава по-висока номинална мощност
на оборудването, повишено ниво на мощност означава и увеличени загуби на активна
мощност/енергия;
неочакваното изкривяване в синусоидата на захранващото напрежение може да
доведе до неудобно изключване и спиране на производството.
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Редица индикатори се използват за количествено определяне и оценка на хармоничните
изкривявания на тока и напрежението, основните от които са:
 хармоничният спектър е представянето на амплитудата на всеки хармоник по
отношение на неговата честота или номер – фиг.3.9.;
Фигура 3.9



Хармоничен спектър на
несинусоидален сигнал

коефициент на несинусоидалното (Total Harmonic Distortion – THD), който се дефинира
по следния начин;
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Има три различни типа решения за намаляване на хармониците:
модификации в устройствата генериращи хармоници;
специални устройства в захранващата система;
филтриране.

В приложение Б са представени примерни форми и някои допълнителни указания при
набирането на специфична информация за електроснабдителните системи и потреблението
на електричество.
3.3.4. Топлопреносни системи
Основните топлопреносни системи предназначени за транспортиране на
топлоносител от генератора на топлина/абонатна станция до технологичен агрегат
или система за осигуряване на микроклимат, са водни и парни. Водните системи
транспортират топлоносител вода или кондензат на водна пара. От гледна точка на
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разхода на енергия, тези системи може да причиняват съществени загуби както на топлина,
така и на електричество за транспорта на флуида.
При обследването за енергийна ефективност е необходимо да се идентифицира и
анализира следната основна информация:
1. За всяка топлопреносна система да се идентифицира технологичната схема, вкл.
параметрите на съставящите я компоненти: тръбопроводи, помпи, арматура,
кондензни гърнета, редуциращи налягането съоръжения, помпи. При липса на
такава информация в предприятието, същата трябва да се получи чрез заснемане
и измерване от консултанта.
2. Конструктивните и режимните параметри на мрежата. От съществена важност е
режимът на експлоатация на мрежата, проектното и действителното количество и
параметрите на транспортирания флуид.
3. Състояние на елементите на мрежата, вкл. топлинната изолация на
топлопроводите.
4. Ако към топлопреносната мрежа има средства за измерване на количество флуид,
топлина, налягане, същите трябва да се оценят за размера на потенциалната
грешка от измерване.
Съществен момент е оценката на загубите на топлина от мрежата. Те се причиняват основно
от пряко изтичане на флуид и от топлообмен с околната среда.



Загуби на флуид
Изтичането на пара е най-очевидната и съществена загуба. Възниква при дефектни клапани,
фуги и кондензни гърнета. Например отвор с диаметър 1 mm на парна линия при налягане
700 kPa води до годишна загуба на енергия, еквивалентна на 3000 литра гориво или 4300 m3
(166 GJ) природен газ годишно.



Загуби от топлообмен с околната среда
Паропреносна мрежа при налягане 700 kPa и нарушена изолация може да причини загуби в
годишен план равняващи се на 1000 литра течно гориво или 650 m3 (25 GJ) природен газ
годишно.
Загубата на топлина от неизолиран фланец е еквивалентна на загубата от 600 mm
неизолирана тръба. Фланци и фитинги обикновено не се изолират (за да се даде възможност
за улеснен достъп за поддръжка), но количеството изгубена енергия е съществено и е
необходимо да бъде оценено.



Загуби през кондензни гърнета
Колкото и тривиално да звучи, добре известният извод за нормално срещани отклонения в
работата на кондензните гърнета и в резултат реализиращи се съществени загуби на пара, на
практика за някои консултанти не е водещо правило за задължителна проверка.
За проверка на работата на кондензните гърнета са подходящи ултразвуковите детектори и
термовизионната техника.
Ако няма разлика в температурните полета на входа и изхода на кондензното гърне, това е
доказателство за пропускане на пара през него. На фиг.3.10 и 3.11 са показани примери от
идентификация на температурните полета на парокондензна мрежа и нормално работещо
кондензно гърне.
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Фигура 3.10

Термовизионна снимка на
парокондензна топлопреносна
мрежа

Фигура 3.11

На фигури 3.12 и 3.13 са показани две състояния
механично кондензно гърне.
Фигура 3.12

Неработещо кондензно
гърне (пропуска пара)

Нормална работа на кондензно
гърне

- неработещо и правилно работещо

Фигура 3.13

Добре работещо кондензно
гърне



Някои възможни ефективни енергоспестяващи мерки
- Предотвратяване на изтичане на топлоносител от тръбопроводи, клапани,
предпазни вентили;
- Топлинно изолиране на всички тръбопроводи, фланци и арматура;
- Контрол и управление на температурата на флуидите;
- Поддържане на най-ниското приемливо налягане на парата;
- Отстраняване/ изключване на всички излишни парни тръбопроводи;
- Връщане на кондензата или използване на топлината му;
- Осигуряване на нормална работа на кондензните гърнета.
3.3.5. Системи за водоснабдяване
Системите за водоснабдяване в едно промишлено предприятие са комплекс от
тръбопроводи и съоръжения за снабдяване с необходимото количество и качество вода. Под
система на водотвеждане се разбира комплекс от мрежи и съоръжения, предназначени за:
приемане и отстраняване на замърсените води от промишленото предприятие, пречистване и
обезвреждане на отпадъчните води преди оползотворяване на техни качества (ако това е
възможно) и отвеждане във водоемите. Водата, която се използва в промишлените системи,
може да се категоризира основно в следните обобщени групи:
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1. за охлаждане, загряване на флуиди и кондензиране на газообразни продукти в
рекуперативни топлообменни апарати. При тези процеси водата не се замърсява;
2. като среда за поглъщане на неразтворими и разтворими примеси. Водата се
замърсява с механични и разтворени примеси;
3. като работно тяло в парогенератори и водогрейни котли;
4. като топлоносител в процеси с директен контакт с материал;
5. Като екстрагент и разтворител на реагенти.
В едно промишлено предприятие се ползва още питейна вода, както и вода за битови
потребности.
Водата е изключителен природен ресурс. Използването й има три аспекта: като
консуматор на енергия (има разходи за изпомпване и пречистване), като транспортьор на
енергия (като отоплителна или охладителна среда) и като източник на енергия.
Следователно принципите за енергоспестяване трябва да се прилагат и към този
използван ресурс.
Многообразието от схеми на системи за промишлено водоснабдяване се обуславя от
конкретната специфика на промишленото предприятие. Те могат да се обединят в следните
три основни групи:
- директна схема (още „правотокова“);
- последователна схема;
- затворена каскадна схема.
Не рядко в едно предприятие се използват няколко системи за водоснабдяване. При
обследване за енергийна ефективност трябва да идентифицират:
- технологичните схеми на използваните системи, разположението им в плана на
промишленото предприятие;
- техническите параметри на съставящите компоненти в т.ч. параметрите на помпите,
резервоарите, пречиствателните съоръжения;
- режимите на работа на отделните кръгове на системите;
- режимните параметри – дебит и налягане на отделните кръгове, количеството
транспортирана вода и разхода на енергия;
- състоянието на системите и компонентите, както и възможните мерки за намаляване
на разходите за енергия.
На фиг.3.14 е показан един пример на схема на водните потоци в една промишлена
система, който е идентифициран при обследване, при който е установен потенциал
за енергоспестяване във водоснабдителната система за промишлени нужди.
.
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Фигура 3.14

Технологична схема на водните потоци

3.3.6. Системи за сгъстен въздух и технологични газове



Системи за сгъстен въздух
Производството на сгъстен въздух в едно промишлено предприятие може да се
реализира в централизирани и децентрализирани системи. Това е енергоемко производство –
необходими са повече от 10 единици електричество за да се осигури 1 еквивалентна единица
сгъстен въздух.
Системите за сгъстен въздух включват следните основни компоненти: компресор,
резервоар за съхранение на сгъстен въздух (ресивер), филтри за очистване на въздуха,
изсушител за отстраняване на водата и влагата от въздуха, охладител за охлаждане на
топлия въздух, сепаратор за кондензата, маслоотделител, блок за автоматично регулиране и
управление, система за пренос и разпределение на сгъстения въздух до консуматорите.
Обследването за енергийна ефективност трябва да идентифицира:
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технологичната схема на системата за сгъстен въздух и разположението и в плана
на промишленото предприятие;
- техническите параметри (проектни, конструктивни и режимни) на съставящите я
компоненти;
- режимите на работа на системата;
- производителността и разхода на енергия;
- състоянието на системата и елементите, както и възможните мерки за намаляване
на разходите за енергия.
Някои специфични детайли, които трябва за се познават и изпълняват при
реализиране на обследването:
1. Пропуски на въздух. Установяват се по генерирания шум от пропуска. Найподходящо за целта е използването на ултразвуков уред, който позволява установяване на
изтичане на въздух дори и в шумна околна среда.
2. Филтриране и изсушаване. Различните приложения може да изискват различно
качество на сгъстения въздух по отношение на влагата, съдържанието на масло и
съдържанието на прах. Основните замърсители са: водна пара, атмосферни замърсявания,
масло, маслени изпарения, частици от износване на детайлите, карбонатни продукти от
компресорно масло, ръжда, утайки. Разходът на енергия за филтриране и изсушаване има
чувствителен дял в енергийния баланс на компресора.
Филтрите може да бъдат монтирани преди и след сушилният възел, а така също и на
мястото на употреба. Ако има маломерни, неправилно подбрани, недобре поддържани или
твърде много използвани филтри, компресорът ще генерира сгъстен въздух при налягане, повисоко от изискваното. Средно увеличаване на генерираното налягане от 1 barg води до 7%
допълнително увеличаване на разхода на енергия.
Водата трябва да се отстрани от сгъстения въздух докато се охлажда.
Производителността на сушилният компонент в системата се основава на точката на
оросяване, която зависи съществено от температурата и налягането на постъпващия въздух.
3. Съхранение на сгъстения въздух в ресивер. Най-добрата практика е ресиверът да
се разполага на хладно място (най-често навън), което допълнително ще намали
температурата на сгъстения въздух и останалите водни и маслени пари ще кондензират.
Увеличен капацитет на въздушния приемник може да помогне за подобряване на
производителността.
4. Кондензоотделители и маслоотделители. Те може да са монтирани след
охладители, въздушни ресивери, изсушители, филтри. Има различни видове и категории
отделители, но реален факт е, че те са реална причина за пропуски на сгъстен въздух.
5. Оползотворяване на топлината. Около 90% от енергията, потребена от компресора,
се губи като отпадна топлина, от която 90% са възстановими.
6. За идентифициране на възможностите за намаляване на разходите за енергия в
системите за сгъстен въздух е необходимо да се извърши:
- преглед на потребителите на сгъстен въздух. Оценка дали сгъстеният въздух се
използва по подходящ начин или не напълно. Възможни алтернативни технологии, които
могат да изпълняват същата функция по-ефективно;
- определяне на потреблението при базово натоварване;
- измерване на потреблението на сгъстен въздух, когато нормалните операции на
обекта са спрели;
Компресор
- оценка на възможностите за намаляване на температурата за засмуквания въздух;
- оценка на възможностите за оползотворяване на топлината от охлаждане на
компресорите;
-
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- проверка на работните температури и налягането;
- оценка на натоварването на компресора – цикли на разтоварване, осигуряване на
работа в продължение на не по-малко от 70% от времето в натоварено състояние.
Система за разпределение на сгъстения въздух
- проверка за пропуски на сгъстен въздух и констатиране на режима на такива
проверки от обслужващия персонал;
- оценка на възможностите за намаляване на налягането;
- оценка на базовото натоварване и възможностите за намаляването му;
- идентифициране на участъци с недостатъчен капацитет и причините за загуба на
налягане.



Системи за технологични газове
Широка гама технологични газове (кислород, азот, въглероден диоксид, водород, аргон
и др.) се използва в промишлените системи. Всеки газ си има своя специфика и особености,
както по отношение на безопасността, така и по отношение на транспортирането,
съхранението, обработката и използването за целите на конкретен процес.
Наред с документирането на доставката и разходите за това, обследването за
енергийна ефективност идентифицира всички съответстващи елементи, както е посочено за
системите за сгъстен въздух, и спазването на нормативно определени конкретни изисквания
за дадения газ, вкл. и за опазване на околната среда.
3.3.7. Технологични процеси, съоръжения и системи
Технологиите на производство в едно предприятие са разнообразни. За изясняване
на последователността и същността на технологичните процеси, както и вида и
функциите на оборудването, е необходимо да бъде уточнена технологичната схема
на процесите и връзките между тях. Това е безусловно необходима база за коректна
идентификация на
входящите и изходящи масови и енергийни потоци. Схемата се
предоставя от предприятието, а в случай на липса на такава – трябва да се идентифицира от
консултанта.
Като пример на фигура 3.15 е представена технологичната схема на процесите в
керамично предприятие. От схемата може да бъде получена следната полезна информация:
- за връзките между отделните технологични етапи и елементи от оборудването, което
е основа за съставянето на материални и енергийни баланси и за последващото изчисляване
на енергийните характеристики;
- възможност за съпоставка на технологиите и свързаното с тях оборудване с
препоръчителните в Европейските ръководства по най-добри налични техники. Това е и база
за оценка и предлагане на нови технологични решения и оборудване с по-висока
ефективност.



Оборудване
Най-общо оборудването може да се класифицира в две основни категории:
оборудване по каталог и оборудване, което не е включено в каталог.
Към първата група оборудване спадат: мелници, преси, роботи, резервоари с
пропелерни
бъркачки,
камерни
пещи,
горивни
инсталации,
топлообменници,
металообработващи машини, сушилни, помпи, вентилатори, компресори и други, които са
доставка от фирми – производители.
Към втората група спадат пещи, сушилни, котли с голяма мощност, съдове под
налягане, ректификационни, дестилационни колони с висока производителност, тръбни
мрежи и други, които се изработват по проектна документация.
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Технологична схема на процесите в предприятие за производство
на санитарен порцелан

Фигура 3.15

Промит каолин

Глина

Разходен бункер

Фелдшпат
Натрошаване

Натрошаване
(валцови
Разходен бункер

Дозиране по маса

Пясък

Дозиране по маса

Пресяване

Разходен бункер

Разходен бункер

Дозиране по маса

Дозиране по маса

Размиване и разбъркване
Мокро смилане (топкови мелници)

Н2О

1% брак

Прецеждане и магнитна
сепарация

Прецеждане и магнитна сепарация
W3= 42%

Съхраняване и корекция на
шликера
W3= 42%

Формуване в гипсови калъпи

Глазурни суровини
Пресяване
Разходни бункери

W3= 18 %

Размиване и
разбъркване

Корекция на формата

Натрошаване

Дозиране по маса

Мокро смилане
Сушене на отворени стелажи

3 % брак

Дозиране

W3=10%

Сушене в камерни сушилни

Междинен бункер

Корекция

Прецеждане

W3=1%

Глазиране

Натрошаване

Магнитна сепарация

W3=3%
3 % брак

Изпичане в тунелни пещи

1% отпадък
1 % отпадък

Съхранение

Сортиране

Опаковка

За коректната идентификация на енергийните характеристики на технологичното
оборудване е необходима следната информация:
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- проектната техническа документация на обекта: предназначение на промишлената
система, проектна и номинална мощност на машините и съоръженията, производителност,
енергоносители (от работен проект, каталози);
- проектната документация на обурудването, което не е включено в каталози
оборудване;
- режимите на работа /непрекъснат или периодичен/, годишен фонд работно време на
отделните машини и съоръжения – реален по данни на предприятието и от измервания на
място;
- системите за мониторинг, контрол и управление;
- експлоатационните особености, регистрирани от практиката на експлоатационния
персонал;
- настъпили конструктивни и технологични изменения от първоначалните проекти;
- проведени последни ремонтни операции и ако има други неспоменати по горе
сведения за обекта.
3.3.8. Системи за осветление
Обикновено системите за осветление в промишлените предприятия са
децентрализирани системи с функция да осигурят осветеност с необходимото количество на
определена зона. Много рядко срещана е практиката за отделно измерване на разхода на
енергия за осветление. За целите на обследването за енергийна ефективност разходът на
енергия за осветление се изчислява като произведение на средната едновременна мощност
на осветителните тела и времето за тяхната работа. От тази гледна точка необходимата
информация се идентифицира от консултанта по време на обследването.
Необходимата основна информация за конкретна система за осветление включва:
-

идентификация на осветителната технология;
брой и тип на осветителните тела;
брой на неработещите осветителни тела;
режимите на работа на осветлението;
измерване на осветеността за оценка на нивата на осветеност;
вид и начин на функциониране на системата за управление на осветлението;
състоянието и поддръжката на системата.

На тази база анализът трябва да даде отговор на следните въпроси:
1. Постига ли се необходимото качество на осветеност?
2. Съществуват ли възможности за модернициране на системата или подмяната и с
по-ефективна?
3. Какви са възможностите за по-ефективно управление на системата, вкл. с
комбиниране с естествено осветление?
3.3.9. Системи за осигуряване на микроклимата
Въпреки широко възприеманото понятие „системи за осигуряване на микроклимата“
като такива, които имат предназначение да осигуряват здравословни и безопасни за
човека условия чрез поддържане на нормативните параметри на микроклимата в
сградите, в контекста на задачите на обследването за енергийна ефективност към
тях ще се включат и други сродни категории системи.
От гледна точка на функционално предназначение производствените сгради може да
се класифицират в три основни групи:
- производствени промишлени сгради;
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- спомагателни промишлени сгради (помощно-производствени цехове и работилници,
сгради на транспортното, енергодобивното, ремонтното стопанство, промишлени хладилници
и др.);
- промишлени складови сгради, обвързани с технологията на производството.
Освен тях в промишленото предприятие има и административни сгради, кухни и столови за
хранене.
В това многообразие от сгради се налага осигуряване на параметри на микроклимата
както по технологични изисквания, така и по санитарно – хигиенни и здравословни
изисквания.
Основните категории системи за осигуряване на необходимите параметри на
микроклимата са:
- системи за отопление;
- системи за вентилация;
- системи за кондициониране на въздуха;
- системи за охлаждане и замразяване.
За всяка от тези категории системи, обект на обследването за енергийна ефективност,
е необходима следната основна информация:
- проектната техническа документация: предназначение на системата, техническите
параметри на компонентите - проектна и номинална мощност на съставните
енергопреобразуващи/генериращи компоненти, енергоносителите и техните
параметри;
- режимите на работа и параметрите на средата, които трябва да осигури;
- системите за контрол и управление;
- експлоатационните особености, регистрирани от практиката на експлоатационния
персонал.
Обикновено проектна и техническа документация не е налична в цялост и
консултантът трябва да осигури необходимата за анализа на състоянието и енергийните
характеристики на системите информация чрез огледи и измервания.
Някои специфични детайли за отделните системи:



Системи за отопление
В производствени помещения със значима светла височина (между пода и
покрива/тавана) конвективното отопление не е ефективно. Конвективни системи с използване
на топлоносител пара или вода осигуряват топлина само в близко пространство до покрива.
Конвективната струя формира значима стратификация на температурното поле в
помещението.
В такива случаи е подходящо лъчисто отопление. Трябва обаче да се провери дали
лъчистите отоплителни тела за оразмерени така, че да осигуряват необходимия комфорт на
работещите. На фиг. 3.13 е илюстриран случай, при който неправилно оразмереното лъчисто
отопление „загрява“ работещите до температура над 42 оС, което предизвиква дискомфорт и
силно понижена работоспособност.
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Фигура 3.13

Неправилно оразмерено лъчисто отопление



Системи за вентилация
Известни са няколко показатели, които дават основа за класификация на процеса на
вентилиране и системите за това:
- според начина на движение на въздуха се различават два вида вентилация:
естествена (известна още като аерация) и принудителна;
- според начина на отвеждане на вредностите: общообменна; местна и смесена.
- според начина на действие системите за принудителна вентилация се делят на :
нагнетателни; смукателни и балансирани (нагнетателно-смукателни).
Естествена вентилация е подходяща за високи помещения, в които има значимо
отделяне на топлина. Пример за това са леярни цехове.
Принудителната вентилация е свързана с необходим разход на енергия – топлина за
обработка на подавания въздух и електричество за транспортиране на въздуха. Такива
системи често се използват и за топловъздушно отопление.



Системи за кондициониране на въздуха
Тези системи изпълняват функциите на принудителна балансирана вентилационна
система, но чрез тях може още да се постигне и процес на охлаждане, както и поддържане на
необходима влажност в помещението. Има технологични процеси, които изискват
поддържане на температура и относителна влажност на въздуха в помещението в строго
определени граници. Един пример за това е текстилното производство.
При системите за вентилация и кондициониране е необходима информация за
потребяваната енергия:
- от вентилаторите, помпите, хладилните компресори;
- за загряване на въздуха в калориферите;
- за охлаждане на въздуха във въздухоохладителите;
- за овлажняване или изсушаване.
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Такава информация може да бъде резултат от материален и енергиен баланс, за
разработването на които са необходими измервания на дебити, температури, относителна
влажност на въздушните потоци и електрическите параметри на компонентите с електрическо
захранване.
В хода на извършване на това е добре да се съобразяват и възможните мерки за намаляване
на разхода на потребна енергия и повишаване на ефективността на системите, като:
1. Мерки за намаляване на товарите
- намаляване на отоплителните и охладителните товари чрез намаляване на
коефициента на топлопреминаване на стени, тавани, прозорци и врати;
повишаване качествата на защитата от слънчево облъчване; въвеждане на помалко енергоемки технологии; улавяне на вредностите на мястото на отделянето
им.
2. Оптимизиране на количество пресен въздух
- регулиране на дебита на пресния въздух (ръчно или с осезател за СО2); енталпийно
регулиране на смесването; въвеждане на система за оползотворяване на топлината на
отработения въздух;нощно охлаждане с пресен въздух.
3. Намаляване на потребната енергия за вентилатори, помпи и хладилни
компресори
- намаляване на дебита на въздуха, оценка на темературната разлика между
подавания въздух и въздуха в помещението; използване на дву- и трискоростни вентилатори;
променлив ъгъл на лопатките;честотно управление (VAV,VRV); избор на съоръжения с найвисок кпд; намаляване на пада на налягането Δp чрез почистване на съоръжения, канали,
тръбопроводи.
4. Минимизиране на времето за експлоатация
5. Мерки за топлообменници, овлажнителни устройства (ОК, ПО) и
водоохлаждащи кули (ВОК)
- замяна на топлоносител пара с вода при калориферите; за въздухоохладители –
въвеждане на директно изпарение; ОК – изключване на отделни редове дюзи; ВОК –
осигуряване притока на прясна вода за подържане концентрацията на соли; квалифицирана
намеса за обработка на циркулационната вода.
6. Мерки за подържане на температурата
- термостати; система за автоматично регулиране и управление.



Системи за охлаждане и замразяване
При производства, в които технологията на произвеждан продукт включва процес на
охлаждане или изискване за престой на продукта при ниска температура за определен
период от време, се използват системи за поддържане на съответстващи параметри на
микроклимата, класифицирани тук като системи за охлаждане и замразяване.
При такива системи, които трябва да осигуряват ниска температура в определен обем,
е необходимо:
- да се извърши целенасочен оглед, проверка и анализ на топлофизичните
характеристики на затворения обем;
- да се установят местата с нарушена топлинна изолация и наличието на топлинни
мостове;
- да се извърши проверка на действителният коефициент на топлопреминаване за
установяване на възможности за кондензация на влага по външната повърхност на
ограждащата конструкция;
- детайлен оглед на хладилната инсталация и технологичното оборудване към нея;
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- идентификация на параметрите на междинния студоносител (ако има такъв) или на
необходимата температура на изпарение при инсталации с пряко изпарение;
- установяване на режимите на работа, температурата на изпарение и температурата
на кондензация;
- измерване на характеристиките на компресора чрез специализиран уред за хладилни
компресори. Оценка на хладилния коефициент;
- установяване на действителната температура на прегряване на хладилния агент
след изпарителя;
На базата на извършените измервания с подходящи изчисления трябва да се определи
потребената и генерираното количество студ. При оценката на ефективността на системата
трябва да се има предвид, че:
- всяко нарастване на температурата на кондензация и (или) понижаване на
температурата на изпарение извън зададените оптимални стойности за конкретна хладилна
инсталация, води до излишен преразход на електричество за получаването на едно и също
количество студ;
- нарастването на температурата на прегряване след изпарителя влошава драстично
работата на компресора;
- използването на регулираща и защитна автоматика за всеки по-важен възел на
хладилната инсталация води до значими резултати.
3.3.10. Сградни ограждащи конструкции и елементи
Производствените сгради са част от компонентите на промишлената система
(§1, т. 25, ДР, ЗЕЕ). За изчисляване на енергийната характеристика на промишлената
система
(специфично
енергийно
потребление
за
единица
произведен
продукт/предоставена услуга) се вземат предвид и енергийните характеристики на
производствените сгради.
Първият въпрос, който подлежи на недвусмислено уточняване е, по кои
показатели за разход на енергия се извършва оценката на енергийната
характеристика (ЕР) на производствена сграда в процес на обследване на
промишлена система, към която сградата принадлежи?
За изясняване на този въпрос се прилагат комбинирано техническите изисквания на
две свързани наредби:
 Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради (Наредба №
7/2004 г.)
 Наредба № Е-РД-04-2 от 2016 г. за показателите за разход на енергия и
енергийните характеристики на сградите (Наредба № Е-РД-04-2/2016 г.)
Нормативният акт, който определя минималните технически изисквания за
енергийна ефективност на сгради, както начините за изразяване на техническите

изисквания към енергийните характеристики на сградите, е Наредба № 7/2004 г.
Освен за жилищни сгради и за сгради за обществено обслужване, изискванията на
Наредба № 7/2004 г. се прилагат и при проектиране на производствени сгради, както и
при обследване за енергийна ефективност на този вид сгради като част от
промишлена система, които не подлежат на сертифициране по реда на ЗЕЕ (чл. 1, ал.
2, т. 4 от Наредба № 7/2004 г.).
Посочената разпоредба по категоричен начин показва, че производствените
сгради, въпреки, че не подлежат на сертифициране по ЗЕЕ, не са изключени
от техническите изисквания за енергийна ефективност на сградите в
България и попадат в приложното поле на Наредба № 7/2004 г.
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Агенция за устойчиво енергийно
развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
Стр.88

Техническият показател за енергийна ефективност на производствена
сграда е обобщеният коефициент на топлопреминаване през ограждащите
конструкции и елементи на сградата - Uоб., W/m2.K.
В контекста на горните разяснения, тъй като нормата за енергийна ефективност за
производствени сгради е определена като изискване към обобщен показател за разход на
енергия, тя попада в хипотезата на чл. 12, т. 2 от Наредба № Е-РД-04-2/2016 г. Избраният в
резултат на нормативна преценка обобщен показател за разход на енергия отразява преноса
на топлина през общата ограждащата конструкция на сградата и се формира като съвкупност
от няколко показателя за разход на енергия, които характеризират енергопреносните
свойства на ограждащите конструкции. Това са показателите:
а) коефициент на топлопреминаване през външните стени (W/m2K);
б) коефициент на топлопреминаване през прозорците (W/m2K);
в) коефициент на топлопреминаване през покрива (W/m2K);
г) коефициент на топлопреминаване през пода (W/m2K);
Това изяснява инженерната логика, заложена в нормата за енергийна ефективност за
производствени сгради.
Всяка новопроектирана производствена сграда или съществуваща производствена
сграда, която подлежи на обновяване, реконструкция или на основен ремонт трябва да
изпълни нормативното условие Uоб. ≤ Uоб.ref..
Изискването е приложимо, когато целогодишно или над четири месеца в
годината в една производствена сграда се изисква да се поддържа микроклимат с
определени параметри зададени с:
 технологичния режим, свързан с конкретното производство;
 нормативен акт;
 задание за проектиране (което по презумпция трябва да е съобразено с
предходните две).
При технологичен режим, изискващ микроклимат с определени параметри, се спазват
изискванията на технологията. Когато технологичният режим или нормативен акт,
свързан с дадено производство, налагат в сградата да се поддържа по-ниска
температура от допустимите здравни норми за микроклимат в производствени
предприятия, намаляването на топлинните загуби през ограждащите елементи през зимния
период чрез подобряване на термичното съпротивление на стените, прозорците, покрива и
ако е приложимо пода ще подобри топлинния комфорт на работещите хора. Това е от
значение, защото в този случай изискванията на трудовото и здравното законодателство не
се прилагат, а приоритетно се изпълняват наложените от технологията специфични гранични
стойности и изисквания към микроклимата в помещенията.
Във втория случай, когато параметрите на микроклимата трябва да се осигурят по
силата на нормативен акт, се прилагат изискванията на Наредба № РД-07-3 от 2014 г. за
минималните изисквания за микроклимата на работните места, издадена от министъра на
труда и социалната политика и министъра на здравеопазването. Наредбата се прилага във
всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност по Закона за
здравословни и безопасни условия на труд, когато работещите са изложени на въздействието
на параметрите на микроклимата. Тази наредба не се прилага за работни места в сгради,
предназначени за отглеждане на птици и животни, за съхраняване на селскостопанска
продукция, за хладилни помещения и за подземни рудници.
Във всички останали случаи, за да се отговори на изискванията на здравната наредба,
за поддържане в определени граници на температурата, относителната влажност и
движението на въздуха, е възможно да са необходими технически системи за отопление,
вентилация и охлаждане. В този случай такива системи ще разходват енергия за
нетехнологични нужди, но потребената енергия ще окаже влияние върху общия разход на
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енергия на промишлената система като цяло. Енергията за поддържане на параметрите на
микроклимата в зимен и летен режим е в пряка зависимост от източниците на явна топлина,
от категорията на работа, свързана с физическата активност и броя на хората, от вида на
технологичното оборудване, от източниците на влага (свързани и несвързани с
производството) и от топлинните загуби на сградата. Поради голямото многообразие на
промишлени дейности и разнородна специфика, техническият показател за енергийна
ефективност на производствените сгради е определен до степен на задължителност само за
ограждащите елементи на производствената сграда, тъй като всички останали изброени
фактори могат сериозно да повлияят върху точността на изчислителния метод за годишен
разход на енергия в сгради при приетите стандартизирани условия за неговото приложение.
Това е основен аргумент за производствени сгради да не се нормира стъпаловидна
скала за годишен разход на енергия с числови граници със стъпки на класовете от G до A+,
както за сгради с друго предназначение. Такова изискване няма и на европейско ниво.
Въпреки това българската нормативна уредба е гъвкава по отношение на прилагане на
метода за месечния енергиен баланс на сграда. Въз основа на опит в енергийното
обследване и симулиране на енергийното потребление на различни по конструкция и
предназначение сгради е установено, че методът може да се приложи с достатъчна точност и
при изчисляване на годишния разход на някои производствени сгради. Това е особено
полезно, когато в процес на обследване за енергийна ефективност на промишлена система
или в процес на управление на енергията се установи, че сградите на предприятието, в които
е инсталирано производственото оборудване, са значим потребител на енергия за
непроизводствени цели, а влиянието на топлинните загуби и печалби от различни източници
може да се оцени с приемлива точност. В този случай няма нормативна пречка годишният
разход на една производствена сграда да се изчисли по националната Методика за
изчисляване на показателите за разход на енергия и на енергийните характеристики на
сгради от приложение № 3 на Наредба № 7/2004 г. с което да се потърсят подходящи
технически решения за усвояване на потенциала за енергоспестяване от непроизводствени
консуматори на енергия в сградата.
За такива случаи Наредба № 7/2004 г. предвижда нормативна възможност за
прилагане на методиката от Приложение № 3 за изчисляване на интегрираната енергийна
характеристика годишен разход на енергия на производствена сграда като част от
промишлена система но при условие, че са избрани подходящи входни данни, необходими за
прилагане на изчислителния метод, и е отчетено въздействието на специфични проектни или
експлоатационни условия върху точността на метода.
Полученият резултат, изразен в kWh/m2год. кондиционирана площ на
производствената сграда, дори в случаите, когато може да се определи по
приложимия изчислителен метод в Приложение № 3 от Наредба № 7/2004 г., е
показател, който няма с какво да се сравни - той е несъпоставим с национална
норма, тъй като за производствени сгради няма скала за измерване на годишното
енергопотребление.
Въпреки това, в случай, че може да се приложи за производствена сграда, това е найточният метод за оценка на разхода на енергия в сградата и оценка на влиянието на всеки
компонент в енергийния баланс на сградата. Изчисленият по този начин годишен разход на
енергия най-точно ще установи потенциала от енергоспестяване в сградата, както и
количественият ефект от енергоспестяващи мерки за нея. Това ще даде ясна количествена
оценка за спестената енергия в сградата, следователно и ясно количествено изражение на
спестяването за единица продукция, който е измеримият показател за енергийната
ефективност на промишлената система.
Преди да се пристъпи към изчисленията, а когато е приложимо и към компютърно
симулиране на енергийното потребление на производствена сграда, е необходимо да се
осигурят необходимите данни за обемнопланировъчните и експлоатационните й
характеристики. Процедурата на енергийното обследване изисква, дори ако има запазени
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чертежи от инженерно проектиране, геометричните параметри да се сверят и заснемат на
място. Това е продиктувано от необходимостта да се установят структурите на ограждащите
елементи в различните части на фасадата, както и тяхното експлоатационно състояние.
Заснемането е необходимо, защото с течение на времето проектните стойности на
ограждащите елементи са се променили под въздействието на климатичните и
експлоатационните условия в сградата. Масовата практика е да не са съхранени никакви
строителни книжа за сградата, или такива да са налични в ограничен обем. От теорията на
топло и масопренасяне е известно, че топлопроводността на строителните продукти и
материали нараства при тяхното овлажняване. За да се осъществи топлообмен между
отделни слоеве, от които ограждащият елемент е изграден, е необходимо в тези части
температурите да бъдат различни. Това означава, че конструктивен елемент с нарушена
фасадна повърхност има влошени топлофизични характеристики в зоната на повредата,
където е изложен на намокряне от дъжд и сняг. Това е валидно и за старите сгради с
ненарушени фасадни мазилки, когато експлоатационният период е повече от 30 год. и поради
хогроскопичност на конструкцията влагата може да е достигнала от вън на вътре или от вътре
на вън до основния градивен елемент. Стени във видимо лош външен и/или вътрешен вид
имат влошен коефициент на топлопреминаване поради по-високия коефициент на
топлопроводност на някои слоеве, които формират завършения зид.
Производствените халета, особено тези от 60-те години на миналия век, имат
характерно остъкляване във височина на сградата. Повечето прозорци на производствената
сграда са изпълнени от единично стъкло и имат стоманени или алуминиеви рамки. Дори
когато не са отваряеми, такива прозорци имат завишена инфилтрация поради лошото им
уплътняване.
Покривът на производствената сграда е друг елемент, през който се реализират
значителни топлинни загуби. В много от случаите той е експлоатационно занемарен както по
отношение на топлинно изолиране, така и по отношение на хидроизолацията. При течове в
конструкцията топлофизичните характеристики на покрива се влошават значително.
Повечето подове на производствените сгради са проектирани така, че да носят
голямото натоварване на технологичното оборудване, произведената продукция и подемния
транспорт. Поради това съответните производствени сгради са изградени върху земя без
подземен етаж, но не може да се каже, че това е строга универсалност.
Когато не е възможно коефициентът на топлопреминаване да бъде измерен, той се
изчислява за всеки отделен елемент по методиката в Наредба № 7/2004 г.
Описание на методиката за изчисляване на обобщения коефициент на
топлопреминаване, спецификата на отделните детайли и формите за събиране и отразяване
на резултатите са представени в Приложение В.
3.3.11. Вътрешен транспорт
Транспортът е процес на пространствено преместване на хора и стоки във времето. В
този процес не се създава нова продукция в натурално-веществена форма, а само се
увеличава стойността на транспортирания обект.
Видовете вътрешнозаводски транспорт са: мотокари, електрокари, лентов, ролков,
кранов, шнеков, гредов, асансьори, аеротранспорт, хидравлични тласкатели, сандъчни
подаватели, люлков, телфери, релсов (вагони, плъзгащи плочи), транспортни колички и др.
Транспортните системи, които функционират на територията на предприятието, за
разлика от външния транспорт се отнасят към вътрешнозаводския транспорт. Видът и
режимът на работа на вътрешнозаводския транспорт се определят от технологията на
производство на обследвания обект. Възприетите основни понятия в тази област са:
Товаропотоци – характеризират движението на материалите по цялата територия на
предприятието. Определят се от количеството товари в [kg], [m3], [бр.], преминали през
дадения участък за единица време. Графичното им изображение се нарича схема на
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товаропотока. На тази база се изчисляват основните параметри на средствата за
вътрешнозаводския транспорт.
Товарооборот - общото количество получавани и експедирани товари за определен
период от време m3/год., kg/год. (или за месец, седмица, ден). В табл.3.1 е показана една
подходяща форма за систематизиране на информацията за товарооборота.
Таблица 3.1
Условно
означение

Систематизирана информация за товарооборота

Пунктове
ТоваРазторене

варване

Характеристика на
товарите

Товаро-

Дължина

оборот Q,

на пътя,

3

m /год.

m

Средства за
механизация
и транспортирането

Средства и
методи
за авт. и
за мех.

За анализа и оценката на състоянието и работата на вътрешния транспорт е
необходимо:
- запознаване с движението на материалните потоци по отделните технологични линии
от постъпването им в предприятието /цеха/ до склада за готова продукция и изхода от
предприятието;
- изготвяне на план на маршрутите на отделните транспортни средства в съответните
участъци на обследваното предприятие;
- подробно запознаване с паспортните данни на обследваните транспортни средства
или системи;
- установяване на надеждността R и коефициента на разположение
N
на
транспортното средство или система по изразите:

R 

8760   τ п  τ н.п 
.100 ,%
8760  τ п

8760   τ п  τ н.п 
.100 ,%
8760
където: τп е продължителност на планирания престой h;
τн.п -продължителност на непланирания престой, h.
Основните фактори, на които трябва да се обърне внимание и от които зависи разхода
на енергия на транспортната система, са:
- обемно или масово натоварване, отнесено към единица обем или площ;
- вид на транспортирания товар /суровина, полуфабрикат, готова продукция, брак или
отпадък/;
- механизация и автоматизация на товаро-разтоварните дейности;
- скорост на движение и маршрутни разстояния;
- режим на работа - непрекъснат или дискретен /за час или цяла смяна /;
- установяване на възможностите за директно измерване или установяване по други
начини на разхода на енергия за единица време или продукция;
- регистриран годишен разход на енергия от предприятието за минали години за
даденото транспортно средство или система;
- коефициент на средногодишна използвана мощност.
N 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Агенция за устойчиво енергийно
развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
Стр.92

Информацията за потреблението на енергия от вътершния транспорт може да бъде
систематизирана таблично на базата на информация за всеки тип транспортно средство,
както е показано в таблици 3.2 и 3.3.
Таблица 3.2

Електрически транспортни средства

Вид на
транспортното
средство

Вид на
транспортирания
товар

Реална
товароподемност

-

-

kg

m

Таблица 3.3

Товарооборот

Мощност

P

M

kg/год.

Годишен
фонд работно
време Δ

Потребена
енергия

h/год.

kWh/год.

kW

Специфичен
разход на
енергия

E =P Δ

е=Е/ M
kWh/kg

Транспортни средства с двигатели с вътрешно горене

Вид на
транспортното
средство

Вид на
транспортирания
товар

Реална
товароподемност

-

-

kg

m

Товарооборот

Вид на
горивото

M

kg/год.

-

Годишен
разход на
гориво

Vf

Долна
топлина на
изгаряне на
горивото Qдр

l/год.

kWh/l

Потребена Специфичен
енергия
разход на
р
енергия
E=Vf. Q
д

kWh/год.

е=Е/ M
kWh/kg

Като база за анализ на съществуващото състояние и формулиране на
енергоспестяващи мерки, е необходимо да се съобразят основните идеи и изисквания на
логистиката:
създаване на надеждна и устойчива система за снабдяване, производство,
разпределение и потребление;
влияние на транспорта върху продължителността и точността на доставката на
стоките, върху размера и постоянното поддържане на запасите и върху състоянието на
стоките при получаването им;
обединяване на доставките в по-големи партиди и ефективно използване на
капацитета на превозните средства. Така се постигат по-ниски разходи на единица превозен
товар;
избор на рационални маршрути за превоз на товарите. Не трябва да се
допускат дълги, кръстосани и повторни превози, които увеличават транспортните разходи.
При редовни доставки маршрутите могат да се оптимизират така, че превозното разстояние и
общите транспортни разходи да са минимални. Това ще се отрази в редуциране на времето
за транспорт;
съкращаване на времето за товарене и разтоварване, което е част от
необходимото време за превоз на товарите. При превози на къси разстояния то може да се
окаже по-голямо от времето за пътуване и да формира основния дял от транспортните
разходи. Възможност за съкращаване на времето за товарене и разтоварване е уедряването
на товарите и механизация на подемно-транспортните операции;
ограничаване и напълно отстраняване на повредите по товара за времето на
превоза (деформации, счупване, похабяване, злоупотреби). Най-чести причини за повреди на
товара са - начина на уедряване на товарите, изпълнението на товаро-разтоварните
операции, начина на укрепване на товара в превозното средство и др.
След анализ на установения разход на енергия и сравнение с добрите практики в тази
област, следва да се прецени възможността за оптимизиране на енергийния разход и да се
предложат съответстващи енергоспестяващи мерки.
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3.4. Организиране и структуриране на информацията
За установяване на съществуващото състояние на промишленото предприятие по
отношение на потребление на енергия и потенциалните възможности за намаляване на
разходите за енергия са необходими актуални за последните 3 години. Изходен пунк за това е
предварително получената информация, за която консултантът е представил специализирани
форми на възложителя.
Предварителната информация се структурира в три основни бази данни:
1. База данни за организацията и функционирането на обекта;
2. База данни за енергопотреблението;
3. База данни за произвежданата продукция.
Терминът „база данни“ в конкретния случай трябва да се разбира като „масив
от данни“ и да се разграничи от приетия смисъл в областта на
информационните технологии..
Тези масиви от информация дават възможност за лесна обработка с
широкодостъпната среда Ексел на MS Window за получаване на числова и графична
интерпретация на резултатите, необходими за целите на анализа.
3.4.1. База данни за организацията и функционирането на обекта
Тази база данни включва информация за:
1. наименование на предприятието;
2. нектора на икономическа дейност и кода по КИД;
3. категория на предприятието;
4. адрес по местонахождение;
5. упълномощени лица да представляват предприятието за целите на обследването;
6. форма на собственост на предприятието и статус;
7. година на основаване на предприятието;
8. средносписъчен брой на персонала;
9. структурни единици със самостоятелно производство до краен продукт;
10. структурни единици, обвързани в общ технологичен процес;
11. период в години на експлоатация на основните производствени съоръжения;
12. основни действия по технологична модернизация;
13. режим на работния цикъл в дневен и седмичен план;
14. информация за най-енергоемките системи в предприятието;
15. информация относно предприети мерки за енергийна ефективност и бариерите;
16. информация за енергийния мениджмънт в предприятието;
17. информация за наличност на необходимата техническа информация (планове,
чертежи, технически спецификации, данни за потреблението на енергия и др.);
18. инвестиционните намерения в предприятието;
19. поредност на обследването;
20. друга значима информация за предприятието.
За тази база данни в Приложение А – Раздел А и Раздел Б са представени структурирани
таблици за попълване на информацията от възложителя.
3.4.2. База данни за потреблението на енергия
Базата данни включва следната информация:
1. Данни за потреблението на електричество:
- годишно потребление (най-малко за 3 години);
- инсталирана мощност;
- среден фактор на мощността;
- годишни разходи;
- тарифи;
- глоба за фактор на мощността;
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генериране на електричество (капацитет, разходи за генерирането, тарифи за
продажбите, дялово разпределение на продажбите за зимен и летен период);
- разпределение на потребителите по дял на потреблението (електродвигатели,
осветление, отопление, климатизиране, производствено оборудване).
2. Данни за потреблението на топлина:
- годишно потребление на топлина от централизирано топлоснабдяване (по години и
по енергоносители);
- годишни разходи;
- структура на тарифите (топлина, кондензат);
- собствено производство на топлина (годишно производство, продажби, стойност на
единица топлина, върнат кондензат, продажна цена).
3. Данни за генериращите мощности:
- оборудване за генериране на топлина (парни котли, водогрейни котли, работно
налягане, капацитет, възраст, използвано гориво);
- състояние на генериращите мощности и тяхното управление.
4. Данни за използваните горива (по години):
- тежко гориво;
- леко гориво;
- газ.
За всички – годишно потребление, цена и специфични параметри.
5. Годишен енергиен профил за потребената енергия по месеци, по ресурси и вода.
В Приложение А – Раздел В са представени таблични форми за структуриране на
информацията за тази база данни.
Месечното потребление на енергия по енергоносители / електричество, горива,
пара, гореща вода/, тарифите за енергоносителите, разходите за закупуване и
доставка и на енергоносители, е предоставена информация от възложителя.
Информацията се намира в първичните счетоводни документи. Различните
енергоносители са регистрирани с различни единици. Необходимо е подходящо
привеждане към единна мярка - kJ, kWh, MWh и т.н.
3.4.3 Бази данни за произведената продукция
Базата данни включва следната информация:
1. Единици за произвеждан продукт
2. Основна информация за произвежданата продукция
- по видове продукти: мерна единица, дял от общата продукция в текущото състояние
на производството и при пълен капацитет на производството
3. Общ капацитет в абсолютни единици
4. Годишен обем и относителен дял за всеки продукт по години
5. Годишен профил за произвежданата продукция и потребената суровина по месеци.
В Приложение А – Раздел Г е представена таблична форма за структуриране на
информацията за тази база данни от т.1 до т.4., а информацията по т.5 – в Приложение А –
Раздел В (съвместно с годишния енергиен профил).
-

С особено внимание трябва да се групират данните за произведената
продукция, когато има няколко типа с различна енергоемкост.
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4.
АНАЛИЗ
НА
ДАННИТЕ
ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ.

И

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ

НА

ПОТЕНЦИАЛА

ЗА

Съществуват два основни подхода за анализ на данните.
 Инженерен подход. Извършва се детайлизиран анализ на компонентите на
производствено-технологичните и енергопреобразуващите и преносни системи и на тази
основа се получава търсената оценка. Основният недостатък произтича от необходимостта
да се обработва голям обем информация.
 Вторият подход се основава на системни техники. Чрез предварително отсяване на
значимите по дял енергоресурси и оценка на тяхното управление, анализът се концентрира
върху ограничен кръг системи. Недостатък на този метод е опасността от грешна
интерпретация на резултатите от анализа на ограниченото множество информация.
Основна цел на анализа на първичните данни е разкриване на връзките между
потреблението на енергия и факторите, които го определят. Разкриването на тези връзки се
постига чрез използване на следните математични методи:
- статистически методи - най-често регресионен и корелационен анализ;
- методи за математично моделиране и симулиране - за анализ на динамиката на
процесите.
4.1. Начини за определяне и визуално представяне на материалните и енергийните
потоци
Определяне
и
визуално
представяне
на
материалните
потоци
(производството на предприятието)
Изходната информация се обработва най-малко за тригодишен период. От
съществено значение е количествата суровина и крайна продукция да бъдат приведени в
еднакви мерни единици.
Подходът за определяне и визуално представяне на материалните потоци в месечен
план е представена на фиг. 4.1.
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Фигура 4.1

Подход за визуализиране на материалните потоци
Първична
информация

Изчисления и обработка

Годишна
продукция

Месечна
продукция

Месец

Обработена
суровина
за продукт
1
kg

Крайна
продукция
продукт 1
kg

Обработена
суровина
за продукт
2
kg

Крайна
продукция
продукт 2

Година

kg

I

2016 г

Il

2017 г

Ill

2018 г

Обработена
суровина
за продукт
1
kg

Крайна
продукция
продукт 1
kg

Обработена
суровина
за продукт
2
kg

Крайна
продукция
продукт 2
kg

IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
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Количеството произведена продукция от определено количество суровина определя
рандемана на производството. Представянето на рандемана се отразява в табличен и
графичен вид, както примерно е показано на фиг.4.2.
Фигура 4.2

Година

Рандеман на производството по произвеждани продукти

Рандеман,%
Продукт 1

Продукт 2

2016 г

23,10

29,10

2017 г

23,01

29,74

2018 г

21,95

30,14

Определяне и визуално представяне на енергийните потоци
При определяне на енергийните потоци е необходимо да се приложи подход за
получаване на цялостна картина на потреблението на енергия в предприятието, която да е
отправен пункт за определяне на базовата линия на енергопотребление. Често в едно
производство се използват различни по вид енергийни ресурси – напр. електричество и
природен газ.
За да се осигури възможност за сравнимост от съществено значение е необходимо
различните енергийни ресурси (потоци) да бъдат изчислени и приведени към еднакви
енергийни единици. За тази цел е необходимо е да се представят изчисления с използване
на топлинните еквиваленти на различните видове горива (енергийни ресурси).
При изчисленията трябва да се внимава, кои стойности на топлинните еквиваленти се
използват – горна или долна топлина на изгаряне (топлотворна способност). Аналогично на
материалните потоци изходната информация се обработва най-малко за тригодишен период,
както е показано с фиг.4.3.
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Фигура 4.3

Определяне и визуално представяне на енергийните потоци
Първична
информация
Изчисления и обработка

Месечно
потребление

Електричество
Месец

за п-во на продукт 1
kWh

лв

Топлина

за п-во на продукт 2
kWh

лв

за п-во на продукт 1
kWh

лв

за п-во на продукт 2
kWh

лв

I
Il
Ill
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

След обобщение на обработените месечни данни, информация за годишното
енергийно потребление се представя в табличен и графичен вид. Необходимо е да
представят графики, показващи и дяловото разпределение на енергоносителите за всяка
една година от разглеждания период (фиг.4.4)
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Фигура 4.4

Годишно потребление на енергия

Годишно
потребление

Година
2016

Топлина, kWh

Електричество, kWh

2017
2018

4.2. Начини на определяне и представяне на структурата на енергопотреблението
Идентификацията на структурата на потреблението на енергия има за цел определяне
на дяловете на използваните енергийни ресурси и разпределението на всеки ресурс по
отделните потребяващи енергия системи/процеси. Дяловете на използваните ресурси се
определят в годишен план по получената предварителна информация от предприятието и се
визуализират както примерно е показано в т.4.4.
Втората задача обаче, тази за определяне на разпределението на всеки ресурс по
процеси, изисква специфична информация, която нормално липсва в предоставяната от
предприятието. Такава информация е възможно да бъде получена предварително само от
автоматизирана система за мониторинг.
В случаите, когато липсва такава система, необходимата информация може да се
събере чрез извършване на материален и енергиен баланс на технологичните процеси и
свързаните с тях системи и съоръжения. Тези баланси се основават на конкретни измервания
и анализи от консултанта. Основни насоки за тяхното реализиране са представени в т.4.3.
Една подходяща форма за визуализация на структурата на потреблението на енергия
представлява Санкей диаграмата. Тя се съставя за всеки от основните потребявани
енергийни ресурси в предприятието.
На фиг. 4.5 е показан пример на Санкей диаграма на структура на потреблението на
електричество.
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Въпреки, че съществува многообразие от софтуерни продукти за визуализация, за
целите на обследването за енергийна ефективност може да се използват популярните
софтуерни продукти, специализирани за такъв вид диаграми. Те са добре обвързани с
Фигура 4.5

Един пример за визуализация на структурата на
потребление на електричество

подготовка на необходимата информация в среда Ексел и са удобни за работа. Трябва да се
има предвид, че формите на Санкей изображенията са множество и консултантът избира
подходящата от тях за конкретния случай. Има форми, които визуализират и загубите към
отделните пера на баланса.
4.3. Енергийни баланси. Начини на съставяне и представяне
По правило енергийният баланс се предхожда от материален баланс. Правилното
определяне на материалните потоци (суровини, продукти, производствени загуби, брак,
енергоносители) е предпоставка за недопускане на грешки в енергийния баланс и при
изчисление на показателите за разход на енергия.
Материалният и енергийният баланс се правят при последователност, описана по-долу.
4.3.1 Определяне на границите на системата и балансовите повърхнини
В зависимост от целите на баланса, същият може да се състави за конкретно
оборудване (машина, агрегат), технологична линия, комплекс от технологични линии или
цялото предприятие. Гореспоменатите обекти представляват отворени системи, които могат
да бъдат пресичани от стационарни или нестационарни потоци. Те се изобразяват в схема, в
която балансовата повърхнина очертава границата на обследвания обект. Спрямо нея се
нанасят входящите и изходящите потоци. По този начин всички необходими данни за един
баланс се отнасят за балансовата повърхнина и не е необходимо да се предприемат
разглеждания вътре в системата. Т.е. потоци, които не пресичат границата на системата, не
се включват в балансовите изчисления. На долните фигури са показани няколко примера на
балансови повърхнини на системи със стационарни потоци.
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На фигура 4.6 е представена схема на сушилна инсталация с непрекъснато действие,
при която сушилният агент представлява смес от въздух и димни газове, получавана в
смесителна горивна камера, наричана генератор за топъл въздух. Материални и енергийни
баланси могат да бъдат направени отделно за генератора, за сушилнята и за системата
генератор-сушилня. За оценка на специфичния разход на енергия, внесен с горивото, трябва
да се направи баланс на системата, както е показано на фигурата. При това в балансовите
изчисления се взимат предвид потоците, които пресичат границите на балансовата
повърхнина, топлинният поток, отделен от горенето и загубите на топлина към околната
среда от всички елементи на системата (генератор, сушилен канал и връзките между тях).
Топлината за изпарение на водата може да се отрази в топлинния поток, изнасян с влажния
сушилен агент или да се вземе като отделен разход. Това е пояснено в изчислителните
техники, представени по-долу.
Схема на сушилна инсталация с балансова
Фигура 4.6
повърхнина, очертаваща границите на
инсталацията

На фигура 4.7 е представена схема на тунелна пещ за изпичане на керамични
изделия с непрекъснато действие. Пещта се разделя условно на 3 зони: зона на подгряване,
зона на изпичане и зона на охлаждане на продукцията, която се движи в противоток с
газовите потоци. Енергиен (топлинен) баланс за определяне на разхода на гориво,
специфичния разход на енергия и к.п.д на пещта може да се направи на зоната на загряване
и зоната на изпичане или на цялата пещ. Отделно може да се направи баланс на зоната на
охлаждане за оценка на рекуперираната топлина при охлаждане на продукцията и за
уточняване на дебита на въздуха за охлаждане.
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Схема на тунелна пещ с входящи и изходящи масови и
топлинни потоци

Фигура 4.7

И за двата разгледани примера електрическите мощности са сравнително по-малки
от топлинните, но при детайлен анализ е необходимо да бъдат взети под внимание.
4.3.2 Материален баланс
Основа за съставянето на материалния баланс е закона за запазване на материята.
За отворена термодинамична система и стационарни условия законът гласи: “Сумата от
входящите (приходните) материални потоци е равна на сумата от изходящите (разходните)”:
n

mi

i 1

пр





n

mj

j 1

разх



(4.1)

При периодично действащи топлинни агрегати (камерни пещи и сушилни и др.)
масовите потоци се интегрират във времето и в баланса влизат интегралните количества
(маси) М, kg/период или ton/период:
n

Mi

i 1


пр



n

Mj

j 1

разх



(4.2)

Интегралните маси могат да бъдат изчислени на базата на моментни стойности на
входящите и изходящите потоци, измерени през определени интервали от време и числено
интегриране по времето в електронни таблици (например в MS Excel). За някои потоци могат
да бъдат използвани наличните разходомери (например гориво, въздух и др.).
А) Материални потоци на входа на обекта
Входящите материални потоци могат да включват описаните по-долу компоненти.
1) Разход на гориво: mf , kg/s.
В нашата литература разходът на гориво е възприето да се означава с B . Дименсията
му е kg/s за твърди и течни горива и m3/s при нормални физични условия (НФУ) за
газообразно гориво.
За твърдо и течно гориво mf  B
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За газообразно гориво: mf  B ρоf
където ρоf е плътността на газообразното гориво при нормални физични условия, kg/s
(от сертификат на горивото).
При определяне на базовата линия на енергопотреблението разходът на гориво се
определя на база измервания, а при предлагане на енергоспестяващи мерки – на база на
балансите.
Обемният разход на газообразното гориво при нормални физични условия НФУ, който
се използва в балансите, се определя на база показанията на разходомера за газово гориво,
температурата му Т[K] и налягането р [Pa] пред разходомера:
pTo
(4.3)
B 
V , m3/s
p0T
където р0 =101325 Pа; Т0=273,15 К. Обемния дебит на горивото през разходомера V
се определя чрез отчетен обем ΔV [m3] за фиксиран период от време Δ [s]:
ΔV
, m3/s.
(4.4)
V 
Δτ
За течно гориво масовият разход се определя на база на показанията на разходомера
и плътността при съответното налягане, и температура t:
ΔV
(4.5)
B  V ρt 
ρt , kg/s.
Δτ
Плътността на течното гориво t се взима от таблици за съответното налягане и
температура.
2) Масов дебит на въздуха, необходим за горивния процес

mair  VαB.ρoair ,

kg/s

(4.6)

където V [m3/kg] или [m3/m3] е действителен обем на въздуха за горене, ρoair е
плътността на въздуха при НФУ.
Въздухът може да се дели на първичен и вторичен:

mair  k .VαB.ρoair (1 kV) B α ρoair

(4.7)

където k е масовата част на първичния въздух.
3) Масов дебит на суровинните потоци на входа
3.1 Количество суха суровина
n

mdry   mdry,i , kg/s

(4.8)

i 1

3.2 Количество влажна суровина
В сушилната техника се използват два вида влажност:
- абсолютна влажност: масата на водата, отнесена към масата на сухия материал;
- относителна влажност: масата на водата, отнесена към масата на влажния материал.
Необходимо е да се уточни предварително коя влажност се използва в обекта на обследване.
n
100
mw   mdry,i .
,kg/s
100  Wi
i 1

(4.9)

където Wi е относителната влажност на потоците.
4) Масов поток на транспорта
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Агенция за устойчиво енергийно
развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
Стр.104

mtr , kg/s
Определя се според вида на транспорта и принципа на действие на обекта.
Транспортът може да бъде с непрекъснато или дискретно подаване.
5) Масов дебит на въздуха, проникващ поради неплътности в топлинните агрегати
in
mair
( αout  α
).V .B.o

ρoair

(4.10)

където out - коефициент на излишък на въздуха на изхода от агрегата (определя се от
газовия анализ), Vo [m3/kg] или [m3/m3] е теоретичния обем на въздуха за горене.
6) Обща сума на материалните потоци на входа

 min  B  mair  mairin  mw  mtr

(4.11)

Б) Материални потоци на изхода на обекта
1)
Масови дебити на полезните продукти
m

m pr   m pr,j ,kg/s

(4.12)

j 1

2) Масови дебити на продукти на протекли химични реакции в обекта
l

mchem   mchem ,k ,kg/s

(4.13)

k 1

3) Масов дебит на изпарената влага от суровинните потоци

mH2O  mw  mdry. ,kg/s

(4.14)

4 ) Масов дебит на промишления отпадък и/или технологичен брак

mwaste , kg/s
Този разход се определя по данни на предприятието (като % входящите суровинни
потоци) или да бъде измерен от обследващия екип.
5) Масов поток на транспорта

mtr , kg/s

(4.15)

6) Количество на въздуха в изходящите газове
in
mair
( αизх  α
).V .B.o

ρoв- х , kg/s

(4.16)

7) Количество димни газове от изгаряне на горивото при коефициент на излишък
на въздуха α:
f.g
mCO
 VCO2 . ρoCO2 B , kg/s
2

(4.17)

mHf.g2 O  VH 2 O . ρoH 2 O B , kg/s

(4.18)

f.g
mSO
 VSO2 . ρSO2 B , kg/s
2

(4.19)

mNf.g2  VN 2 . ρoN 2 B ,

(4.20)

kg/s

f.g
mair
 Vair . ρoair B , kg/s

(4.21)

В горните формули участват обемите на съответните компоненти на димните газове,
изчислени от горивен процес и плътностите им при НФУ.
f.g
f.g
f.g
mf.g  mCO
 mHf.g2 O  mSO
 mNf.g2  mair
2
2

(4.22)

8) Сума на материалните потоци

m

кдш

in
 m pr  mchem  mH 2 O  mtr  mair
 mf .g

(4.23)
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9) Сравнение

 min   mout

(4.24)

4.3.3 Енергиен баланс
Основа за съставянето на енергийния баланс е закона за съхранение на енергията,
които гласи “Сумата от входящите (приходните) енергийни потоци е равна на сумата от
изходящите (разходните)”.
n

m

i 1

j 1

 E in   E in

, kW

(4.25)

Входящите и изходящите енергийни потоци могат да бъдат (фигура 4.8):
 топлинен поток (при топлообмен, фазови преходи, химични процеси и др): Q , kW;
 мощности (електрическа, техническа работа, извършена за единица време): P, kW
 кинетична енергия: E k 

m.w 2
, kW
2

 потенциална енергия: E p  mgz , kW
 енталпиен поток: H  mh , kW
където w[m/s] е скоростта на потока; z [m] – височина, отчетена спрямо отправна точка;
h [kJ/kg] – специфична енталпия; g =9.81 m/s2 – земното ускорение.
Схема на входните и изходни енергийни
Фигура 4.8
потоци

В зависимост от спецификата на обектите в енергийните баланси могат да участват
всички или някои от потоците (таблица 4.8).
След интегриране на енергийните потоци по времето се получава енергиен баланс за
период (при оборудване с периодично действие) или за година:
n

m

i 1

j 1

 E in   E in , kWh

(4.26)

където:
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E 

τ2

 E(

τ).d

τ , kWh

(4.27)

τ1

Ако енергийният поток не се изменя с времето:

E = E .Δτ , kWh

(4.28)

където Δ е периодът от време, за който се изчислява енергията. При определяне на
годишното енергопотребление Δ е годишния фонд работно време на оборудването (броят
работни часове за година по данни на предприятието).
Съгласно закона за съхранение на енергията, енергията не се губи, а преминава от една
форма в друга. Частта от подадените към обекта енергийни потоци, които не са
оползотворени полезно, в инженерната практика неправилно се наричат загуби, но на
практика не се губят. В таблица 4.1 те са показани в категорията “вредни”.
Таблица 4.1
Система/агрегат
Когенерационна
система

Ветроенергийна
система

Водноелектрическа
централа

Фотоволтаична
електроцентрала
Индустриална пещ

Индустриални
сушилни

Обща класификация на енергийните потоци за някои отворени
термодинамични системи
Входящи енергийни
Полезни изходящи
“Вредни” изходящи
потоци
енергийни потоци
енергийни потоци
- Топлинни потоци от
-Електрическа
- Топлинни загуби
изгаряне на гориво
мощност;
- Енталпийни потоци
-Топлинен поток
на въздуха и горивото
Кинетична енергия на
Електрическа
-Неоползотворена
вятъра
мощност
кинетична енергия
на вятъра;
- Топлинни загуби
Потенциална и
Електрическа
- Неоползотво-рена
кинетична енергия на
мощност
кинетична и
водния поток
потенциална
енергия на водата;
- Топлинни загуби
Слънчев топлинен
Електрическа
- Топлинни загуби
поток
мощност
- Топлинни потоци от
Топлинни потоци
- Топлинни загуби и
изгаряне на гориво
(полезни разходи) за
разходи на
технологични
цели:
електричество
- Енталпийни потоци
на въздуха и горивото
- нагряване на
материалите;
-Електрически
мощности на
- изпарение на
вентилатори
физическата влага;
- химически реакции;
- фазови преходи.
Топлинни потоци от
Топлинни потоци за
Топлинни загуби
изгаряне на гориво;
технологични цели
енталпийни потоци на
(полезни разходи):
въздуха, горивото,
-изпарение на
влажната продукция;
водата;
електрически
мощности на
вентилатори
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Колона за вакуумна
дестилация на
мазут

Топлообменници
Оборудване от
каталог с
електрическо
захранване (преси,
мелници,
транспорт)

Топлинни потоци с
енергоносители (мазут
и водна пара);
Електрически
мощности на
вентилатори
Топлинни потоци
Електрически
мощности

Топлинни потоци за
фазови преходи

Топлинни загуби

Полезни топлинни
потоци
Полезни електрически
мощности

Топлинни загуби
Топлинни загуби

Размерността на отделните пера в приходните и разходните части на енергийния
баланс може да се определя в kW или спрямо единица количество готова продукция [kJ/kg]
или [kWh/kg]. Във втория случай оразмеряването дава възможност непосредствено да се
отчитат специфичните разходи по отделните компоненти, влизащи в баланса.
По-долу са изброени възможни приходни и разходни пера на енергийните баланси
на промишлени агрегати. За различните обекти някои от тях липсват или е необходимо
формулите да бъдат адаптирани съгласно спецификата на процесите.
А) Входящи енергийни потоци
1) Топлина от изгаряне на горивото

Qc  BQ др , kW

(4.29)

където Q др [kJ/kg] или [kJ/m3] е долната топлина на изгаряне на горивото.
При кондезационните котли освен долната топлина на изгаряне в топлинния агрегат се
оползотворява и топлина, отделена при кондензация на част от водната пара в изходящите
газове:





 твърди и течни горива: Qc  Q др  25,12.g. W p  9H p ;

(4.30)

 газообразни горива: Qc  Q др  2512.g.M H 2 O .

(4.31)

В горните формули Wp е влагата в работния състав на горивото, %; Hp съдържанието на
водород в работния състав, %, MH2O – количеството водна пара в горивото, kg/m3, g – масов
дял на кондензиралата водна пара в изходящите газове. Може да бъде определен по:
x  x2
(4.32)
g  1
x1
където х1 е влагосъдържанието на газовете преди кондензационния топлообменник, х2
е влагосъдържанието на газовете след кондензационния топлообменник, kg/kg с.г
2) Физическа топлина, внасяна с горивото (енталпиен поток):

Qf  B.c f .t f , kW

(4.33)

където сf е специфичния топлинен капацитет на горивото при постоянно налягане.
За сухо твърдо гориво: c f  1,05 kJ/(kg.K)
За твърдо гориво с влажност W:
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100  W p
Wp
c f  1,05.
 4,19.
, kJ/(kg.K)
100
100

(4.34)

За газообразно гориво:
n

c f   ri .c i , kJ/(m3K)

(4.35)

i 1

където ri са обемните дялове на компонентите на газообразното гориво а ci –
специфичните им топлинни капацитети при постоянно налягане.
3) Физическа топлина, внасяна с въздуха за горивния процес (енталпиен поток):

Qair  B.V αc air .t air , kW

(4.36)

4) Топлина, внасяна с просмукващия се от околната среда въздух (енталпиен поток):
in
Qair


in
mair
.c air .t air

ρoair

, kW

(4.37)

5) Физическа топлина (енталпийни потоци) на суровини:
m


i 1


m

Qi   mw ,i c i .t i

(4.38)

i 1

където mw ,i , ci, ti

за съответно масовите потоци на влажните суровини [kg/s],

масовите им специфични топлинни капацитети [kJ/(kgK)] и температурите им, C.
6) Физическа топлина (енталпиен поток), внесена със сушилен агент (при сушилни):

Qd.a  md .g h1  x , kW

(4.39)

където md .g e масовия дебит на сухия газ, kg/s; h1+x е специфичната енталпия,
отнесена към масата на сухия газ, kJ/kg.
7) Eлектрически мощности

 Pin , kW
8) Сума на приходите

 E in , kW

(4.40)

Б) Изходящи енергийни потоци (полезни разходи и загуби)
Полезни разходи
1) Разход на топлина за изпарение на физическата влага от суровинните потоци и за
нагряване на получените водни пари до температура на изходящите газове tout (пещи).

Qev  mH 2 O(c (tw -t s ) 1r c (t H2O-ts)out

, kW

(4.41)

където t1 е температура на влажния материал на входа,C ts – температурата, при
която става изпарението на водата (температура на насищане),C сw – специфичния топлинен
капацитет на течната вода, kJ/(kgK) r – специфична топлина на изпарение, kJ/kg, сН2О е
специфичният топлинен капацитет на водната пара, kJ/(kgK).
2) Разход на топлина за фазови преходи на суровинни потоци (дестилационни,
ректификационни и декубационни колони и др.)

Q ph   g i m ph ,i ri , kW

(4.42)
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където m ph ,i са потоци, които се изпаряват или кондензират, gi e масов дял на
изпарената част от потока, ri – специфична топлина на парообразуване, kJ/kg. При
кондензация съответните членове се взимат с отрицателен знак.
3) Разход на топлина за химически реакции

Qchem   q chemр ,i mdry,i , kW

(4.43)

където qchem,i са специфичните количества топлина за съответните химични реакции,
отнесени към килограм суха суровина, kJ/kg. В специализираната литература са дадени в
табличен вид в зависимост и спецификата на производството. mdry,i e масовия дебит на
потока, претърпяващ химична реакция. В горната формула при ендотермични процеси
съответните членове се взимат с положителен знак, а при екзотермични – с отрицателен
знак.
4) Разход на топлина с изходящите потоци продукция (енталпийни потоци)
n

.
Q pr,out   m pr,i
c pr,i.t pr,i , kW

(4.44)

i 1

където cpr,i и tpr,i за съответно специфичните топлинни капацитети и температурите на
продуктите на изхода на обекта.
5) Разход на топлина с транспортните средства (пещи и сушилни)

Qtr  mtr .c tr . Δt , kW

(4.45)

6) Полезно изразходвана мощност Pout

 Pout  (

η
.P in) , kW

(4.46)

където  e коефициент на полезно действие на машината.
Загуби
7) Загуби на топлина с изходящите газове

Qex.g  B.(V

( αизх ).V
α )c o .t

г
α

f.g

out

, kW

(4.47)

Специфичният топлинен капацитет на изходящите газове cf.g, kJ/(m3K) се определя
съгласно (4.35).
При сушилни топлинният поток, изнасян с влажния сушилен агент, може да
бъде изчислен и чрез специфичната му енталпия на изхода, отнесена към масата на сухия
газ:

Qex..g  md .g h1  x , kW

(4.48)

8) Загуби на топлина вследствие на непълно изгаряне на горивото
г
Q неп
 Q хим  Q мех , kW

(4.49)

Загуби от химично недоизгаряне Q хим  121.CO.V αг .B , kW

(4.50)

Загуби от механично недоизгаряне Q мех  0,01.m.Q рд .B , kW

(4.51)

В горните формули СО са обемните проценти на продукта на непълно горене, mпроцента на неизгорялото по механични причини гориво.
9) Топлинни загуби при електрическо оборудване

Qo (1  P
η)

in

, kW

(4.52)

10) Загуби на топлина в околното пространство през ограждащите повърхнини на топлинни
агрегати
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n

Qo   0,001.U i .Ai .(t
i 1

g

t o) , kW

(4.53)

където:

1

Ui 

n

δ
1
1
 i 
h1 j 1 λi h2

, W/(m2.K)

(4.54)

При многослойни зидарии Ai e средногеометричната площ на ограждащия елемент.
Определя се чрез площта на външната повърхност Ase и на вътрешната повърхност Asi:

Ai  Ase .Asi , m2

(4.55)

При не-много високи температури коефициентът на топлопредаване от пещните
газове към вътрешните стени на пещта е в границите: h1=714 W/(m2.K)
 Въздушна смес: h1=20200 W/(m2.K)
 Пещни газове: h1=100450 W/(m2.K)
Коефициентът на топлопредаване чрез конвекция при свободно движение и излъчване от
външната повърхност от плоски стени на топлинните агрегати към околната среда (цеха) се
определя съгласно израза:

h2  K.4 t se

  T 4  Tо 4 
5,67.ε.   se   
 
 100 
100  

, W/(m2.K)
 to 
t se  t o

(4.56)

където: K=2,6 за вертикални стени; K=1,6 за хоризонтални повърхности, обърнати
надолу; K=3,3 за хоризонтални повърхности, обърнати нагоре. За тухлени стени степента на
чернота =0,80,9; за стоманен скелет или обшивка =0,8 и при повърхност със светла
алуминиева боя =0,2.
При определянето на сумата от термичните съпротивления

n

δi



i


i 1 λ

е необходимо

коефициентите на топлопроводност i да се изчислят чрез средните температури на
съответните слоеве от зидарията.
При известни температури на външните повърхности на стените tse (от измерване)
загубите на топлина в околното пространство могат да се определят:
n

Qo   0,001.Ase .h2i .(t
i 1

se

t o) , kW

(4.57)

чрез Ase площта на външната повърхност на ограждащия елемент, m2.
Формула (4.57) може да се използва и за изчисление на топлинните загуби през стените
на газоходи. В тези случаи коефициентът на топлопредаване h2 се изчислява от критерия на
Нуселт, определен за съответния случай.
При топлинни агрегати с периодично действие част от топлината, подавана с
енергоносители, се акумулира от ограждащите елементи. Акумулираната топлина и
топлинните загуби могат да бъдат определени:
- чрез енергиен баланс за един период на работа на агрегата;
- чрез компютърно симулиране на нестационарния топлообмен в зидарията по метод на
крайни разлики или елементи чрез програмни продукти.
11) Загуби на топлина от излъчване през отвори
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T
Q r  0,00567.ε   i
 100


4
 Tо

 

100

4





 .A .Ψ , kW
 o


(4.58)

където Ао е площ на отвора, m2, Ti е средната температура на вътрешното
пространство, К. Коефициентът на диафрагмиране на лъчистия поток Ψ в горния израз се
отчита от графики в специализираната литература в зависимост от съотношението между
размера на отворите и дебелината на зидарията.
12) Загуби на топлина с избиващи газове през неплътности (в случай, че има такива):

Q g  V g .c g .t g , kW
V g  φ .Ao .

H.( ρair  ρg)
ρg

(4.59)
, m3/s

(4.60)

където: V g - обемен дебит на избиващите газове; cg, kJ/(m3K) и tg, C са съответно
специфичен топлинен капацитет и температура на избиващите газове; Н, [m] –височина от
нулево налягане в пещта до средата на отвора; air и g са съответно плътностите на околния
въздух и на избиващите газове;  - коефициент, отчитащ свиването на струята,  =2,74 при
хоризонтални отвори;  =1,83 при вертикални отвори.
13) Неотчетени загуби на топлина (дисбаланс)

Qdisb. (0,03 0,05). .QВ

р
д

, kW

(4.61)

14) Сума на разходите

 E out
15) Сравнение:

 E in   E out

(4.62)

Въз основа на балансовото уравнение се калибрират елементите на всички енергийни
приходи и разходи до достигане на възприета в техническите изчисления допустима грешка
от 5%. Оценява се кои от разходните пера могат да бъдат намалени чрез въвеждане на
енергоспестяващи мерки.
Особености при съставянето на електрически баланс на промишлено предприятие
Обикновено целта на електрическия баланс на конкретна система е свързана с
определяне на:
- специфичен разход на енергия;
и някои от следните показатели:
- разход на активна/реактивна енергия;
- разход на активна/реактивна енергия за технологични цели;
- разход на активна/реактивна енергия за спомагателни цели;
- разход на активна/реактивна енергия за битови и други цели.
При липса на информационна система или недостатъчно статично монтирани средства за
измерване, се налага да се правят допълнителни измервания с преносими електрически
апарати. В такива случаи планирането на експеримента е задължителна част в обследването.
Разходът на електричество в основните и спомагателни производства може да се
представи както е показано с примерната табл.4.2.
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Примерна таблица за баланс на електричеството на
предприятие
Активна електрическа
Реактивна електрическа
енергия,
kWh
енергия, kVArh
Компоненти на баланса
Приход
Разход
%
Приход Разход
%

Таблица 4.2

Получено от източници
на предприятието
Кондензаторни батерии
Производствени
потребители
Цех 1
Цех 2
Цех 3
.
.
.
Спомагателни
потребители
Компресорна станция
Помпена станция
Транспорт в
предприятието
Загуби на електричество
Загуби в
трансформаторите
Загуби в кабелите
Изчислението на енергопотреблението за електрическите машини може да бъде
систематизирано таблично, както е показано с табл.4.3.
Таблица 4.3

Потребление на електричество

ПроизводителЕлектрическа
ност
мощност
M
P

Вид

-

kg/год.

kW

Годишен
фонд
работно
време Δ

Потребена
енергия
E =P Δ

Специфичен
разход на енергия

h/год.

kWh/год.

kWh/kg

е=Е/ M

4.3.4 Подготовка и организация на измерванията
В наредбата за обследване на промишлени системи има изискване обследването за
енергийна ефективност да съдържа „данни от измервания, извършени в хода на
обследването“. Никъде в наредбата обаче не е определено какъв да бъде обхватът на
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измерванията, тяхната честота и начин на представяне, освен че се изисква да се представят
доказателства от извършените измервания.
Както вече беше коментирано по-горе, съставянето на материалните и енергийни
баланси се основава на данни, основани на проведени експериментални измервания.
Различават се три вида експерименти:
Активен експеримент - основава се на изкуствени въздействия върху управляемите
входни фактори, които се провеждат по предварително избран план.
Пасивен експеримент - състои се в регистрирането на входните фактори и изходните
параметри в процеса на нормалната работа на обекта без никакво въздействие върху
входните управляеми фактори.
Смесен експеримент - управляемите входни фактори се планират както при активния
експеримент. Същевременно се предполага, че точното установяване и подържане на
постоянни нива на стойностите поне на част от тези фактори е невъзможно, т.е. някои
фактори се установяват приблизително или се изменят около зададени нива.
Неуправляемите, но контролируеми входни фактори се изменят по случаен закон и се
измерват, както при пасивния експеримент.
1. Подготовка за провеждане на експеримент
Подготовката на експеримента е един от най-важните моменти от обследването на
обекта. Предварителната подготовка има определяща тежест върху достоверността на
събраните изходни данни и крайния успешен резултат от обследването. Подготовката на
експеримента трябва да включва предварително запознаване с:
- техническата документация на обекта - предназначение, проектна и номинална
мощност, производителност, нива на управляващите параметри;
- режима на работа /непрекъснат или периодичен/, годишен фонд работно време;
- КИП и А;
- експлоатационните особености, регистрирани от експлоатационния персонал;
- настъпилите конструктивни и технологични изменения от първоначалния проект проведени последни ремонтни операции и ако има други неспоменати по горе сведения за
обекта.
Съществен момент от подготовката преди експеримента е подробно запознаване с
наличните контролно измервателни уреди:
 средствата за търговски измервания - установяване на документи от проведена
проверка за точност от лицензирана лаборатория в регламентирания период за
съответния уред;
 нетърговските измерващи уреди – изискване и преглед на документ за последна
провека и калибровка. Преценка за тяхното състояние и правилен монтаж.
За всичките уреди се преценява съответства ли касът на точност на средството за
измерване с целта на експеримента.
В зависимост от обекта на изследване и целите, които се поставят, съвместно с
делегиран представител на предприятието се набелязват параметрите, които ще бъдат
измервани и местата където ще бъдат монтирани допълнителни измервателни уреди.
Уточнява се датата и часът на започване на експеримента и помощта, която се изисква да
бъде указана от страна на предприятието.
За подготовка на екипа, който ще провежда измерването, е необходимо следното:
- определяне броя и състава по специалности на участниците в екипа;
- определяне вида на измервателната апаратура;
- проверка готовността на апаратурата за функциониране;
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- запознаване на всеки член от екипа с неговите задължения при провеждане на
експеримента;
- подготовка на формуляра, в който трябва да нанася данните от измерванията.
Формулярът обикновено съдържа: наименование на предприятието, подобект, дата, начало
(час), край (час) параметър, интервал от време през който се отчита, име на лицето и подпис.
2. Дискретизация на параметрите по ниво и по време
За облекчаване на изложението ще бъде разгледан само един фактор, означен със “z”
като се приема, че това се отнася за всички входни фактори и изходящи параметри.
2.1 Избор на дискретизация по ниво
При дискретизацията по ниво при стационарен непрекъснат процес, измерваната
величина z , която може да заема безкрайно много стойности, се представя чрез краен брой
дискретни стойности. Това предизвиква грешка, която е толкова по-голяма, колкото е поголяма стъпката на квантуване Δz, определена като разлика между две съседни измервания.
Средноквадратичната грешка от квантуването по ниво се определя от израза:
Δz
σq 

2 3

След пренебрегване на систематичната грешка, средноквадратичната грешка на уреда
зависи само от случайната грешка, която има нормално разпределение и може да се
определи от израза:
a.A
σm 
3.100
където: а е приведената грешка на уреда, контрoлиращ величината z; А e границата на
скалата на уреда в съответните единици на измерване.
Разполагайки с паспортните данни на уреда може да се определи долната граница на
стъпката на квантуване по ниво:

Δz min 

a.A
50 3

Горната граница на стъпката на квантуване може да се определи от:
z
 z i ,min
Δz max  i ,max
7 8
На практика обаче винаги се стремежът трябва да бъде към работа с долната стъпка
на квантуване.
2.2. Избор на дискретизация по време
При непрекъснат нестационарен процес експерименталните данни се събират в
определени моменти от време, разделени с някакъв интервал Δ. Когато стойностите на
факторите и изходния параметър се регистрират непрекъснато с помощта на автоматични
уреди, дискретитацията по време се провежда допълнително.
Интервалът Δ, наричан интервал на дискретизацията, представлява основната
характеристика на дискретизационния процес. Същността на дискретизацията по време се
заключава в замяната на непрекъснатата функция z() с решеткова функция z0(i), която при
зададен интервал Δ се строи съгласно формулата:

 z( τ),

z 0(i ) 

i i  Δτ
i  i Δτ

 0
където i е нула или цяло положително число.
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Очевидно е, че дискретизацията по време води до опростено представяне на
изходната функция т.е. тя внася допълнителна грешка, която зависи от интервала Δ (расте с
увеличаването на Δ).
Средствата за измерване на специфичните величини, използвани при съставянето на
балансите, както и указания за работа с тях, са представени в Приложение Г.
4.4. Начини и техники за идентифициране и представяне на зависимостите „потребена
енергия-произведена продукция/климат“
Функционалните връзки между разхода на енергия и съществените фактори, които го
причиняват, съставят основна база за идентификация на енергийните характеристики на
обследваната промишлена система, оценка на възможния потенциал за намаляване на
разходите за енергия, както и за оценка на постигнати енергийни спестявания след прилагане
на енергоспестяващи мерки. От тази гледна точка коректната им идентификация
представлява съществен процес в реализирането на обследването за енергийна
ефективност.
В зависимост от спецификата на технологичните процеси в предприятието, такива
зависимости може да се идентифицират между месечния разход и месечния обем на
произведената продукция, специфичния разход на енергия за единица продукция и обема на
произведената продукция, месечния разход и/или специфичния разход на енергия и
външните климатични фактори, месечния разход и/или специфичния разход на енергия и
времето. Възможни са и случаи, при които разходът на енергия зависи едновременно от
повече от един съществен фактор – например „обем на произведената продукция“ и „външни
климатични условия“, при които се налага идентификация на многомерна зависимост.
4.4.1
Зависимости
„потребена
енергия-произведена продукция/климат“
и
визуализация
Зависимост „потребена енергия – произведена продукция/климат“ се идентифицира за
период от време. За разлика от сградите, където месечният интервал от време като стъпка за
използване на данни е достатъчен за коректна идентификация на зависимостта, при
технологичните процеси поради интензивността им често се налага използване и на
седмични данни.
На фигура 4.9 са показани 8 възможни форми на търсената зависимост „потребена енергия –
произведена продукция“, всяка със своя специфика, както следва:
Форма I (фиг.4.9.I). Това е най-често срещаната форма,
Енергия
която отразява постоянен разход на енергия (независещ
от обема на произвежданата продукция).
Функционалната зависимост при тази форма е:
Енергия = а + b x Произведена продукция

I

Произведена продукция

Необходима
е идентификация на
регресионните
коефициенти a и b. Обикновено това се осъществява по
метода на най-малките квадрати с разполагаеми
изчислителни среди (като excel), с които се получава и
оценка за степента на корелация на данните.
Коефициентът “a” всъщност дава големината на
независещата от произвежданата продукция енергия.

Фиг.4.9.I
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Форма II (фиг.4.9.II). При тази форма няма постоянен
разход на енергия (независещ от обема на
произвежданата продукция).

Енергия

Функционалната зависимост при тази форма е:
Енергия = b x Произведена продукция
Тази форма се среща рядко при някои специфични
процеси. Такива са високоинтензивните процеси или
системи, при които енергията се насочва само към
продукта, технологичният процес не се влияе от сезона –
липсва отопление или охлаждане. Примери за това са
електродъговите
пещи,
микровълновите
или
инфрачервени лъчисти процеси, нискотемпературните
процеси на изсушаване и др.

II

Произведена продукция

Фиг.4.9.II
Тази форма е уникална с това, че тя е единствената, при която
специфичният разход на енергия (енергия за килограм, литър, тон или кубичен метър
продукция) не зависи от обема на проиводството.
Форма III (фиг.4.9.III). Tази форма прилича на форма I, но отразява значим дял на постоянен
разход
на
енергия
(независещ
от
обема
на
Енергия
произвежданата продукция).
Функционалната зависимост при тази форма е:
Енергия = а + b x Произведена продукция
Такива процеси са определено енергийно неефективни с
големи загуби на енергия.

III

Постоянният разход на енергия е показател за значими
загуби (изтичане на пара, неработещи кондензни гърнета,
загуби/течове на вода и т.н.). Друга съществена причина
може да се крие в преоразмеряването на съоръженията и
агрегатите.
Енергия

Произведена продукция

Фиг.4.9.III
Форма IV (фиг.4.9.IV). Tази форма съответства на процес
с много тесни граници на изменение на обема на
произвежданата продукция.
Важно е да се определи причината за разсейването, както
в режима на производство, така и в използването на
енергия. Често в този вид процеси производствената
норма се определя от капацитета на инсталацията, а
промените в производителността се дължат на
дисконтиране на отхвърлянията, изменения в теглото на
единица продукция или изменения в състава на входа.

IV

Произведена продукция

Последните
могат
да
бъдат
умишлени
или
Фиг.4.9.IV
непреднамерени.
Понякога,
макар
и
по-рядко,
производителността се определя от скоростта на входящата енергия; пример за това са
фритюрници в хранителната промишленост. Потреблението на енергия се определя от
топлообмена в топлинната система за готвене, като основните изисквания за топлина са да
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се изпари водата от продукта и да се постигне определена цветова трансформация.
Производството в този случай е зависимата променлива.
За да се постигне качество на управлението на разхода на енергия е важно да се
идентифицира коя е наистина зависимата променлива. Линията е начертана като пунктирана,
тъй като от анализа на разпределението на точките не е възможно да се определи надеждно
зависимата. Мониторингът на потреблението на енергия може да използва една от двете
формули, в зависимост от това коя e зависимата променлива:
Енергия = а + b x Произведена продукция
или
Произведена продукция = (Енергия – а)/b
Форма V (фиг.4.9.V). Тази форма представя случай, при
който няма връзка между произведената продукция и
изразходваната за това енергия. В този случай са
възможни две основни причини:



Енергия

Интервалите
от
време
за
отчитане
на
произведената продукция и разхода на енергия не
съвпадат;
Потребената енергия не се отчита във връзка с
основния
параметър
за
измерване
на
произведената продукция.

Основно се получават при прoцеси с ниска енергийна
интензивност. Обикновено при използване на
електричество в процеси като обработка на метали,
всеки процес използващ транспортьори, въздушни
инструменти, помпи, вентилатори и т.н.

V

Произведена продукция

Фиг.4.9.V

Енергия

Форма VI (фиг.4.9.VI).
Тази форма се отнася до случаи, при които с нарастване
на обема на произвежданата продукция се увеличава и
специфичния разход на енергия за единица продукт.
Тя е рядко срещана при единични производства, но е
често срещано в едно конкретно обстоятелство: когато
няколко подобни вида производства се изпълняват в
определен ред. Тогава нелинейната формула може да се
интерпретира и като:
VI

Произведена продукция

Фиг.4.9.VI

Енергия = (а1 + b1 x Произведена продукция1 )+
(а2 + b2 x Произведена продукция2 )+ (а3 + b3 x
Произведена продукция3 )+…

Коефициентите в тази зависимост трябва да бъдат
идентифицирани индивидуално за всяка продукция ако има възможност за индивидуални
измервания.

Форма VII (фиг.4.9.VII).
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Тази форма е аналогична на форма VI и се получава,
когато с увеличаване на обема на продукцията темпът на
нарастване на специфичния разход на енергия за
единица
продукт
Енергия
намалява.

Енергия

Форма VIII
(фиг.4.9.VIII).
Тази
форма
се
среща рядко. Тя е
присъща
за
дистилерни,
текстилни финишни
процеси и перални.
VIII

Произведена продукция

Формално не се подчинява
законите на природата,

VII

Произведена продукция

Фиг.4.9.VII

на

тъй като с увеличаването на производството, използва
Фиг.4.9.VIII
помалко енергия. Тя обаче е валидна там, където има висока
степен на вътрешно рециклиране на топлината и само изглежда, че е права линия поради
ограничения диапазон на производство. В диапазона, в който е валидна, може да се използва
формулата с високa стойност на пресечната точка с ординатата и отрицателен наклон, но
трябва да се внимава за производствените нива в двата края на диапазона.
На фигура 4.10 е илюстрирана зависимост, идентифицирана по месечни данни за реална
система за четири годишен период.
Фигура 4.10

Зависимост на потребеното електричество от месечното
произведената продукция за изминал период от четири години

Идентифицираната зависимост представлява комплексна оценка за целия период.
Статистическата оценка – R2=0,454 показва, че количеството произвеждана продукция не е
единственият значим фактор, определящ количеството на потребената енергия. Необходимо
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е да се анализират и други възможни фактори – като влияние на климата, грешки при
измерването и регистрирането на продукцията и енергията, несъответствие в периодите на
отчитането, разнообразие в състава на произвежданата продукция и т.н. Ниската стойност на
коефициента на корелация подсказва, че тази зависимост не трябва да се използва в
качеството на „базова линия на енергопотребление“, която да бъде основа за следваща
оценка на спестяванията след въвеждане на енергоспестяващи мерки.
Ако анализът покаже, че няма други значими фактори, тогава отговорът е еднозначен –
причината за сравнително слабата корелация е лошото управление на енергообменните
процеси. За процеса на такъв анализ помага съществено визуализацията на изменението на
произведената продукция и потребената енергия във времето, както и изменението на
специфичния разход на енергия за единица продукция. На фигури 4.11 и 4.12 са показани
илюстрации на конкретния случай.
Фигура 4.11 показва, че след края на втората година има съществено намаляване на
месечното количество произведена продукция и периодът за идентификация на базова линия
трябва да бъде съобразен с това. Същата фигура дава ясно доказателство, че само
количеството на произвежданата продукция не може да бъде единствен коректен фактор за
идентификация на търсената зависимост. Вторият извод се доказва и от фиг. 4.12 с
големината на изменение на специфичния разход на енергия.
Фигура 4.11 Ход на произвежданата продукция и разхода на електричество
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Фигура 4.12

Специфичен разход на електричество

4.4.2 Анализ на функцията CUSUM за управление на разхода на енергия
Добре установена практика е използването на CUSUM функцията за анализ на
управлението на разхода на енергия. По своята същност функцията представлява сума с
натрупване (кумулативна сума) на отклоненията на разхода на енергия от съответния,
определен по основната линия.
Подходът за получаване на CUSUM функцията е илюстриран на фиг. 4.13.
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Фигура 4.13

Преминаване от зависимостта „потребена енергия – продукция“ към
CUSUM функцията

k



CUSUM
( k )   Ei*  Ei
i 1



Е*i – измерено потребление на
енергия за месеца i;
Еi –изчислено за месеца i
потребление
на
енергия по
апроксимиращата основна линия.
k- пореден номер на месеца в
анализирания период.

CUSUM функцията се използва за две цели. Едната е да установят измененията във
формата на енергийната характеристика за изминал период (да се определят планираните
или непредвидени изменения в потреблението на енергия), а другата е да се определи
периода, който да се ползва като еталон за установяване на контролни норми.
Ако във формулата за изчисляване на CUSUM се разменят местата на „измереното“ и
„изчисленото“ количества енергия, наклонът на линията „надолу“ ще отговаря на увеличаване
на разхода на енергия. Наклонът на апроксимиращите отделните участъци на функцията
прави линии показва силата на въздействие на съответната предприета енергоспестяваща
мярка върху разхода на енергия.
CUSUM функцията на фиг.4.13 показва три основни периода като следствие на три
съществени въздействия върху разхода на енергия: 1 – през м.май на първата година, 2 –
през м. септември на същата година и 3- през месец септември на втората година. Първото
въздействие е увеличило потреблението на енергия, през м. септември са предприети мерки
за спиране на това нарастване, а през м. септември на втората година – ново въздействие,
което рязко е намалило разхода на енергия.
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Ако периодът между първото и второто въздействие се приеме за „базов“ и спрямо
него се преизчисли функцията CUSUM, тогава същата ще представи информация за
кумулативно спестената енергия, както е показано на фиг. 4.14. Процесът на преизчисляване
включва идентификация на зависимостта „потребена енергия – произведена продукция“ за
периода май-септември на първата година и намиране на новата CUSUM функция.
Фигура 4.14

Преизчислена CUSUM функция по базов период
м.май-м.септември на първата година за оценка
на спестената енергия

4.4.3 Идентификация на двумерна базова линия на потребление на енергия
Най-честата практика при търсене на зависимостта на потребената енергия от
факторите, които я предизвикват, е насочване на усилията към идентификация на функцията:
Потребена енергия = f (Произведена продукция),
и/или Потребена енергия = f (Параметър на климатичните условия).
В първия случай за представителен параметър на произведената продукция се използва
количествен измерител като: брой, обем, тегло, дължина и т.н.
Във втория случай влиянието на климатичните условия се отчита с температурата на
външния въздух или с интегралния показател „отоплителни денградуси“.
Както вече е коментирано по-горе, неудовлетворителната корелация на независимите и
зависимите параметри на получаваните функции може да бъде следствие на съвместно
влияние на повече от един фактор (най-често на два фактора) върху разхода на енергия.
Идентификацията на такава функция се извършва чрез софтуерна среда за математична
обработка и апроксимация на експериментални данни. За изследвания период се изготвя
матрица на данните от вида:
Параметър Параметър
Потребена
на Фактор
на Фактор
енергия
1
2
…

…

…

…

…

…
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и с известните и широко използвани софтуерни продукти, които комбинират изчислителните
техники на корелационния и регресионния анализ, и са снабдени с богат визуализационен
апарат, се решават следните основни задачи:




Определяне на вида на зависимостта на потребената енергия от двата основни
фактора,
Намиране на функцията на регресия,
Определяне на доверителни интервали и проверка на надеждността на регресионния
модел.

В резултат на успешното им решаване, полученият регресионен модел може да се използва
за предвиждане на измененията в потребяваната енергия. На фигура 4.15 е представена
идентифицирана връзка между разхода на електричество, произведената продукция и
температурата на външния въздух в конкретно обувно производство.
Фигура 4.15

Двумерна регресионна зависимост на потребено
електричество от произвежданата продукция и
температурата на външния въздух

Коефициентът на корелация r2 има стойност по-голяма от 0.8, което в практиката се
приема за висока точност на съответствие между апроксимиращата функция и изходните
данни.
4.5. Показатели за разход на енергия, характеризиращи процесите на преобразуване
и пренос на енергия.
4.5.1.Показатели за разход на енергия на основни категории енергопреобразуващи
съоръжения и агрегати
Основните показатели за оценка на разхода на енергия са:
а) коефициент на полезно действие (КПД) при енергопреобразуващите процеси , (%):
- при производство на електричество;
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- при производство на топлина в конвенционални генератори, използващи различни
видове горива – определени по прав и обратен баланс,
б) коефициент на трансформация (SCOP и SЕЕR) за термопомпи, генериращи топлина
и студ. Представляват отношение на получената топлина в кондензатора и
изразходваното електричество или полученото количество студ и изразходваното
електричество;
в) КПД при системи за оползотворяване на слънчева енергия, (%). Определя се като
отношение на получената топлина/електричество и слънчевата енергия, попаднала
върху повърхността на колектора;
4.5.2 Показатели за разход на енергия на основни категории енергопреносни
системи
Основните показатели са:
а) загуби на топлина за 1 л.m дължина (1 m2 повърхност) , kWh/m (kWh/m2) - за
топлопреносни мрежи (гореща вода, пара, кондензат, въздух);
б) хидравлични загуби (пад на налягането) , Pa/m, (Pa) - за топлопреносни мрежи
(гореща вода, пара, кондензат, въздух);
в) кпд , % - отношение на загубите на топлина от преносната мрежа и пренасяното
количество топлина;
г) загуби на топлина, kWh – от цялата мрежа;
д) загуби на електричество в електропреносната мрежа, kWh;
е) фактор на мощността – за електропреносните системи
4.6. Показатели за разход на енергия характеризиращи процесите на енергийното
потребление. Енергийни характеристики.
Показателите, необходими за оценка на разхода на енергия, се определят за всеки
вид потребяван енергиен ресурс, за всяка технологична система, по отделни потребители и
обособени структурни единици на предприятието, както и за цялото предприятие.
4.6.1 Показатели за разход на енергия на основни видове производственотехнологични агрегати и системи
Основни показатели са:
а)
Коефициент на полезно действие на оборудване с електрическо захранване, %:
съотношение между оползотворената и потребената мощност.
б)
Технологичен коефициент на полезно действие, %: съотношение между
оползотворените енергийни потоци за протичане на технологичния процес и входните
енергийни потоци;
в)
Специфичен разход на енергия: съотношение между внесените енергийни
потоци и масовите потоци на полезния продукт;
г)
Специфичен разход на гориво: съотношение на масовия поток на горивото и на
полезния продукт.
д)
Специфичен разход на енергия за изпарение на 1 кг вода при сушилни
инсталации: съотношение между внесените енергийни потоци и количеството на изпарената
вода. Възприето е производителността на сушилните да се определя по изпареното
количество вода за единица време, тъй като входящата и изходящата влага на изсушавания
продукт може да варира.
е) Коефициент на добива, kg/kg: съотношение между масовия поток на полезния
продукт и вложените суровинни потоци. Определя се от масов баланс.
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4.6.2 Показатели за разход на енергия на основни видове непроизводствени
агрегати и системи
а) потребена енергия за определен период от време, kWh;
б) инсталирана мощност, kW
в) средна едновременна мощност, kW – за група еднотипни елементи на система;
г) хладилен коефициент: отношение на топлината на изпарение на хладилния агент и
потребеното електричество.
д) специфичен разход на топлина за загряване на 1 m3 вода за битови потребности,
kWh/m3.
4.6.3 Някои особености при термопомпи изпозващи за енергиен ресурс външния
въздух
Термопомпите с нискотемпературен източник атмосферен въздух са широко
използвани генератори на топлина в системите за осигуряване на микроклимата в сгради.
Популярността им обаче е обратно пропорционална на спецификата за тяхното
оразмеряване за конкретен случай. На фиг.4.17 са илюстрирани някои съществени
несъответствия между реалната практика при избора на термопомпа и ефекта от нейната
работа.
Характеристики на Термопомпа с нископотенциален източник външен
Фигура 4.17
въздух при отопление на конкретна сграда

Ако линия 3 отразява енергийната характеристика – потребна топлинна мощност за
отопление на сграда като функция на външната температура, при избор на термопомпа с
характеристика, отразена с плътна линия, само при 9 оС външна температура термопомпата
ще удовлетворява потребностите на сградата. При изчислителната температура за района (в
примера -10оС) за покриване на отоплителния товар ще е необходима допълнителна
топлинна мощност (линия 2 – линия 5). Нормалната практика е избор на термопомпа,
съответстваща на потребната топлинна мощност на термопомпата при изчислителната
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температура. Тази термопомпа има характеристика, показана с пунктирана крива. Тя се
намира много по-нагоре от характеристиката на сградата и никакво регулиране не може да
доведе характеристиката до потребността на сградата, освен при изчислителните условия.
Следователно избраната термопомпа е силно преоразмерена за температурния диапазон на
отоплителния сезон. Още повече – в световен мащаб липса информация относно проектни
условия за такива съоръжения.
Изследвания за климатичните условия на Р.България показват, че проектирането на
такива термопомпи при температури, различни от приетите изчислителни условия за
оразмеряване на системи за отопление, ще потребяват по-малко енергия (електричество),
отколкото ако се оразмерят за покриване на товара при коментираните изчислителни
условия. Един пример за това е илюстриран на фиг.4.18.
Потребна енергия при оразмеряване на термопомпата при различни
Фигура 4.18
външни температури

Фигурата показва ясно изразената нелинейна връзка между потребната енергия за
термопомпата и допълнителния нагревател с температурата на външния въздух. Тези
резултати дават основание да се предложи оразмеряване на термпомпата само след анализ
на разпределението на температурата на външния въздух за конкретния район, и по такъв
начин да се намери оптимално решение. Облекчение за това е влязлото в действие
изискване в ЕС всеки производител на такива термопомпи да декларира стойностите на СОП
най-малко при три стойности на външната температура. Това дава възможност за
апроксимиране на функцията СОП = f(температурата на външния въздух), с която лесно и
ефективно може да се намери търсеният оптимум.
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4.6.4 Енергийни характеристики на системи за акумулиране на топлина
Системите за акумулиране на топлина са ефективен компонент за балансиране на
производството и потреблението на топлина при технологии със силно изразен
нестационарен и променлив характер. Основно се използват два подхода за акумулиране на
топлина – в среда без фазов преход и в среда с фазов преход. Първият се основава на
използването на работно тяло вода и е по-често използван. Водата акумулира и отдава
топлина в специални буферни топлинно изолирани резервоари.
Съществен въпрос при тези системи е температурната стратификация, която се
получава в буферните съдове. Тя се причинява от три значими фактори:
- температурата на постъпващите потоци в акумулатора,
- дебитите на потоците, и
- схемата на свързване на акумулатора в конкретната система.
На фигури 4.19 и 4.20 са показани резултати от реално измерени температурни полета в
акумулатор при две разлини схеми на свързване в адсорбционна система за получаване на
студ от слънчева енергия.
Фигура 4.19
Температурно поле при свързване горе-долу

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Агенция за устойчиво енергийно
развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
Стр.128

Фигура 4.20

Температурно поле при свързване долу-долу

Както може да се проследи от сравнението на двете фигури, при първата се получава
значима температурна стратификация, докато при втората изменението на температурите по
височина на акумулатора са много близки. Практическата липса на стратификация означава,
че във всеки един момент от времето обемът може да се характеризира с една средна
температура.
В зависимост от конкретните потребности, може да се приложи подходяща схема на
свързване, която чрез реализиращата се температурна стратификация да осигури
необходимия потенциал от загрята вода за необходимия интервал от време.
Като енергийна характеристика на такива системи може да се използва отношението
на количеството топлина при необходимата температура и времето, за което тя може да бъде
съхранена в акумулатора.
Проблемът с анализа на топлинната стратификация се решава чрез съвременни
софтуерно моделиране и симулиране.
4.6.5 Енергийни характеристики
Чл.9 от Глава Втора на НАРЕДБА № Е-РД-04-05 от 8 септември 2016 г. Дефинира
енергийните характеристики като показатели за специфично енергийно потребление, които се
изчисляват за единица произведен продукт/предоставена услуга (m, m2, m3, kg, лв., брой и
др.).
На такава основа разходът на енергия на предприятието/промишлената система се
получава като „резултат от съвместното влияние на основните системи: 1. технологична; 2.
горивоенергийна; 3. електрическа; 4. топло-/студоенергийна; 5. водоснабдителна, сгъстен
въздух
и
др.
При
определяне
на
енергийните
характеристики
на
предприятието/промишлената система се вземат предвид: 1. технологичните процеси; 2.
материалните и енергийните потоци; 3. характеристиките на основните и спомагателните
съоръжения; 4. енергийните характеристики на сградите“.
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4.6.6 Идентификация на загубите на енергия и потенциала за намаляване на
потреблението на енергия
Прилагането на системния подход за анализ на връзката между основните фактори,
обуславящи потребността от енергия и потребената енергия, дава една възможност за
идентифициране на загуби и оценка на потенциала за намаляването им при съществуващото
оборудване (без смяна на технологията). Един пример за това е показан на фиг. 4.21.
Идентификация на загуби на електричество и
Фигура 4.21
потенциал за намаляването им
800 000.0

700 000.0

1
Електричество, kWh

600 000.0

500 000.0

400 000.0
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200 000.0
y = 0.1748x + 119723
R² = 0.6209

100 000.0

2
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0
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Крайна продукция, kg

Фигурата илюстрира зависимостта между потребеното електричество и крайната продукция
(месечното количество конкретно произведен продукт).
Анализът на две основни характеристики:
1. Разхвърляността на точките около основната линия, и
2. Големината по ординатата на пресечната точка на основната линия
дават визуална и числова информация, по която може да се оценят отклоненията от линията
и да се потърси физическо обяснение за тях.
Потребяваното количество електричество при нулева стойност на крайния продукт е
показател за постоянните разходи (независещи от големината на произвежданата
продукция).
Тези констатации дават основа за локална идентификация на причините, които трябва да се
установят чрез огледи, измервания и съставяне на баланси на съоръженията и агрегатите
като съставни елементи на технологичната система за производство на конкретния продукт.
Такъв подход, за разлика от т.н. „инженерен подход – от долу нагоре“, спестява
значителен ресурс от време и е доказано по-ефективен.
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4.6.7 Специфика на термовизионно заснемане и анализа на температурни полета в
промишлени обекти
Термовизионното заснемане се основава на физичния принцип „всяко тяло излъчва
електромагнитна енергия, пропорционална на температурата му“. Чрез термовизионна
камера става възможно идентифициране на интензитета на излъчената от тялото
електромагнитна енергия в инфрачервения спектър, преобразуване и визуализация. Така
термовизионната камера се утвърди като високотехнологично средство за безконтактно
заснемане на температурни полета, чрез което става възможно решаване на редица основни
задачи при обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, някои от които са:
 Определяне на средната температура на конкретна повърхност за последващо
определяне на топлинните загуби/притоци през нея,
 Идентификация на топлинни мостове,
 Инспекция на компонентите на системите за топло и студоснабдяване,
 Идентификация на течове от съоръжения,
 Инспекция на температурата на електрически съоръжения за контрол и оценка на
състоянието и условията на работа.
Въпреки широката популярност и използваемост на термовизионното заснемане в различни
области на човешкия живот, редица основни фактори, определящи качеството и
достоверността на получаваните резултати, не винаги са обект на внимание и отчитане на
влиянието им. По същество термовизионното заснемане включва два основни етапа:
 Настройка на камерата в съответствие с особеностите на заснемания обект,
 Заснемане на температурното поле и запис на изображението.
Записът на изображението на температурното поле дава основа за последваща обработка
чрез специализиран софтуер за математична обработка и идентификация на подходящи за
конкретната цел характеристики на температурното поле.
Лъчистата енергия, измерена от камерата, не зависи само от температурата на обекта, но
също така е и функция на излъчвателна способност. Тази енергия включва и отразената в
обекта излъчена енергия от заобикалящата среда. Не на последно място, излъчената от
тялото енергия ще бъде повлияна и от абсорбцията на атмосферата.
Следователно, за да се измери температурата точно, е необходимо да се компенсират
ефектите на редица различни фактори. Това се извършва онлайн автоматично от камерата,
като предварително се зададат коректни стойности и на следните параметри:
• Степента на чернота на обекта,
• Отразената температура от заобикалящите тела,
• Разстоянието между обекта и камерата,
• Относителната влажност на въздуха.
Настройката на камерата включва определяне и задаване на стойностите на следните
основни фактори:
А. Разстояние до измервания обект,
Б. Температурен диапазон (според скалата на конкретната камера),
В. Температура на околната среда,
Г. Относителна влажност на въздуха.
Пряката слънчева радиация също може да влияе силно, включително това влияние може да
се запази дълго след като прякото облъчване спре. Други фактори на климата, които трябва
да се отчитат като отрицателно влияещи на коректното измерване са вятърът и дъждът.
Д.Температура на отразяване на околната среда. Един опростен практичен подход за
нейното определяне е следният:
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1. Използва се парче алуминиево фолио.
2. Фолиото се прикрепва към парче картон със същия размер.
3. Закрепеното към картона фолио се насочва към обектива на камерата.
4. Настройва се стойност на коефициента на излъчване на камерата = 1,0.
5. Измерва се с камерата температурата на алуминиевото фолио и стойността се
въвежда в менюто на входните параметри на камерата.
Е. Степен на чернота на измерваното тяло. Това е специфичният коефициент, който
характеризира излъчвателната способност на тялото и е един от най-съществените
параметри за коректна идентификация на температурното поле. Стойностите на коефициента
за най-често срещани материали и тела са табулирани в камерата и в литературата.
Обикновено в промишлените системи телата/обектите за изследване проявяват способност
за излъчване от приблизително 0,1 до 0,95. Силно полирана (огледална) повърхност има
коефициент под 0,1, докато окислена или боядисана повърхност има по-висока степен на
излъчване. Боя на маслена основа, независимо от цвета на видимия спектър, има способност
над 0,9 в инфрачервената област.
В случай, че за конкретното тяло няма известна стойност, и на тялото може да се
направи измерване с контактен термометър в определена точка, неизвестната стойност на
коефициента може да се определи чрез настройка от клавиатурата на камерата докато
температурата, измерена с термовизионната камера в точката съвпадне с измерената
стойност чрез контактния термометър.
Друг прилаган подход е използването на калибрираща лента. Парче от лента с
известна степен на чернота се залепва на повърхността на тялото. След 4-5 минути с
камерата се измерва температурата на лентата (при известната степен на чернота на
лентата), след което се търси онази стойност на степента на чернота, с която камерата ще
измери същата стойност на температурата върху тялото.
Обикновено термовизионните камери имат насочващ лазерен лъч, с който се фиксира
точката, в която желаем да измерим температурата. Използва се висококачествена лента,
която не е прозрачна, и има известна стойност на степента на чернота. Този метод
предполага, че температурата на лентата и повърхността на тялото са еднакви.
На фигури 4.22-4.25 е представено сравнение на две термовизионни заснемания на
част от повърхността на челен панел на котел (кръг, означен с AR01) при две стойности на
степента на чернота : 0,95 и 0,8. Както може да се проследи от фигурите, влиянието на
разликата в тези стойности води до отклонение в оценената средна температура повече от
10%.
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Фигура 4.22

Челен панел на котел с
изследвана област AR01

Фигура 4.24

Челен панел на котел с
изследвана област AR01 (от
фиг. 4.8)

Фигура 4.23

Фигура 4.25

Зададен параметър в
камерата – степен на чернота
0,95

Зададен параметър в
камерата – степен на чернота
0,8

На следващите фигури са показани термовизионни заснемания на някои характерни
елементи и агрегати от промишлени системи.
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Фигура 4.26

Температурно поле на
тръбопровод
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Фигура 4.27
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За оценка на състоянието на топлинната За идентификация на схемата на движение
изолация и загубите от топлопреминаване на
потоците
и
изменението
на
към околната среда.
температурата им при транспортиране на
флуида.
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Фигура 4.28

Температурно поле на
продукт получен чрез
центробежно леене
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Фигура 4.30

Температурно поле на
електродвигател
60.1 Â°C
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За идентифициране на топлинните мостове
и оценка на тяхното влияние върху
топлинните
загуби
и
печалби
през
ограждащите елементи.

Фигура 4.31

Температурно поле на
електрически
трансформатор
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Проверка на състоянието и работата на Проверка на температурното поле за
електродвигателите
чрез
оценка
на съответствие с допустимите граници на
температурното поле.
изменение на температурата, съответстваща
на нормална работа на трансформатора
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Фигура 4.32
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Температурно поле на
технологичен агрегат
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Температурно поле на
арматура в топлоснабдителна
система
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4.7. Разработване и оценка на мерки за повишаване на енергийната ефективност
4.7.1 Основни технико-икономически показатели
Целта на технико-икономическата оценка на генерираните енергоспестяващи мерки и
пакетите от тях е да се установи една съществена страна на тяхното приложение и да стане
възможно тяхното сравнение и степенуване.
Икономически параметри
Основните икономически параметри, които се използват за оценката са:

Инвестиции
Io
[лв]

Нетни годишни икономии
B
[лв/год.]

Технически/икономически
живот на проекта
n
[години]

Номинален лихвен процент
nr x 100
[%]

Процент на инфлацията
b x 100
[%]

Реален лихвен процент
r x 100
[%]
Инвестиции, lo
Инвестициите включват всички разходи, свързани с проекта за реализиране на
мерките и обикновено включват следните елементи:

Проектиране/планиране

Управление на проекта за гарантиране на качеството
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Доставка на машини, съоръжения и компоненти

Строителни и монтажни дейности

Разходи за строителен надзор

Контрол и изпитания на оборудването

Пускане в редовна експлоатация

Обучение на кадри

Други разходи

Данъци, ДДС.
Нетни годишни икономии, B
Нетната годишна икономия е чистата икономия в [лв/год.], реализирана в резултат на
съответната инвестиция:
B = S x E ± ΔЕ&П , лв/год

(4.63)

където:
B
S
Е

Нетна годишна икономия
Енергия, спестена за 1 година
Цена на енергията

[лв/год.]
[kWh/год.]
[лв/kWh]

ΔЕ&П Промяна в разходите за експлоатация и поддръжка (+ или -) [лв/год.]
Технически/икономически живот на проекта, n
Технически живот:
Физическият срок на годност на оборудването.
Икономически живот:
Действителният срок до момента, в който закупуването на
ново оборудване ще бъде по-ефективно от използването
на съществуващото.
Ако системите/компонентите се подменят преди да са се износили поради излизане на
пазара на нови и по-ефективни такива, тогава икономическият им живот е по-кратък отколкото
техническия. Промените в нормативната уредба, стандартите и разпоредбите, могат също да
водят до подмяна на съоръженията преди изтичане на техническия им срок на експлоатация.
За изчисляване и икономическа обосновка на мерките се използва икономическият
живот на проекта.
Номинален лихвен процент, nr
Номиналният лихвен процент обикновено е равен на лихвения процент на банките при
отпускане на заеми.
Процент на инфлацията, b
Инфлацията се определя като средно годишно покачване на цените на всички стоки за
потребление. Инфлацията е трудна за прогнозиране и може да бъде различна за различните
видове стоки и услуги.
Реален лихвен процент, r
Реалният лихвен процент е номиналният лихвен процент, коригиран с инфлацията:

r

nr  b
1 b

Дисконтирана стойност (придвижване назад във времето)
За оценка на сегашната стойност Bo (лв) на сума Bn (лв), която ще се получи за период
от n години в резултат на въведени енергоспестяващи мерки, се използва следната формула:
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B0 

Bn
1  r n

(4.64)

Тази стойност се нарича още „дисконтирана стойност“, а отношението 1/(1+r)n е прието
да се нарича „дисконтов фактор“.
Финансови показатели
Основните финансови показатели, използвани за оценка на мерките са:

Срок на откупуване

Нетна сегашна стойност

Коефициент на нетна сегашна стойност

Срок на изплащане

Вътрешна норма на възвръщаемост.
Срок на откупуване (РВ)
Простият срок на откупуване е времето, което е необходимо за изплащане на
инвестициите на базата на равни нетни годишни икономии (В1 = В2 = ...= Вn). Изчислява се по
формулата:
Срок на откупуванеPB =

I
Инвестиция
= 0 год.
Годишни нетни икономии
B

Използването му е удобно средство за бързи изчисления и оценки, но при
съобразяване на следните особености:

Да се използва само когато реалният лихвен процент е нисък;

Да се използва само, когато стойността му е по-малка от 5 години;

Не се отчита реалната лихва, както и стойността на годишните икономии след изтичане
на срока на откупуване.
Нетна сегашна стойност (NPV)
Нетната сегашна стойност (NPV) на един проект е разликата между сегашната
стойност на всички бъдещи годишни нетни икономии за икономическия живот на проекта (от
година 1 до година n), намалена с инвестициите през базовата година (година 0).
Нетната сегашна стойност (NPV) = дисконтираната стойност на
икономиите/приходите - направените инвестиции
Ако годишните икономии са различни всяка година: В1  В2  В3 ... Вn, нетната
сегашна стойност ще бъде:

 B1
B2
Bn
NPV  
1 
2  ... 
1  r 
1  r n
 1  r 
Критерий за рентабилност:


  I 0


(4.65)

NPV > 0

Коефициент на нетна сегашна стойност (NPVQ)
Коефициентът на нетна сегашна стойност (NPVQ) е отношението на нетната сегашна
стойност и общият размер на инвестицията:
NPV
(4.66)
NPVQ 
I0
Показва нетния приход от проекта на 1 лв. инвестиция. По-високият коефициент за нетна
сегашна стойност NPVQ показва по-висока ефективност на проекта. NPVQ може да се
използва за степенуване на мерките по приоритет.
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Срок на изплащане (РО)
Оценява времето в години (n), необходимо дисконтираната стойност (сегашната
стойност) на бъдещите икономии да е равна на разходите за инвестицията (NPV=0). При
равни през годините икономии стойността на търсения параметър (n) се определя от
уравнението:

NPV  B

1  1  r n
 I0  0
r

(4.67)

Решаването на това уравнение може да стане по итеративен път или като се използва
коефициентът за анюитет f(n,r) от таблиците за анюитет, ако е известен реалния лихвен
процент (r):
B
r
(4.68)
f 

I 0 1  1  r  n
Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR)
Вътрешната норма на възвръщаемост (IRR) представлява лихвения процент, при
който нетната сегашна стойност на бъдещите икономии (или приходи) са равни на разходите
за инвестицията.
Ако са известни коефициентът на анюитет (f) и икономическият живот на проекта (n),
тогава вътрешната норма на възвръщаемост може да бъде намерена лесно по таблиците за
анюитет.
В таблица 4.1 е показана анюитетна таблица с данни за период до 15 години.
Таблица 4.1
n

Анюитетна таблица

Лихвен процент, r, %

год.

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1.0100
0.5075
0.3400
0.2563
0.2060
0.1725
0.1486
0.1307
0.1167
0.1056
0.0965
0.0888
0.0824
0.0769
0.0721

2
1.0200
0.5150
0.3468
0.2626
0.2122
0.1785
0.1545
0.1365
0.1225
0.1113
0.1022
0.0946
0.0881
0.0826
0.0778

3

4

1.0300
0.5226
0.3535
0.2690
0.2184
0.1846
0.1605
0.1425
0.1284
0.1172
0.1081
0.1005
0.0940
0.0885
0.0838

1.0400
0.5302
0.3603
0.2755
0.2246
0.1908
0.1666
0.1485
0.1345
0.1233
0.1141
0.1066
0.1001
0.0947
0.0899

5
1.0500
0.5378
0.3672
0.2820
0.2310
0.1970
0.1728
0.1547
0.1407
0.1295
0.1204
0.1128
0.1065
0.1010
0.0963

6
1.0600
0.5454
0.3741
0.2886
0.2374
0.2034
0.1791
0.1610
0.1470
0.1359
0.1268
0.1193
0.1130
0.1076
0.1030

7
1.0700
0.5531
0.3811
0.2952
0.2439
0.2098
0.1856
0.1675
0.1535
0.1424
0.1334
0.1259
0.1197
0.1143
0.1098

8
1.0800
0.5608
0.3880
0.3019
0.2505
0.2163
0.1921
0.1740
0.1601
0.1490
0.1401
0.1327
0.1265
0.1213
0.1168

9
1.0900
0.5685
0.3951
0.3087
0.2571
0.2229
0.1987
0.1807
0.1668
0.1558
0.1469
0.1397
0.1336
0.1284
0.1241

10
1.1000
0.5762
0.4021
0.3155
0.2638
0.2296
0.2054
0.1874
0.1736
0.1627
0.1540
0.1468
0.1408
0.1357
0.1315

4.7.2 Анализ на чувствителността на нетната настояща стойност
Икономическият анализ на мерките и пакетите от мерки се извършва при определени
(фиксирани) параметри на основните фактори:
Лихвен процент,
Нетни спестявания на енергия,
Цена на енергоносителите,
Ескалация на цената на енергията,
Необходими инвестиции,
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Живот на мярката, и др. ,
но стойностите на някои от тях са променливи. При това за някои от тях е възможно и
допускане на грешка при определяне на стойността.
За това е необходимо извършване на анализ на чувствителността на основния
икономически показател NPV при вариране на факторите в интервала [-50%, +50%], както е
показано на фиг. 4.32 за определена енергоспестяваща мярка ЕСМ С3. При изчислението на
NPV се променя един от факторите при запазване на базовата стойност на останалите.
Фигура 4.32

Анализ на чувствителността за оценка на риска

Чрез анализа на чувствителността може да се оцени риска за проекта по отдалечеността на
пресечните точки на линиите с оста х. Последните показват при каква промяна на съответния
фактор показателят NPV = 0.
4.7.3 Глобални разходи през жизнения цикъл на пакет от енергоспестяващи мерки
Изчислението на глобалните разходи включва първоначалната инвестиция, сумата от
годишните разходи във всяка една година и крайната стойност, както и разходите за
обезвреждане на отпадъци, ако има такива, като всички разходи са отнесени към началната
година. Глобалните разходи се определят по два модела – финансов и макроикономически.
Макроикономическият модел е финансов модел, разширен с допълнителна категория —
стойността на емисиите на парникови газове, която се дефинира като паричната стойност на
екологичните щети, причинени от емисиите на CO2 .
В резултат от изчислението на глобалните разходи се получава нетната настояща стойност
на разходите през определен изчислителен период, като се взема предвид остатъчната
стойност на съоръженията с по-дълъг живот.
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Предимството на метода на глобалните разходи е, че той дава възможност да се използва
един и същ изчислителен период за всички единични мерки, формиращи пакета от тях.
Една възможност за оценка на икономическата целесъобразност на възможните
пакети от енергоспестяващи мерки и избор на оптимален пакет се основава на подхода на
глобалните разходи, модифициран за определяне на диференциалната им стойност.
Ако глобалните разходи за жизнения цикъл за конкретен пакет от мерки се определят
като:




 i 1





C g    C I    C a ,(i j ).R d i  Vf ,  j 
j

(4.69)

където:
τ е изчислителният период,
Cg(τ) са глобалните разходи (приведени към начална година τ = 0 ) през изчислителния
период,
CI са разходите за първоначална инвестиция за пакета от мерки,
Ca,i (j) са годишните разходи през годината i за мярка j,
Vf,τ (j) е остатъчната стойност за мярка j в края на изчислителния период (дисконтирана
към началната година τ = 0 ),
Rd(i) е дисконтовият коефициент за годината i въз основа на реалната лихва r, и се
изчислява по формулата:
i



 1


R d( i )  
(4.70)
1  r 


100 

където: i e поредният номер на годината от началото на периода, а r е
реалната лихва в %,
може да се формира разликата:

GCg  C g(  )  C gRE (F  )

(4.71)

в която CRg E (F ) са глобалните разходи за жизнения цикъл на референтното състояние на
обекта на анализ.
Ако тази разлика има отрицателна стойност, тогава техническото решение/пакетът от
мерки може да се отнесе към конкурентноспособните, измежду които да се търси
икономически целесъобразното. При такъв подход под „референтно състояние“ трябва да се
разбира обектът на разглеждане в настоящото състояние на експлоатация и поддръжка (вкл.
разходите за подмяна на съществуващите системи при изтичане на жизнения им цикъл) .
Ако по модела (4.9) се оценят генерираните пакети от енергоспестяващи мерки,
оптималният ще бъде този с най-голяма отрицателна стойност.
4.7.4 Екологичен еквивален на потребената/спестената енергия
Екологичният еквивалент на потребената/спестената енергия може да се определи
като емисии въглероден диоксид по формулата:

 m


Ec P =
Qi × fi  .10-6


 i=1




(4.72)

където:
ЕcP е общото количество емисии СО2 (тонове);
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Qi – количеството на i-тия вид енергиен ресурс/енергия в годишния разход на
енергия (kWh);
fi – коефициент на екологичен еквивалент на i-тия вид енергиен ресурс/енергия
(g/kWh). Стойностите на този коефициент са нормирани и са показани в табл.4.2.
Коефициентът на екологичен еквивалент отговаря на крайната
(доставената) енергия. Много често се прави грешка, като се умножава с
първичната енергия на съответния енергиен ресурс.
Таблица 4.2

Коефициент на екологичен еквивалент fi

Вид енергиен ресурс/енергия

fi
g СО2/KWh

Промишлен газьол

267

Мазут

279

Природен газ

202

Пропан-бутан

227

Черни каменни въглища

341

Лигнитни/Кафяви каменни въглища

364

Антрацитни въглища

354

Брикети

351

Дървени пелети

43

Топлина от централизирано топлоснабдяване

290

Електричество

819

4.7.5 Определяне на еквивалента „първичната енергия“
Крайната (доставената) енергия има еквивалент на първична енергия, определящ се
по формулата:
m
(4.73)

Q=

 Qi,н.ei
i=1

където:
Q е общото количество първична енергия ,kWh;
Q i,H – количеството доставена енергия с i-тия енергоносител, kWh;
ei – коефициент, отчитащ загубите за добив/ производство и пренос на i-тата съставяща
на потребната енергия . Стойностите на този коефициент са представени в табл. 4.3. Те са
обект на актуализиране от държавните органи и се публикуват в нормативната уредба.
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Таблица 4.3

Стойности на коефициента, отчитащ загубите в цикъла
производство/пренос/разпределение
ei
Вид енергиен ресурс/енергия
Промишлен газьол
1,1
Мазут

1,1

Природен газ

1,1

Пропан-бутан

1,1

Черни каменни въглища

1,2

Лигнитни/Кафяви каменни въглища

1,2

Антрацитни въглища

1,2

Брикети

1,05

Дървени пелети

1,25

Топлина от централизирано топлоснабдяване

1,3

Електричество

3,0

4.7.6 Съществени параметри за последващ мониторинг
В изпълнение на задачите от съдържанието на обследването за енергийна
ефективност:
 разработване на процедури за последващ мониторинг;
и
 разработване на процедури за обучение на персонала,
в случаите на предлагане на енергоспестяващи мерки, основаващи се на специфични
технологии, консултантът трябва да включи в доклада от обследването достатъчно ясна
информация за параметрите, чието наблюдение и контрол е от съществено значение за
постигане на планирания ефект. Спецификата на предлаганата мярка може да е непозната за
техническия персонал на предприятието, а същевременно може да налага периодичен
контрол, измерване на определени параметри и конкретно осигуряване. Такава информация
е необходима за обучение на обслужващия персонал.
Един конкретен пример с енергоспестяваща мярка „Вентилация с двустепенна схема
на рекупериране на топлината на отработения въздух“. Такава система оползотворява
топлината на изхвърляния вентилационен въздух в първа степен чрез топлообменен апарат
(рекуперативен или регенеративен тип) и във втора степен чрез термопомпен агрегат.
Общият ефект може да се изрази с достигане на стойност на коефициента на трансформация
СОП>11, т.е. с 1 kWh електричество може да се получат 11 kWh топлина. За да се гарантира
устойчива ефективност на такава съвременна система е необходим постоянен мониторинг на
температурата на отработения въздух след втората степен на рекуперация, както и
температурната разлика при загряване на подавания въздух в кондензатора на
термопомпения агрегат. Въпреки наличието на система за автоматично управление на
процесите, налага се намеса на оператор за периодична настройка на процесите.
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5.ПРИМЕРИ
На електронен носител са представени примери от обследване за енергийна ефективност на
шест промишлени системи: 3 предприятия за производство на продукти и 3 предприятия за
услуги. Примерите са избрани части на доклади от реално извършени обследвания за
енергийна ефективност и отразяват специфични детайли от т.3 и т.4 на настоящите
методически указания.
Представени са примери от следните икономически дейности:
1.
Пример № 1 от обследване на промишлена система за производство на продукти
2.
Пример № 2 от обследване на промишлена система за производство на продукти
метода на центробежното леене
3.
Пример № 3 от обследване на промишлена система за производство на кафе
4.
Пример № 4 от обследване на промишлена система за предоставяне на услуги
промишлен характер: струговане, фрезоване, рязане, пробиване, зъбонарязване
5.
Пример № 5 от обследване на промишлена система за предоставяне на услуги
ремонт на кораби
6.
Пример № 6 от обследване на промишлена система за предоставяне на услуги
пакетиране, дистрибуция и логистика на захарни изделия.

по

от
по
по

7. Пример № 7 за оценка на енергийните характеристики на ограждащите елементи на
производствени сгради.
6. ИЗГОТВЯНЕ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ
6.1. Доклад от обследване за енергийна ефективност
Съгласно чл. 62 ЗЕЕ обследването завършва с доклад, който се съставя при
условията и по реда на Наредба № Е-РД-04-05/2016 г.
Докладът е основният документ, който представя цялата информация за
промишлената система към момента на обследването, както и резултатите от извършеното
обследване.
Собственикът на предприятие, промишлена система и система за външно изкуствено
осветление по чл. 4, ал. 1 възлага с договор извършването на обследване за енергийна
ефективност на лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 ЗЕЕ.
Собственикът е задължен да представи на дружеството, което извършва обследване
докладите от предходни обследвания, ако има такива.
Рамката на обхвата на доклада е регламентирана в чл. 16 Наредба № Е-РД-04-05/2016
г., както е показано на фиг. 6.1.
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Фигура 6.1

Обща нормативна рамка за съдържанието на резюме от
доклад от обследване на промишлена система/с-ма за външно
осветление
Чл. 16, ал. 1 от Наредба № Е-РД-04-05/2016 г.
Докладът съдържа:

РЕЗЮМЕ
…

1. описание на системите съответно по чл. 9, ал. 4 или чл. 10,
ал. 2 от наредбата;
2. анализ и оценка на съществуващото състояние на системите
за производство, пренос, разпределение и потребление на енергия;
3. базова линия на енергийно потребление за основните
енергоносители;
4. оценка на специфичните възможности за намаляване на
енергийното потребление;
5. описание на изпълнени мерки за повишаване на енергийната
ефективност, включително предписани с предходно обследване;
6. подробно описание с технико-икономически анализ на
мерките за повишаване на енергийната ефективност;
7. анализ и оценка на спестени емисии въглероден диоксид за
всяка мярка.

Регламентираните седем точки на доклада следва да се разбират като седем
задължителни теми, които трябва да присъстват и да бъдат развити в съответните подточки
на документа.
Следва да се обърне внимание на възможността някои от елементите на
доклада да са обект на авторски права, поради което нормативно не се изисква този документ
от обследването да се представя в АУЕР, освен в случаите, когато служи за доказване на
енергийни спестявания и за издаване на удостоверение за енергийни спестявания.
Дълбочината на представяне на резултатите от обследването, както и обемът
на доклада са изцяло в компетентността на консултантите, които извършват обследването.
Когато предприятие, промишлена система и система за външно изкуствено
осветление, които не подлежат на задължително обследване, участват в
национални или европейски схеми или механизми за подпомагане на мерки за
насърчаване на енергийната ефективност, оценката за енергийна ефективност и
енергийни спестявания на такива предприятия се извършва при условия и по ред,
определени в съответната схема или механизъм, когато такива условия и ред са
определени в съответната схема или механизъм.
За промишлени системи, подлежащи на задължително обследване е
представена
препоръчителна структура на доклад от енергийното
обследване както следва:

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Агенция за устойчиво енергийно
развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
Стр.145

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------СЪДЪРЖАНИЕ (на доклада, електронно форматиране)
……..
стр. …
………
стр. …
ВЪВЕДЕНИЕ
Цел и задачи на обследването за енергийна ефективност
Екип, извършил обследването. Поименен състав и подписи на лицата вкл. три имена
на управителя на дружеството от регистъра по чл. 60, ал. 1 ЗЕЕ, подпис на управителя и
печат на дружеството.
РЕЗЮМЕ
(по образец)
1. ОПИСАНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ СИСТЕМИ В ПРОМИШЛЕНАТА СИСТЕМА
1.1.
Технологични системи. Общ технологичен профил на промишлената
система
1.1.1. Произвеждани продукти, видове и обем на произвежданата продукция
1.1.2. Основни технологични процеси и технологични схеми на производството по
видове произвеждани продукти
1.1.3. Технологични потребители на енергия. Производствено оборудване – видове,
състояние, характеристики на основни и спомагателни съоръжение в т.ч. режими на работа,
инсталирана мощност, особености и др.
2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА
ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕНОС, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ
2.1. Горивоенергийна система за генериране на топлина.
2.1.1. Горивно стопанство. Елементи, принципна схема.
2.1.1.1. Първични и вторични енергийни ресурси. Възобновяеми източници на енергия.
2.1.1.2. Състояние на елементите на горивното стопанство - съоръженията за
съхранение, филтриране, загряване, транспортиране и измерване (дозиране) на
използваните горива.
2.1.1.3. Качество на използваните горива, топлотворна способност, други основни
характеристики на горивата, източници на данни за доставките на горива, доставчици.
2.1.2. Топлинно стопанство. Елементи, принципна схема.
2.1.2.1. Топлина/студ, генерирани в рамките на промишлената система. Видове и
състояние на генераторите на топлина/студ.
2.1.2.2.
Състояние
на
топлинните/студовите
разпределителни
мрежи
и
разпределителни устройства.
2.1.2.3. Видове и параметри на използваните топло и студоносители.
2.1.2.4 Показатели за разход на енергия, характеризиращи процесите на
енергопреобразуване в системите за генериране на топлина/студ по видове енергийни
ресурси. Ефективност на генераторите на топлина и начини за определянето им. Измервания,
изчисления и доказателства за определяне на ефективността на системите.
2.1.2.5. Измервателни уреди на доставчиците на енергия. Уреди за измерване
различни от тези на доставчиците на енергия, точки на измерване, състояние на
измервателните уреди
2.2. Система за генериране на електричество и системи за електроснабдяване на
промишлената система/промишленото предприятие
2.2.1. Генератори на електричество, описание и състояние.
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2.2.2. Генератори за комбинирано производство на топлина и електричество. Описание
и състояние
2.2.3. Електроснабдяване на промишлената система, схеми, специфика и състояние на
системата
за
електроснабдяване.
Доставчик.
Ефективност
на
системата
за
електроснабдяване
2.2.4. Електрически товари
2.2.5. Уреди за измерване на разхода на електричество (основни и контролни
електромери).
2.3. Системи за разпределение и потребление на топлина и енергия за охлаждане
2.3.1. Системи за разпределение и потребление на топлина, и енергия за охлаждане
за производствени нужди. Състояние, принципни схеми, особености, режимни параметри и
технически характеристики. Средства за измерване и контрол на енергийните потоци.
2.3.2. Системи за разпределение и потребление на топлина и потребление на енергия
за охлаждане за поддържане на параметрите на микроклимата. Средства за измерване и
контрол на енергийните потоци в системите за поддържане на микроклимата.
2.3.2.1. Системи за отопление
2.3.2.2. Системи за вентилация
2.3.2.3. Системи за охлаждане
2.3.2.4. Система за гореща вода за битови нужди
2.3.2.5. Система за осветление
2.4. Водоснабдителна система
2.4.1. Потребление на вода за технологични нужди. Съоръжения за водовземане,
водоснабдяване на технологични потребители - принципни схеми и състояние на системата).
Системи и/или съоръжения за охлаждане с вода. Заустване на отпадъчни производствени
води и оползотворяване на отпадъчни води вкл. отпадна топлина от отпадъчни води
2.4.2. Потребление на вода за нетехнологични нужди, видове потребители и
характеристики на разхода на вода
2.5. Спомагателно стопанство
2.5.1. Система за сгъстен въздух
2.5.2. Вакуумна инсталация
2.5.3. Инсталации за пожароизвестяване и пожарогасене
2.5.4. Инсталации за технологични газове
2.5.5. Други инсталации в границите на спомагателното стопанство
2.6. Производствени сгради. Състояние и енергийни характеристики.
3. БАЗОВИ ЛИНИИ НА ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ ЗА ОСНОВНИТЕ
ЕНЕРГОНОСИТЕЛИ
3.1. Анализ на годишното потребление на енергия по изходни данни. Избор на
период за анализ. Източници на данни
3.2. Годишен енергиен баланс на промишлената система/предприятието
3.3. Годишен материален баланс на промишлената система/предприятието
3.4. Анализ на месечното потребление на енергия за технологични нужди за
изминал период по видове горива и енергии.
3.4.1. Анализ на разхода на електричество.
3.4.2. Анализ на разхода на …….
3.4.3. Анализ на разхода на …….
3.5. Основни изводи от анализа на енергопотреблението
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4. ОЦЕНКА НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА
ЕНЕРГИЙНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ
5. ОПИСАНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА
ЕФЕКТИВНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕДПИСАНИ С ПРЕДХОДНО ОБСЛЕДВАНЕ
5.1. Изпълнени мерки.
5.2. Състояние на системата за управление на енергията (ако е приложимо).
Състояние на мониторинга на резултати от изпълнени мерки.
6. ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ С ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА МЕРКИТЕ ЗА
ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
7. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СПЕСТЕНИ ЕМИСИИ ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД ЗА ВСЯКА
ПРЕДЛОЖЕНА МЯРКА С ОБСЛЕДВАНЕТО
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
9. ПРИЛОЖЕНИЯ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.2. Резюме на доклада
Резюмето на доклад от обследване е документ, чийто образец е нормативно
определен в чл. 17 от Наредба № Е-РД-04-05/2016 г. както следва: за
предприятие/промишлена система съгласно приложение № 2 от наредбата; за система за
външно изкуствено осветление - съгласно приложение № 3 от наредбата.
Документът е електронно базиран във формат Excel и съдържа минимално изискуема
информация, която се извлича от доклада от извършеното обследване. Част от данните,
които се изискват имат строго определен начин на представяне, а за други се допуска
представяне в свободен текст.
Няма нормативна пречка или забрана в резюмето да се представи по-подробна
информация от минимално изискуемата в свободен текст или в табличен вид, но не се
допуска да се изменят определените като задължителни таблици в документа.
Данните и информацията в резюмето на доклада подлежат на контрол от АУЕР и се
въвеждат в Националната информационна система за състоянието на енергийната
ефективност, която се поддържа в АУЕР. Поради това резюмето трябва да се изготвя
отговорно, с необходимата прецизност и пълнота и да отразява най-съществените
измерими, проверими и оценими резултати от доклада на обследването.
На фиг. 6.2 е представена схема на общата рамка на съдържанието на резюмето.
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Фигура 6.2

Обща нормативна рамка за съдържанието на резюме от
доклад от обследване на промишлена система/с-ма за външно
осветление

РЕЗЮМЕ

Чл. 17, ал. 1 от Наредба № Е-РД-04-05/2016 г.
Резюмето съдържа:
1. наименование и обща информация за
предприятието/промишлената система/системата за външно
изкуствено осветление;
2.
кратко
представяне
и
анализ
на
енергопотреблението;
3. кратко представяне на изпълнени мерки за
повишаване на енергийната ефективност, включително
предписани с предходно обследване;
4. предлагани мерки за повишаване на енергийната
ефективност;
5. кратка информация за постигнатите спестявания
след изпълнение на мерките, предписани с предходно
обследване - от оценка на енергийните спестявания.

При изготвяне на резюмето се спазват следните указания, някои от
които са дадени в самия образец на документа, а други са допълнени за
повече яснота както следва:
a. По т. 1.1.:
При попълването на последния ред 23 се въвежда информация, определяща
предприятието/промишлената система съгласно чл. 57, ал. 2, т. 1, 2 и 3 ЗЕЕ. Посочва се "ДА"
за всеки от случаите, в които е вярно твърдението, описано в клетката над него в ред 22.
Невярното твърдение се отбелязва с (-), за да не остава съмнение, че информацията е
пропусната да се попълни.
Фигура 6.3

Указание за попълване на ред 23 от т. 1.1. от резюмето

Подробни указания за прилагане на чл. 57, ал. 2 са дадени в в т.ч. за МСП са дадени в т.
1.2.1. „Задължение за извършване на обследване за енергийна ефективност на
промишлени системи и предприятия“ от методическите указания.
b. По т. 3.1.
1. За всички видове горива в колона 3, 4 и 5 на фиг. 6.4 се попълва годишното
потребление в натурални единици (т/год., Nm3/год.) и в MWh/год.
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Фигура 6.4

Указание за попълване на т. 3.1. от резюмето

2. За топлинната и електричеството се попълва годишното потребление в MWh/год.
само ако този вид енергия е получен отвън, т. е. не е генериран в рамките на промишлената
система за сметка на разходвано гориво, което вече е попълнено като потребление в някой от
предходните редове и страници.
3. В колона 6 "НОРМАЛИЗИРАНО ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ" се попълват стойности,
само ако за някои от горивата и енергиите се налага нормализиране на разхода. В противен
случай в тази колона автоматично се копират стойностите от колона 5 "ГОДИШНО
ПОТРЕБЛЕНИЕ".
При нормализиране на разхода на стр. 3 в т. 4 „ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА
ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО“ се препоръчва да се посочат условията, при които е извършено
нормализирането.
4. В ред "ОБЩО" са въведени формули за сумиране на данните от ред 1 до ред 10 вкл.
общото годишно и общото нормализирано енергопотребление в MWh/год. Формулите не се
нарушават или изтриват.
c. По т. 3. 2:
1. Продуктите се описват със същите наименования и в същата последователност, както
са описани в т. 2. „ОСНОВНИ ПРОИЗВЕЖДАНИ СТОКИ/ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ“.
При необходимост се добавят редове.
2. Размерността (мерната единица) на всеки продукт се дописва в зависимост от
приложимата размерност на всеки от произвежданите продукти (m, m2, m3, kg, брой и
др.).
3. Специфичният разход на енергия за всеки вид продукт, изразен в kWh/единица
продукт е общият специфичен разход, формиран от всички видове горива и
енергии, разходвани за производството на единица конкретен продукт.
4. При определяне на общия специфичен разход на енергия в единна мерна единица
kWh/единица продукт, се използват данни за топлотворната способност (топлина на
изгаряне) на всеки от използваните енергийните ресурси, както е посочена в
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сертификат на горивото, протокол от изпитана представителна проба, декларация за
съответствие или друго, съпровождащ доставките на конкретен доставчик.
Когато такива документи не са налични се използват коефициентите за превръщане от
Приложение № 3 към чл. 9, ал. 3 „Енергийно съдържание на определени горива за
енергийно потребление - таблица с коефициенти на превръщане“ от Наредба за
методиките за определянето на националната цел за енергийна ефективност и за
определянето на общата кумулативна цел, въвеждането на схема за задължения за
енергийни спестявания и разпределянето на индивидуалните цели за енергийни
спестявания между задължените лица.
Топлотворната способност на всички видове горива, с които са направени
изчисленията за превръщане в единна мерна единица kWh се посочва в т. 4
„ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО“.
Пример за сертификат на природен газ до изходни точки е показан на фиг. 6.5.
Фигура 6.5

Пример на сертификат на природен газ

5. В колона "СТОЙНОСТ" ("ГОДИНИ") се въвеждат стойностите за специфичното
потребление за тригодишен предходен период. В колона "СТОЙНОСТ" ("СРЕДНА") са
въведени формули за пресмятане на средната стойност, които не трябва да се
развалят или изтриват.
Когато в анализа на енергопотреблението е анализиран период по-дълъг от
предходните три години и осреднената стойност на специфичния разход на енергия за
по-дългия период е от съществено значение за резултатите от обследването, това се
посочва
изрично
в
т.
4
„ОСНОВНИ
ИЗВОДИ
ОТ
АНАЛИЗА
НА
ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО“. Базови линии, основни корелации и изводи от тях се
представят в същата точка.
6. Специфичното потребление по години се определя за всяка от основните
произвеждани стоки/предоставяни услуги по т. 2.
d. По т. 5.2:
1. Всяка предписана мярка се причислява към някоя от 15-те типизирани мерки.
Наименованията на мерките не могат да се променят. За класифицирането им се
използва таблицата в лист „Мерки-пояснения“.
Описание на мерките, което разяснява какво предвижда всяка мярка, нейната
конкретика, спецификата и детайли, които разясняват мярката се представя в т.6.
ПРЕДЛАГАНИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ.
2. За всяка мярка се попълва годишната икономия на съответните видове горива и
енергии в натурални единици (т/год., Nm3/год.) и в MWh/год.
3. Екологичният еквивалент (спестени емисии СО2) на всяко спестено гориво/енергия се
определя съгласно коефициентите в Приложение № 4 към чл. 7, ал. 3 „Референтни стойности
на коефициента на екологичен еквивалент на енергия/гориво“ от Наредба № Е-РД-04-3/2016
г.
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4. Дялът на икономията по видове енергия, както и общият дял на икономията, се
изчисляват по отношение на нормализираното енергопотребление автоматично след
попълване на таблиците по т. 3.1 и т. 6.2 (въведени са съответните формули).
5. За паричния еквивалент на годишната икономия на енергия в лв./год. се попълва
чистата икономия след отчитане на експлоатационните разходи, свързани с въвеждането на
съответната мярка.
6. Необходимите инвестиции се посочват в лева с ДДС.
7. Препоръчва се да се посочват цените на всички горива и енергии, с които са
извършени изчисленията на паричните спестявания и срокът на откупуване на ЕСМ в
резултат на въвеждане на съответната мярка, както и източниците на използваните цени.
Тази информация може да се представи или в т. 6.1. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА
МЕРКИТЕ, или в допълнителна, индивидуално изготвена таблица, разположена в дясно от
последната таблица по т. 6.2. ДЯЛ НА ИКОНОМИЯТА ПО ВИДОВЕ ЕНЕРГИЯ, както е
показано на примера на фиг. 6.6.
При всяка промяна на образеца на резюмето в резултат на изменение
на нормативната уредба или по други съображения се ползва само онази част
от настоящите указания, която е релевантна към актуалния образец на
документа, към момента на неговото изготвяне.
Фигура 6.6

Технико-икономически параметри на ЕСМ

6.3. Протокол за приемане на резултатите от обследването
Резултатите от извършено обследване се приемат от възложителя на обследването с
протокол в 14 дневен срок от депозиране на доклада при възложителя.
Под 14 дневен рок от датата на приемане на резултатите следва да се разбира 14
дневен срок от датата на подписване на двустранния протокол за приемане на доклада и
резюмето от обследването.
Протоколът се изготвя по образец Приложение 4 към Наредба №Е-РД-04-05/2016 г.,
който е публикуван на електронната страница на АУЕР с директна връзка
https://www.seea.government.bg/bg/dokumenti/neobhodimi-dokumenti-ps1
6.4. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 59, ал. 2 и ал. 4 от ЗЕЕ
Съгласно чл. 62 ЗЕЕ докладът, който се съставя въз основа на извършеното
обследване се предава на възложителя заедно с декларация за липса на обстоятелствата по
чл. 59, ал. 2 и ал. 4 ЗЕЕ, а именно:
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Дружествата от регистъра по чл. 60, ал. 1 ЗЕЕ включително наетият от тях
персонал, нямат право да извършват обследване за енергийна ефективност на
промишлената система, когато са:

система.





проектанти на промишлената система;
участници в изграждането и/или експлоатацията на промишлената система;
участници в изпълнението на енергоспестяващи мерки в промишлената

Посочените обстоятелства се декларират на собствена отговорност.
Декларацията се изготвя по образец Приложение № 5 Наредба №Е-РД-04-05/2016 г. и
е достъпна на електронната страница на АУЕР с директна връзка:
https://www.seea.government.bg/bg/dokumenti/neobhodimi-dokumenti-ps1
Декларацията включва и изпълнение на изискването по чл. 59, ал. 4 ЗЕЕ, а именно:
Лицата, извършили обследване за енергийна ефективност на промишлена
система, преди изпълнение на предписаните в обследването енергоспестяващи
мерки, не могат да извършват обследване за енергийна ефективност за доказване
изпълнението на предписаните мерки, както и оценка за доказване на достигнатите нива
на енергийни спестявания в резултат от изпълнението на тези мерки.
Принципна схема на процеса на документиране на обследването за енергийна
ефективност и представяне на документите в АУЕР е показана на фиг. 6.7.
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Фигура 6.7

Схема на процеса документиране
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ЧАСТ II: МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ЕНЕРГИЙНИ
СПЕСТЯВАНИЯ
1.ПРАВНА РАМКА
Мерките за повишаване на енергийната ефективност, както и енергийноефективните
услуги са действия, които водят до проверимо, измеримо или оценимо повишаване на
енергийната ефективност, при крайното потребление на енергия, както и при производството,
преноса и разпределението на енергия (чл. 30, ал. 1 и чл. 65 от ЗЕЕ). Мерките могат да бъдат
изпълнявани в различни програми за енергийна ефективност или в публично-частни
инициативи и партньорства.
Реализираните енергийни спестявания в крайното потребление на енергия, когато
могат да се докажат количествено, се потвърждават и удостоверяват по установен в
държавата ред. Това ги прави легитимни за притежателите им, които придобиват съответни
права след като разполагат с тях.
В чл. 76, ал. 1 от ЗЕЕ е постановено, че енергийните спестявания при крайните
клиенти, постигнати след въвеждането на мерки за повишаване на енергийната ефективност,
се доказват по два начина, които се прилагат в условия на алтернативност:
1. оценка на постигнатите енергийни спестявания след обследване за енергийната
ефективност на сграда, предприятие, промишлена система или система за външно
изкуствено осветление или след проверка на отоплителна инсталация с водогреен котел или
на климатична инсталация, като обследването или проверката се извършва не по-рано от
една година след въвеждането на мерките, или
2. прилагане на методика, разработена съгласно Наредба № Е-РД-04-3 от 2016 г. за
допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното
потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания,

изискванията

към

методиките

за

тяхното

оценяване

и

начините

за

потвърждаването им (Наредба № Е-РД-04-3/2016 г.).
И в двата случая енергийните спестявания се доказват от правоспособни
консултанти. Когато крайните клиенти са промишлени системи енергийните спестявания се
доказват от лицата, вписани в регистрите по чл. 60, ал. 1 ЗЕЕ. За да се осигури експертна
независимост на процеса на обективизиране на спестяванията, дружеството, което доказва
постигнатите енергийни спестявания в една промишлена система/предприятие няма право да
извършва оценката от изпълнените мерки, ако е участвало в изпълнението на тези мерки или
в обследването, с което те са предписани.
Бележка: Възможно е тази разпоредба през следващите години да бъде подложена отново
на дискусия с цел намаляване на административната тежест за бизнеса доколкото друга
формулировка не противоречи на европейското и/или националното законодателство.

Във връзка с направената бележка и поради динамиката в хармонизацията
на нормативните актове е необходимо отново да се припомни, че водещ винаги е
законът, като нормативен акт от по-висока степен, пред наредба по неговото
прилагане, която до адаптирането й към актуални законови разпоредби се прилага със
старите изисквания, доколкото те не противоречат на нови изисквания в закона.
АУЕР извършва проверка на начините на прилагане за доказване на постигнатите
енергийни спестявания. Това означава, че в първия случай агенцията проверява как се
прилага наредбата за обследване на промишлени системи - Наредба № Е-РД-04-05/2016 г. и
доколко обследването е обективно при оценката на постигнатите енергийни спестявания, а
във втория – как е приложена съответната методика/и, която/които се използва/т за доказване
на спестяванията.
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Поради разнообразието на промишлените производства и технологии, изборът на
начин, по който да се докажат спестяванията зависи от много фактори. Ето някои от тях без
претенция за изчерпателност:
 спецификата на промишлената система/предприятие;
 статуса на лицето, което желае да докаже спестяванията – задължено или
незадължено лице, пазарното му позициониране за предоставяне на енергийни
услуги на крайни клиенти и степента на изпълнение на разпределената му
индивидуална у цел за енергийни спестявания;
 възможността една единична мярка да се характеризира като универсална и да
може да се типизира за по-голям брой крайни клиенти;
 степента на прецизност и точност, която се цели да се постигне с избрания
начин за доказване на спестяванията;
 желанието на лицето, заинтересовано от доказване на спестяванията;
 нормативните условия в държавата в т.ч. пазарен механизъм за реализираните
спестявания и др.
Изпълнителите на оценки на енергийни спестявания трябва да обърнат внимание на
следните моменти в Наредба № Е-РД-04-3/2016 г.:
Методики за оценяване на енергийните спестявания се разработват само за
мерки, които отговарят на изискванията на чл. 2 от наредбата, а именно:
Допустимите мерки за реализиране на енергийни спестявания водят до
проверимо, измеримо или оценимо повишаване на енергийната ефективност при крайните
клиенти на енергия, т.е. водят до:







спестяване на енергия в крайното потребление на енергия;



методиките да се разработват от заинтересовани лица и да се представят в АУЕР за
проверка, когато конкретните методики не са разработени до момента и такива
липсват в АУЕР;



методиките да се разработват от агенцията в целеви експертни работни групи,
назначени със заповед на изпълнителния директор на АУЕР.

спестяване на енергия, включително горива;
намаляване емисиите на парникови газове;
подобряване или запазване на качеството на околната среда;

подобряване или запазване на санитарно-хигиенните норми
Критериите към допустимите мерки са посочени в строга императивност и не
допускат алтернативност помежду им. Следователно те се прилагат едновременно към всяка
от мерките за енергоспестяване, независимо от начина, по който се извършва оценката на
количеството спестена енергия. Следователно всяка мярка, която не отговаря на някой от
критериите, изброени по-горе, не може да бъде оценявана нито по специализирана методика,
нито с обследване. Поради това критериите за допустимост на мерките са обвързани с
унифицирана рамка относно съдържанието на специализираните методики, както е
унифицирана и рамката за обхвата и съдържанието на енергийното обследване.
Процесът на разработване на специализирани методики е отворен и доброволен
процес съгласно българското законодателство. Всяко заинтересовано лице може да
предложи методика за енергийни спестявания в АУЕР, когато методиката отговаря на
минималното съдържание, определено в Наредба № Е-РД-04-3/2016 г. С наредбата е
въведен ред, по който се разработва всяка методика.
Предоставени са две възможности:
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В първия случай в срок до 15 дни от датата на представянето на предложението за
методика изпълнителният директор на агенцията възлага разглеждане на предложението от
експертна работна група. Назначената със заповед на изпълнителния директор на АУЕР
експертна работна група разглежда предложението за методика и в срок до два месеца от
възлагане на разглеждането се произнася със становище относно правомерността,
пълнотата, съответствието с нормативните изисквания или необходимост от допълване, или
изменение на проекта на методика.
Във втория случай специализираните методики се разработват в експертните работни
групи, създадени със заповед на изпълнителния директор на АУЕР. Експертни работни групи
се публикуват на интернет страницата на АУЕР и се обявяват в сградата на агенцията по
подходящ начин. Те са сформирани и работят най-малко в следните области:
 електричество;
 топлина;
 горива за крайно потребление.
При доказване на енергоспестяването за всяка мярка (независимо от начина на оценка) и
разпределянето за целия срок на действие на мярката, се ползват два списъка с
наименование на допустими мерки и срокове на действие:



при разработването на методика за оценяване на енергийни спестявания за
мярка, която е включена в списъка съгласно приложение № 1 от наредбата, се взема
предвид посоченият в списъка срок на действие на съответната мярка;


при разработването на методика за оценяване на енергийни спестявания за
мярка, която не е включена в списъка съгласно приложение № 1, се използва посочената в
приложение № 2 от наредбата стойност на срока на действие за групата мерки, в
която попада оценяваната мярка.
Всяко юридическо лице може да участва с не-повече от един представител в
експертна работна група за разработване на методики за енергийни спестявания.
Експертните работни групи осъществяват своята дейност в съответствие с вътрешни
правила, утвърдени от изпълнителния директор на агенцията, които уреждат организацията и
дейността, включително условията и редът за избор на председател на експертната
работната група, процедурата за разглеждане на предложения за методики и
документирането на работата на експертните работни групи.
Специализираните методики се утвърждават от министъра на
енергетиката, след като са проверени от изпълнителния директор на АУЕР за
съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.
Методиките се публикуват от агенцията на интернет страницата на ведомството, директна
връзка е показана на фиг. 1.1.
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Фигура 1.1

Специализирани методики за оценка на енергийни спестявания
https://www.seea.government.bg/bg/metodiki

Когато енергийните спестявания се доказват с методика/и, резултатите се отразяват в
протокол, който се изготвя от лицето, вписано в регистъра по чл. 60, ал. 1 ЗЕЕ, на което е
възложено доказването на спестяванията. Протоколът се изготвя по образец на АУЕР,
утвърден със заповед на изпълнителния директор на агенцията.
Образецът на протокол се актуализира периодично по целесъобразност, при
получаване на надеждна обратна връзка от лицата, които са отговорни за неговото
попълване и/или в съответствие с изменения в нормативната уредба. Актуалните
образци на протоколи се публикуват на електронната страница на АУЕР и могат да се
намерят на връзката, показана на фиг. 1.2.
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Фигура 1.2

Образци на протоколи за доказване на енергийни спестявания
https://www.seea.government.bg/bg/dokumenti/dokumenti-zaudostoverenia-za-es

Консултантите по енергийна ефективност, които доказват енергийните спестявания,
трябва да са компетентни в областта, в която е реализирана мярката и да са
независими по отношение на нейното изпълнение и прогнозирани спестявания в предходно
обследване. Тяхно задължение е да проверят дали оценяваната енергоспестяваща мярка е
наистина изпълнена, както и дали е изпълнена при условията, при които е била препоръчана,
за да има максимална сравнимост на резултата. Също така консултантите са длъжни да
документират прецизно входните данни, да извършат необходимите измервания и
изчислителни проверки, които да докажат, че мярката работи при същите или близки условия
спрямо тези, при които е прогнозиран нейният енергоспестяващ ефект.
Обследване или методика?
Изборът е въпрос на преценка на всяко заинтересовано от доказване на
енергийни спестявания лице.
В таблица 1.1 са разгледани в паралел някои основни характеристики на двата
начина за доказване на енергийните спестявания, които ориентират в избора на съответната
процедура.
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Основни характеристики на начините за доказване на енергийни
спестявания
Обследване за енергийна
Специализирани методики за
ефективност
доказване на енергийни спестявания

Таблица 1.1

Обследването
за
енергийна
Методиките
ефективност е процес, основан на опростен подход
систематичен метод за определяне и единични мерки.
остойностяване на енергийните потоци
определящ
обхвата
на
техникоикономическите параметри на мерките за
повишаване на енергийната ефективност
Обследването
за
ефективност
оценява
изпълнените мерки

за

представляват
оценяване на

енергийна
Една методика се разработва за
комплексно една мярка

Обследването
за
енергийна
Методиките целят улесняването и
ефективност детайлизира с най-голяма са приложими най-вече при доказването
точност реализираните спестявания в на еднотипни мерки за енергийна
конкретна промишлена система
ефективност, реализирани от търговците
с енергия при множество клиенти.
Обследването
за
енергийна
Методиката
не
отчита
ефективност отчита взаимното влияние кумулативният енергоспестяващ ефект от
на енергоспестяващите мерки.
влиянието на повече от една мярка
(усилващ ефект на спестяването).
Обследването
за
енергийна
Различните
методики
са
с
ефективност
се
извършва
чрез различна степен на детайлизация
детайлизиран системен подход и методи
за определяне на базовата линия,
остойностяване
и
анализиране
на
енергийните потоци и разходи въз основа
на
проследена
информация
за
енергийното потребление за период (наймалко три години назад) и данни от
измервания, извършени в хода на
обследването.
Измерванията са задължителни в
хода на обследването и са задължителен
елемент от доклада за енергийна
ефективност. Обследването за енергийна
ефективност на предприятие/промишлена
система
включва
задължително
средствата за измерване и контрол на
енергийните
потоци,
документира
огледите, измерванията и наличната
информация.

Има методики, които независимо
от изискванията са основани само на
изчислителни оценки,
не
включват
нормативно изискуемите измервателни
процедури, осигуряващи необходимата
точност на измерванията, точките и
периодите на измерване, методите на
измерване,
видовете
измервателни
уреди, протоколи от измерванията.

Обследването отчита промяната
Методиката е разработена за
на условията и включва анализ на технологични и организационни условия,
корекциите и тренда на базовата линия. при които се изпълнява и не отчита
Когато е извършено с необходимото динамиката в тези условия.
качество, обследването се ползва с поголямо доверие по отношение на
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прецизността
за
реализираните
енергийни спестявания. За обектите, за
които се изисква да се извършва
периодично, обследването е фактор за
стабилизиране
на
енергийните
спестявания в срока на действие на
мерките и намаляване на колебанията на
обичайното множество от условия,
настъпили през периода, през който се
доказват енергийните спестявания.
Обследването изисква време и
Методиките са лесно приложими и
задълбочен енергиен анализ
спестяват време
Потвърждаване и удостоверяване на енергийните спестявания
Потвърждаването на количествените и качествените характеристики, включително
размера, вида и годишното разпределение на постигнати енергийни спестявания, се
извършва чрез издаване на удостоверения за енергийни спестявания.
Удостоверенията за енергийни спестявания служат за доказване приноса на притежателя
им в изпълнението на мерки за енергийни спестявания.
Задължените лица по чл. 14, ал. 4 ЗЕЕ могат да използват удостоверенията за
енергийни спестявания за отчитане изпълнението на индивидуалните им цели за енергийни
спестявания.
Удостоверение за енергийни спестявания се издава за всяка изпълнена мярка при
краен клиент.
Оценяваната мярка по ал. 1 трябва да е изпълнена след 31.12.2008 г.
Енергийните спестявания се разпределят равномерно за целия срок на
действие на оценяваната мярка в MWh годишно.
Удостоверенията за енергийни спестявания могат да се прехвърлят от:
1. задължено към друго задължено лице по чл. 14, ал. 4 ЗЕЕ, когато първото
задължено лице е в преизпълнение на определената му индивидуална цел за енергийни
спестявания;
2. незадължено лице към задължено лице по чл. 14, ал. 4 ЗЕЕ.
Условията и редът за прехвърляне на удостоверения за енергийни спестявания се
извършват съгласно Глава пета, Раздел II от Наредба № Е-РД-04-3/2016 г.
Удостоверенията за енергийни спестявания, които са използвани за доказване
на изпълнението на годишните индивидуални цели за енергийни спестявания или са
прехвърлени, се отменят от изпълнителния директор на агенцията.
По искане на притежателя на издадено удостоверение за енергийни спестявания,
същото може да бъде отменено и вместо него да бъдат издадени две или повече
удостоверения за енергийни спестявания за същото количество спестявания. За издаване на
удостоверения за енергийни спестявания в този случай не се дължи такса.
Принципна схема на процедурата на доказване и удостоверяване на енергийни
спестявания е показана на фиг.1.3.
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Принципна схема на процедурата за доказване и
удостоверяване на енергийни спестявания

Фигура 1.3

2.ИДЕНТИФИЦИРАНЕ
ИНФОРМАЦИЯ

НА

ВЪВЕДЕНИТЕ

МЕРКИ

И

СЪБИРАНЕ

НА

ОСНОВНА

2.1. Инспекция на предприятието, идентифициране и потвърждаване на въведените
мерки
Независимо кой подход ще се използва за извършване на оценката на постигнатите
енергийни спестявания, е необходимо да се следват няколко основни правила:
- Проследяване хронологията на процеса по идентифициране, изпълнение и
експлоатация на въведената енергоспестяваща мярка;
- Събиране на информация за състоянието преди и след изпълнение на въведената
енергоспестяваща мярка;
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- Проучване на възможността за извършване на измервания или използване на
информация от въведена система за управление/мониторинг на енергията или контролни
измервателни уреди за отделни консуматори или групи консуматори.
Получаването на пълна информация за промишлената система след изпълнение на
мерките – обща информация, технологични процеси, работни режими по производствени
машини, агрегати, съоръжения, системи, вътрешнозаводски транспорт, сградни ограждащи
конструкции и елементи, е основен момент при стартиране на работата по оценка на
спестяванията. Информацията трябва да бъде обобщена от няколко източника:
- информация от извършено предходно обследване;
- Информация от протоколи от извършени предходни измервания или контролни
измервателни уреди;
- Работни срещи с ръководството и отговорните служители, пряко ангажирани с
производството и/или енергийният мениджър;
- подробен оглед на промишлената система, за идентифициране на състоянието й към
момента на извършване на оценката.
За идентифициране и потвърждаване на въведените мерки е необходимо да бъде
представена и подробна и изчерпателна информация за:
- договори, фактури и техническа документация за установяване на проектните
параметри на въведената мярка;
- протоколи и/или актове за доставка, монтаж, вложени материали, пуск, въвеждане в
експлоатация на мярката и др.
2.2. Установяване на обща информация и основни параметри на въведените мерки
Първоначално общата информация и основните параметри на въведените мерки се
установяват с предоставяне от възложителя на всички налични документи - договори,
фактури и техническа документация за установяване на проектните параметри на въведената
мярка. Необходимо е и да се установи точният момент въвеждане в експлоатация на мярката
чрез информация от протоколи и/или актове за доставка, монтаж, вложени материали, пуск и
въвеждане в експлоатация на мярката и др.
За целите на оценката се предоставя и информация за потребената енергия по
видове и количества за цялата промишлена система, както и за производствени
машини, агрегати, съоръжения, системи, вътрешнозаводски транспорт, инсталации за
поддържане на микроклимат в сгради – производствени, административни и други, за период
от годината следваща последната анализирана в доклада от енергийното обследване,
предписващо енергоспестяващите мерки, до момента на стартиране на оценяването на
постигнатите енергийни спестявания.
2.3. Избор на подход за оценка на спестяванията от въведените мерки
Оценката на постигнати енергийни спестявания в промишлена система и система за
външно изкуствено осветление се извършва чрез:
 Използване на информация от обследвания за енергийна ефективност:
- сравнение на доклади от обследване за енергийна ефективност преди и след
въвеждане на мерките;
- съставяне и прилагане на специфични методики по резултатите от
обследванията;
 Прилагане на специализирани методики за оценяване на енергийни спестявания,
утвърдени със заповеди на министъра на енергетиката.
Описание на подходите за определяне на спестяванията от въведени мерки
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А. Оценка на постигнати енергийни спестявания чрез сравнение на доклади от
обследване за енергийна ефективност преди и след въвеждане на мерките
Определяне на постигнатите енергийни спестявания чрез сравнение на доклади от
обследване за енергийна ефективност (фиг.2.1), се основава на съставените енергийните
баланси преди и след изпълнение на енергоспестяващи мерки.
Оценка на постигнати енергийни спестявания чрез сравнение на
Фигура 2.1
доклади от обследване за енергийна ефективност преди и след
въвеждане на мерките





Основни етапи при извършване на оценката на постигнати енергийни спестявания:
преглед на докладите от обследване за енергийна ефективност преди и след
изпълнение на мерките;
преглед и оценка на съставените енергийни баланси от докладите от обследване за
енергийна ефективност;
оценка на информацията от докладите от обследване за енергийна ефективност преди
и след изпълнение на мерките:
 сравнение на енергийните баланси преди и след въвеждане на мерките;
 сравнение на количеството произведена продукция/предоставени услуги преди и
след въвеждане на мерките;
 сравнение на разпределението на потребената енергия, преди и след въвеждане
на мерките, по производствени машини, агрегати, съоръжения, системи,
вътрешнозаводски транспорт, сградни ограждащи конструкции и елементи;
 сравнение на разпределението на специфичен разход на енергия, преди и след
въвеждане на мерките, по производствени машини, агрегати, съоръжения,
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системи, вътрешнозаводски транспорт, сградни ограждащи конструкции и
елементи.
 идентифициране на въведени мерки за спестяване на енергия по място на действие и
отразяването им в енергийните баланси на промишлената система (фиг.2.2);
Идентифициране на въведени мерки за спестяване на енергия
Фигура 2.2
по място на действие и отразяването им в енергийните баланси на
промишлената система



определяне на коригиран годишен разход на енергия преди изпълнение на мерките
(фиг.2.3);
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Фигура 2.3

Определяне на коригиран годишен разход на енергия преди
изпълнение на мерките

За правилно определяне ефекта от въведените мерки е необходимо да се
елиминира влиянието на условията, от които зависи енергопотреблението (промяна на
количеството произведена продукция/предоставяна услуга, климатични условия и др.). За
целта се извършва корекция по въведени мерки, както следва:
 коригиран годишен разход на енергия при въвеждане на мерки по производствени
машини, преди изпълнение на мерките, kWh;
 коригиран годишен разход на енергия при въвеждане на мерки по агрегати, преди
изпълнение на мерките, kWh;
 коригиран годишен разход на енергия при въвеждане на мерки по съоръжения,
преди изпълнение на мерките, kWh;
 коригиран годишен разход на енергия при въвеждане на мерки по системи, преди
изпълнение на мерките, kWh;
 коригиран годишен разход на енергия при въвеждане на мерки по
вътрешнозавоски транспорт, преди изпълнение на мерките, kWh;
 коригиран годишен разход на енергия при въвеждане на мерки по сградни
ограждащи конструкции и елементи, преди изпълнение на мерките, kWh.
 изчисление на годишните спестявания на крайна енергия, получени като разлика
между коригирания разход на енергия преди внедряване на мярката и разхода на
енергия след внедряване на мярката, kWh (фиг.2.4);
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Фигура 2.4.

Изчисление на годишните спестявания на крайна енергия, получени
като разлика между коригирания разход на енергия преди
внедряване на мярката и разхода на енергия след внедряване на
мярката, kWh

Б. Оценка на постигнати енергийни спестявания чрез прилагане методики
Оценката на постигнати енергийни спестявания от въведена енергоспестяваща мярка
се извършва чрез методика, която се разработва въз основа на опитен, изчислителен или
специфичен метод.
Б.1 Оценка на постигнати енергийни спестявания от въведената
енергоспестяваща мярка чрез методика, основана на опитен метод
Използването на методика за оценка на постигнати енергийни спестявания, основана
на опитен метод, включва извършване на измервания или комбинация от измервания с цел
определяне потреблението на енергия преди и след въвеждане на мярката (фиг.2.5).
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Фигура 2.5

Оценка на постигнати енергийни спестявания от въведената
енергоспестяваща мярка чрез методика, основана на опитен
метод

За оценка на постигнатите енергийни спестявания е необходимо да се съобразят
следните условия:
 Избор на период на измерване – определя се така, че да са налице всички условия за
протичане на нормален работен цикъл на измервания обект и да обхваща пълен
работен цикъл на измервания обект;
 Точки на измерването – избират се в зависимост от обекта в който е въведена мярката
(производствена машина, агрегат, съоръжение, система и т.н.);
 Средства за измерване и допълнително оборудване – технически средства, които се
използват за измерване и имат нормирани технически характеристики. Изборът им се
определя от:
 от техническото предназначение;
 от степента на автоматизация;
 от стандартизацията на техническото средство;
 от измерваните физични и химични параметри;
 от значението на измерваната величина.
 Метод на измерване - избира се в зависимост от вида на измерваната величина и
наличната измервателна апаратура;
 Процедури на измерване:
 еднозначно определяне на задачата на измерването и измерваната величина;
 установяване на измервателната единица;
 установяване на граничните условия като свойствата на обекта (веществото от
което е изработен обекта, качеството на повърхността на обекта) и условия на
околната среда (температура, вибрации и др.);
 избор на измервателен уред или измервателно съоръжение. За извършването на
измерването трябва да се използват калибрирани от съответна сертифицирана
организация уреди;
 установяване на процеса на измерване. Установяване на времевата и
пространствената
последователност
на
измерването,
като
например
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последователност на отделните измервания, повторения, точки на измерване и
други;
 провеждане на измерването и определяне на резултата от измерването;
 определяне на влиянието на външни фактори, определяне на системна грешка и
корекция на същата.
 Резултати от измерването и документирането им – след приключване на процедурата
по измерване се извършва обработка на данните, получените резултати се
документират, като за целта се изготвят протоколи от извършените измервания;
 Определяне на енергийните спестявания:
 определянето на спестяванията се извършва чрез сравнение на измереното
потребление на енергия преди и след въвеждане на мярката;
 методът отчита разликата между потребената енергия преди и след въвеждане на
мярката в обекта (производствена машина, агрегат, съоръжение, система,
вътрешнозаводски транспорт, сградни ограждащи конструкции и елементи). При
необходимост се извършват корекции свързани с евентуални промени в условията,
от които зависи енергопотреблението;
Б.2 Оценка на постигнати енергийни спестявания от въведената
енергоспестяваща мярка чрез методика, основана на изчислителен метод
Оценката на енергийните спестявания чрез използване на методика, разработена на
основата на изчислителен метод, се характеризира с използване на емпирични формули,
уравнения, технически характеристики на съоръженията, качествени характеристики на
продукцията, технологични показатели и справочни данни (фиг.2,6).

Фигура 2.6





Оценка на постигнати енергийни спестявания от въведената
енергоспестяваща мярка чрез методика, основана на
изчислителен метод

Оценката на постигнатите енергийни спестявания включва:
Определяне характеристиките на обекта (производствена машина, агрегат,
съоръжение, вътрешнозаводски транспорт, система, сградни ограждащи конструкции и
елементи), в който е въведена енергоспестяващата мярка;
Определяне на необходимите условия и допускания при определяне на потреблението
на енергия преди и след въвеждане на мярката;
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Представителна извадка относно режима на работа, разхода на енергия, работните
часове, производителността и др., на разглеждания обект преди и след въвеждане на
мярката;
 Инженерна оценка, експертни изчисления и оценки при разработване на баланси,
извършване на корекции на енергийни разходни норми, корекции свързани с
евентуални промени в условията, от които зависи енергопотреблението и др.;
 Определяне на енергийните спестявания:
 определянето на спестяванията се извършва чрез сравнение на изчисленото
потребление на енергия преди и след въвеждане на мярката;
 методът отчита разликата между потребената енергия преди и след въвеждане на
мярката в обекта (производствена машина, агрегат, съоръжение, система,
вътрешнозаводски транспорт, сградни ограждащи конструкции и елементи).
Б3.Оценка
на
постигнати
енергийни
спестявания
от
въведената
енергоспестяваща мярка чрез методика, основана на специфични (опитно-изчислителни)
методи
В зависимост от комбинираното приложение на опитния и изчислителния метод,
оценката на постигнатите енергийни спестявания от въведената мярка може да се извърши
чрез:
 Последователно използване на опитния и изчислителния метод – предвижда се част
от изходната информация за някои показатели да се определи по опитен път, а
стойностите на останалите показатели да се получат чрез изчисления;
 Определяне на всички показатели по изчислителен метод с последваща частична
корекция с данни от извършени измервания;
 Определяне на всички показатели чрез съкратени измервания с последваща корекция
по изчислителен метод.
2.4. Събиране на информация за мерките преди и след въвеждането им
А) Преглед на доклади от обследване преди и след мерките.
- преглед на докладите от обследване за енергийна ефективност преди и след
изпълнение на мерките;
- преглед и оценка на съставените енергийни баланси от докладите от обследване за
енергийна ефективност;
- оценка на информацията от докладите от обследване за енергийна ефективност
преди и след изпълнение на мерките:
 сравнение на енергийните баланси преди и след въвеждане на мерките;
 сравнение на количеството произведена продукция/предоставени услуги преди и
след въвеждане на мерките;
 сравнение на разпределението на потребената енергия, преди и след въвеждане на
мерките, по производствени машини, агрегати, съоръжения, системи, вътрешнозаводски
транспорт, сградни ограждащи конструкции и елементи;
 сравнение на разпределението на специфичния разход на енергия, преди и след
въвеждане на мерките, по производствени машини, агрегати, съоръжения, системи,
вътрешнозаводски транспорт, сградни ограждащи конструкции и елементи.
Б) Събиране на подходяща информация и данни при използване на методика за
състоянието преди и след въвеждане на мерките, потребление на енергия, произведена
продукция, режими на работа, документи, удостоверяващи датата на въвеждне в
експлоатация на мерките и др.
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Производственият процес е динамичен процес и е възможно във всеки един момент да
настъпят промени, на които трябва да се отговори с адекватни действия в зависимост от това
с каква информация се разполага. Информацията може да е налична от следните източници:
- фактури за консумация на енергия по видове;
Необходимо е да се извърши проверка дали цялото количество фактурирана
енергия е изразходвано за нуждите на системата или в него са включени и
консуматори, които не са част от нея.
- система за управление/мониторинг на енергопотреблението или контролни
измервателни уреди;
- производствена и счетоводна информация за произведената продукция по видове и
количества.
Обикновено обработката на информацията се извършва в табличен вид, чрез
използване на подходящ програмен продукт – електронни таблици или софтуер към
системата за упраление/мониторинг на енергията.
Необходимо е да се отговори и на други въпроси като например:
- Какво е разпределението на енергоносители по обособени производства;
- Може ли да се оценят загубите при трансформацията и преноса на енергията;
- Какви са товаровите графици на значимите консуматори/групи консуматори;
- Какъв е режимът на работа на отделните консуматори/групи консуматори;
- Какви са текущите отклонения от нормите за разход;
- Може ли своевременно да се установят отклонения в оперативните режими
(преразход, аварии и др.);
- Каква е базововото потребление при различни обеми производство и външни
фактори (напр.климатични);
- Какво е състоянието на енергийното оборудване;
- Каква е ефективността на въведените мерки за икономия.
На много от тези въпроси не може да се отговори еднозначно и конкретно или да се
получи достоверна информация за нуждите на анализа. Затова е необходимо да се търси
възможност за извършване на измервания и установяване на конкретни параметри.
В) Извършване на измервания за установяване на конкретни параметри.
Търсенето на пътища за намаляване на енергийните разходи и взимането на
ефективни и своевременни управленчески решения в тази насока е невъзможно без
наличието на актуална и точна информация. Това се отнася и за процеса по оценка на
постигнатите енергийни спестявания.
За извършване на измервания са необходими измервателни уреди и допълнително
оборудване – технически средства, които се използват за измерване, имат нормирани
технически характеристики, възпроизвеждат и/или съхраняват информацията. Техният избор
се определя от техническото им предназначение, от степента на автоматизация на
производствения процес, от това каква величина ще се измерва и с какви параметри.
За начало се избира периода на извършване на измерването, който трябва да бъде
определен така, че да са налице всички условия за протичане на нормален работен цикъл на
измервания обект, както и да се обхване един пълен работен цикъл. Определят се точките на
измерване на ниво производствена машина, агрегат, съоръжение, система и т.н..; еднозначно
се определя задачата на измерването и измерваната величина, установява се
измервателната единица, граничните условия като: свойствата на обекта (веществото от
което е изработен обекта, качеството на повърхността на обекта) и условия на околната
среда (температура, вибрации и др.), и се избира подходящ измервателен уред или
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измервателно съоръжение. За извършването на измерването трябва да се използват
калибрирани от съответна сертифицирана организация уреди. Установява се времевата и
пространствената последователност на измерването, като например последователност на
отделните измервания, повторения, точки на измерване и други, провеждане на измерването
и определяне на резултата от измерванетo и в заключение - определяне на влиянието на
външни фактори, определяне на системна грешка и корекция на същата.
След приключване на процедурата по измерване се извършва обработка на данните,
получените резултати се документират като за целта се изготвят протоколи от извършените
измервания.
Методът с провеждане на измервания от консултанта или използване на измерване на
ниво предприятие, отчита разликата между потребената енергия преди и след въвеждане на
мярката в обекта (производствена машина, агрегат, съоръжение, система, вътрешнозаводски
транспорт, сградни ограждащи конструкции и елементи). При необходимост се извършват
корекции свързани с евентуални промени в условията, от които зависи енергопотреблението.
Пример:
В една промишлена система за производство на шприцвани продукти са
инсталирани 5 броя шприц машини. Всяка машина произвежда различни детайли,
които се асемблират в един краен продукт. Налична е възможност за измерване на
потреблението на електричество (kWh) както на всяка машина поотделно, така и общо за
съоръженията. Измерването на потреблението на енергия е възможно да бъде извършено
чрез използване на техническо средство за измерване и визуализация на параметрите на
електричеството (напрежение, ток, мощност, както и всички други параметри, които се
използват и следят от индустрията). Чрез уреда се установява реалното потребление за
определен период (работен цикъл, 24 часа, 72 часа и т.н.), след което данните се обработват
спрямо произведената продукция и работния режим за установяване разхода на енергия за
единица произведен продукт, респ. потреблението на съоръжението/групата в годишен план.
Спестяването на енергия се изчислява като разлика между специфичния разход на
енергия в съоръжението/групата „Преди ЕСМ” и „След ЕСМ”, представен в общия баланс на
електричеството за базовата година и съответно за годината, следваща изпълнението на
мярката.
2.5.Възможностите в Международен протокол за измерване и проверка на резултатите
Международният протокол за измерване и проверка на резултатите (МПИПР)
представлява практическо ръководство, което описва обичайната практика за
измерване, изчисляване и отчитане на спестяванията, постигнати с проекти за
повишаване на ефективността на потреблението на енергия и вода в обекти на крайния
потребител.
Той е спонсориран от Организацията за оценка на ефективността (EVO www.evoworld.org.) – частна корпорация, която работи в областта на разработването и насърчаването
на стандартизирани методи за количествено определяне и управление на рисковете и
ползите, свързани с бизнес сделките за енергийна ефективност в крайното потребление, за
производство на енергия от ВИ и за ефективно използване на водата. МПИПР акцентира на
това, че правилното използване на измервателни уреди за специфични приложения е само
по себе си наука. По тези въпроси съществува богата литература в интернет страницата
EVO. Текущи препоръки относно методите на измерване, използвани в МПИПР са заимствани
от ASHRAE, където се съдържа полезна информация за датчиците, методите за
калибриране, лабораторните стандарти за измерване и методите за тестване на
водоохлаждащи агрегати, вентилатори, помпи, електродвигатели, котли, пещи, системи за
съхранение на топлинната енергия и системи за обработка на въздуха.
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Протоколът се фокусира върху мониторинг на конкретен проект за енергийна
ефективност. Той представя рамка и четири варианта за “Измерване и Проверка” (т.нар.
И&П), чрез които могат прозрачно, надеждно и последователно да се отчитат спестяванията,
постигнати от един проект. МПИПР разглежда “Измерване&Проверка” като процес на
измерване за надеждно определяне на действителните спестявания, реализирани в рамките
на отделен обект.
За разлика от БДС EN ISO 50001, МПИПР не е стандарт и няма официален механизъм,
изискващ съответствие с него, но подходите в този документ са в основата на стандартите за
управление на енергията от по-ново поколение.
Основната идея на МПИПР е потребителите на енергия да управляват своето
потребление чрез правилно отчитане. Това е залегнало във философията на МПИПР, че
„Спестяванията не могат да бъдат измерени директно, тъй като те представляват
отсъствието на потребление на енергия“. Ето защо те се определят като се сравни
измереното потребление преди и след изпълнението на проекта и се внесат
необходимите корекции за промяната в условията. Това е всъщност най-силната
страна на МПИПР, което го прави популярен почти десетилетие от разработването му.
В МПИПР се предлагат два подхода:
1) Икономии от типа „Спестено потребление на енергия“
2) Икономии от типа „Нормализирани спестявания“
Пример:
За илюстрация на първия подход е избран следния пример от МПИПР:
На фиг. 2.7 е показано потреблението на енергия от един промишлен котел преди и
след прилагането на енергоспестяваща мярка (ЕСМ), чрез която се оползотворява на
топлина от отработените газове.
Почти едновременно с изпълнението на ЕСМ е повишено и производството на
предприятието.
Според подхода на МПИПР, за да се отчете правилно ефектът на ЕСМ, той трябва да
се диференцира от ефекта на повишеното производство. За целта е проучен моделът на
потреблението на енергия в периода на изходното състояние и е определена зависимостта
между него и обема на производството. След прилагането на ЕСМ тази зависимост е
използвана, за да се направи предварителна оценка колко енергия месечно би използвало
предприятието без ЕСМ (т. нар. “коригирана енергия в периода на изходното състояние”).
Икономията на енергия, или “спестеното потребление на енергия” според терминологията
на МПИПР, представлява разликата между коригираната енергия в изходното състояние и
фактически измерената енергия през отчетния период.
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Фигура 2.7

Пример от МПИПР за спестяване на енергия от ЕСМ в промишлен котел

Сравнението на потреблението на (или потребността) от енергия “преди и след” ЕСМ
трябва да бъде извършено на съпоставима база с използване на следното основно
уравнение:
Спестявания = (Потребление в периода на изходното състояние или
мощност – Потребление или мощност през отчетния период) ± Корекции
В обобщение на представения пример: За да се отчетат правилно енергийните
спестявания, трябва да бъдат внесени корекциите, отразяващи разликата в условията между
периода на изходното състояние и отчетния период.
На следващо място според МПИПР продължителността на всеки отчетен период
трябва да се съобразява с жизнения цикъл на ЕСМ и с вероятността първоначално
постигнатите спестявания да намалеят с течение на времето. Поради това независимо от
продължителността на отчетния период, монтираните измервателни уреди при прилагане на
МПИПР могат да останат на място, за да предоставят на обслужващия персонал оперативни
данни в реално време.
Срокът за корекциите в уравнението трябва да бъде изчислен чрез идентифицираните
физически данни за енергийните характеристики на оборудването в границите на
измерването. МПИПР разглежда „корекциите“ като „рутинни“ и „нерутинни“. Пример за
рутинни корекции са всички фактори, които се очаква да се променят рутинно по време на
отчетния период (например метеорологични условия, обем на производството). Пример за
нерутинни корекции са факторите, влиящи върху потреблението на енергия, които
обикновено не се променят, като например големина на обекта, конструкция, вида на
продукцията и др.).
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Вторият подход се изразява в следното: като база за корекция могат да бъдат
използвани и условия, различни от тези през отчетния период. Такива условия могат да
бъдат условията в периода на изходното състояние, някой друг произволно избран период,
или типичен, усреднен или “нормален” набор от условия. Корекцията спрямо постоянен набор
от условия отчита така наречените “нормализирани спестявания” през отчетния период. При
този метод енергията през отчетния период и енергията в периода на изходното състояние
(ако неговите условия са различни от фиксираните), се коригират в съответствие с избрания
общ, постоянен (или “нормален”) набор от условия.
Основните характеристики на двата подхода са представени в табл. 2.1.
Сравнение на двата подхода на МПИПР за оценка на енергийните
спестявания
Икономии от типа „Спестено
Икономии от типа „Нормализирани
потребление на енергия“
спестявания“
Зависят от условията на работа през Не се влияят от условията през отчетния
отчетния период
период, тъй като фиксираните условия са
твърдо определени и не се променят
Не могат да бъдат пряко сравнявани със Могат да бъдат сравнявани пряко с
спестяванията, прогнозирани при
спестяванията, прогнозирани при същия
условията на базисния период
комплекс фиксирани условия
Могат да бъдат отчитани само след пълен
цикъл на потребление на енергия през
отчетния период, което позволява да бъде
извлечена математическа зависимост между
потреблението на енергия и условията на
работа през отчетния период
Общият преглед по МПИПР за измерване или определяне на количеството спестена
енергия включва набор от дейности, за които следва да се направи правилен избор от
комбинации, за да не се окаже например, че се хвърлят усилия в измерване, което е ненужно
или се предвижда друго, което поради някакви обстоятелства е много скъпо.
Количеството енергия в различните форми на уравнение (1) може да бъде
измерено/получено по някой от следните начини:
Таблица 2.1

 от фактурите на енергоснабдителната фирма (доставчика на гориво) или от
показанията на техните измервателни уреди, в които са направени същите корекции, които
прави фирмата-доставчик;
 с помощта на специални измервателни уреди, които изолират една ЕСМ или част от
даден обект. Измерванията могат да бъдат периодични през кратки интервали или
непрекъснати, през целия период на изходното състояние или на отчетния период;
 чрез отделни измервания на параметрите, използвани за изчисляване на
потреблението на енергия. Например електрическият товар на дадено съоръжение и
неговите работни часове могат да бъда измерени поотделно и да бъдат умножени, за да се
изчисли потреблението на енергия от съоръжението;
 чрез измерване на доказан индикатор на потреблението на енергия. Например, ако
енергопотреблението на един двигател е в корелация с изходящия сигнал от управляващото
електрическо задвижване с променлива скорост на двигателя, тогава изходящият сигнал
може да служи за доказан индикатор на консумираната енергия от двигателя;
 чрез компютърна симулация, която е калибрирана спрямо фактическите данни за
системата или обекта, за който се изготвя модела.
Изборът за определяне на спестяванията по МПИПР се базира на правилна
преценка на обема на измерванията и изчислителните модели.
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МПИПР предлага четири варианта за определяне на спестяванията






Вариант А: Частично или еднократно измерване
Вариант Б: Краткосрочни измервания
Вариант В: Енергиен анализ на съоръжение или на цялата промишлена система

Вариант Г: Компъютърни симулации с точно калибриране на модела на
енергопотребление
Изборът на някой от тях е свързан с различни съображения, в т.ч. с границата на
измерването, както е показано на фиг. 2.8.
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Фигура 2.8

Рамка и варианти на МПИПР. Източник: МПИПР
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3.ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ СПЕСТЯВАНИЯ
Примери за изчисляване на енергийни спестявания са представени на магнитния носител към
методическите указания.
4.ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОТОКОЛ ОТ ОЦЕНКА НА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ
Протоколът от оценка на енергийни спестявания се изготвя по образец съгласно чл. 26,
ал. 3 от Наредба №Е-РД-04-05/08.09.2016 г.. Към настоящия момент образецът е утвърден
със Заповед №РД-04-139/04.10.2017 г. на изп. директор на АУЕР.
Документът удостоверява няколко съществени момента:
- Вида на обекта, за който се попълва протокола – промишлена система или система за
външно изкуствено осветление;
- Избор на подход за доказване на постигнатите спестявания;
- Изпълнените мерки за повишаване на енергийната ефективност с информация за
датата на въвеждане в експлоатация (началната дата на действие на мярката) и срок на
действие на мярката в съответствие с Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 – „Примерен списък с
допустимите мерки за реализиране на енергийни спестявания и сроковете им на действие” и
Приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 – „Препоръчани срокове на действие на групи допустими
мерки за енергийни спестявания по сектори” на НАРЕДБА № Е-РД-04-3 от 4 май 2016 г. за
допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление,
начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките
за тяхното оценяване и начините за потвърждаването им;
- Данни и анализ на потреблението на енергия преди и след въвеждане на мерките;
- Изчисление на постигнати енергийни спестявания за всяка отделна мярка.
Независимо от това какъв подход бъде избран по отношение на
доказване на постигнатите енергийни спестявания трябва внимателно да
се определи срока на действие на мярката в съответствие с
предоставената възможност - по конкретни мерки и по сектори.
При доказване на постигнатите спестявания (чрез обследване, чрез използване на
разработена от консултанта методика или специализирана методика) трябва
подробно да бъде разписан начина на идентифициране на спестяванията.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Примерен образец на разработката за извършените изчисления и допускания за получаване
на резултатите за попълване на протокола от оценка на спестяванията е представен на
магнитния носител към методическите указания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А: ДАННИ ЗА ПРОМИШЛЕНАТА СИСТЕМА

Раздел А: Основни данни за предприятието / промишлената система
А.1. Наименование на предприятието/промишлената система вкл. правната форма (ЕТ,
ЕООД, ООД, ЕАД, АД, СД, КД, др. определени със закон)
………..
А.2. Сектор на икономическа дейност съгласно класификатора на икономическите
дейности в България (КИД)
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

Наименование на отбелязания (маркирания) сектор:
А.3. Код по КИД на основната икономическа дейност
А3.1. Код по КИД
……

А3.2. Наименование на икономическата дейност по КИД
……

А.4. Категория на предприятието/промишлената система
микро

малко

средно

голямо

Забележка/коментар:
А.5. Адрес по местонахождение на предприятието / промишлената система
пощенски код:
град/село:
община:
област:
улица, №
А.6. Управител (лице, овластено да представлява предприятието)
име и фамилия
телефон
електронен адрес
А.7.
Длъжностно
лице
за
контакт,
определено
от
името
на
предприятието/промишлената система да сътрудничи и да води кореспонденция във
връзка с обследването
А.7.1. Име, фамилия
заемана длъжност
дирекция, отдел
телефон, GSM
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Агенция за устойчиво енергийно
развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
Стр.179

факс
електронен адрес:
А.8. Лице, попълнило формуляра:
А.9. Дата на попълване на формуляра:
Забележка:
При електронно попълване на формуляра полетата с „Check Box“ се маркират както е
показано
чрез изпълнение на следните стъпки: 1) Десен бутон на мишката, 2)
Properties, 3) Checked.
Раздел Б: Специфични данни за предприятието / промишлената система
Б1. Вид на предприятието според формата на собственост
държавна

общинска

кооперативна

частна

на обществена
организация

Забележка/коментар:
Б.2. Статус по отношение на независимост на предприятието
Независимо предприятие

Предприятие-партньор

Свързано предприятие

Забележка/коментар:
Б.3. Година, през която предприятието / промишлената система е основано
Б.4. Средносписъчен брой на персонала
Общо

в т.ч.: административен

в т.ч.: работници

в т.ч. други

Забележка/коментар:
Б.5. Структурни единици на предприятието/промишлената система (отделни заводи,
цехове) със самостоятелно производство до собствен краен продукт (продукция)
5.1.
5.2.
…
Забележка/коментар:
Б.6.
Структурни
единици
(производствени
цехове/линии/участъци)
на
предприятието/промишлената система, обвързани в общ технологичен процес до
реализиране на обща крайна продукция
6.1.
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6.2.
…
Забележка/коментар:
Б.7. Период в години
машини/съоръжения/линии

на

експлоатация

на

основните

производствени

Моля посочете каква е възрастта на основните машини/съоръжения/линии, които
използвате при производството и кои са най-често възникващите проблеми с
тях:
Б.8. Технологична модернизация на производството. Моля посочете основните
промени в технологичното оборудване в последните най-малко три години.
Година на
извършена
модернизация

Основни дейности за
модернизация

Стойност на
модернизацият
а в лв. без ДДС

Източник на
финансиране

Забележка/коментар:……….
Б.9. Какъв е работният цикъл на предприятието/промишлената система
Едносменен

Двусменен

Трисменен

8 часа/ден

16 часа/денонощие

24 часа/денонощие

Седем дни в седмицата
(вкл. събота и неделя)

В събота и в неделя в извънредни случаи

Б.10. Седмичен режим на работа
От понеделник до петък

Б.11. Кои са най-енергоемките системи в предприятието?
…………..
Б.12. Какви са бариерите за предприемане на действия по въвеждане на
енергоспестяващи мерки за най-енергоемките системи в предприятието?
………
Б.13. Информация относно мерки за енергийна ефективност в предприятието
Б.13.1. Мярка (наименование/кратко описание):
………………………………..
а) Неизпълнена

б) Изпълнена

в) В процес на изпълнение

В случай, че маркирахте отговор „б“ или „в“ моля допълнете със следната
информация:
Година на въвеждане на

Месец на въвеждане на

Енергоспестяващ ефект
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мярката

мярката

kWh/год.

Б.13.2. Мярка (наименование/кратко описание):
…………………………….
а) Неизпълнена

б) Изпълнена

в) В процес на изпълнение

В случай, че маркирахте отговор „б“ или „в“ моля допълнете със следната
информация:
Година на въвеждане на
мярката

Месец на въвеждане на
мярката

Енергоспестяващ ефект
kWh/год.

Забележка/коментар:
Б.14. Информация за енергийния мениджмънт в предприятието / промишлената
система: осъществява ли се енергиен мениджмънт в предприятието
Б.14.1. Предприятието има енергиен мениджър, който
извършва дейността

Да

Не

Б.14.2. Предприятието има/изпълнява своя
програма/план за енергийна ефективност

Да

Не

Б.14.3. Предприятието инвестира в енергийна
ефективност

Да

Не

Б.14.4. Предприятието предвижда да въведе енергиен
мениджмънт през следващите три години

Да

Не

Забележка/коментар:
Б.15. Информация относно наличността на техническа документация в предприятието
/ промишлената система
Б.15.1. В предприятието е налична
техническа документация за основните
внедрени технологични линии/
производствени съоръжения / машини
/оборудване в т.ч.:

Да

Не

Частично

План/чертежи на разположение на
машините / съоръженията

Да

Не

Частично

План/чертежи на сградите

Да

Не

Частично

Технически данни за енергийните
съоръжения

Да

Не

Частично

Данни за потреблението на енергия

Да

Не

Частично
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Б.15.2. В предприятието е налична
строително-техническа документация –
проектна и/или екзекутивна за сградите
(административни и производствени)

Да

Не

Частично

Б.15.3. Предприятието има технически
паспорт вкл. пълно архитектурно заснемане

Да

Не

В процес

Б.15.4. Предприятието предвижда да
увеличи производствения си капацитет през
следващия петгодишен период

Да

Не

Обмисля се

Б.15.5. Предприятието предвижда да открие
ново производство. Ако „да“ моля посочете
какво?

Да

Не

Обмисля се

………………..
Б.16. Инвестиционни намерения в предприятието / промишлената система – моля
опишете кои производства ще обхванат, какви инвестиции са необходими, ще
допринесат ли за енергоспестяване или ще се увеличи разходът на енергия, ще се
увеличи ли производството (количеството на произведената продукция)?
…………………
Б.17. Поредност на обследването – настоящото обследване за енергийна ефективност
по ред е:
Първо

Второ

Трето

Четвърто

Б.18. Друга значима информация за предприятието/промишлената система
Моля опишете друга информация важна за Вас, която да се вземе под внимание в
процеса на обследването за енергийна ефективност
………………
Раздел В: Данни за енергопотреблението на предприятието / промишлената система
В.1. Технически данни, свързани с енергопотреблението
ДАННИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО
Категория

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Годишно потребление , MWh
Инсталирана мощност, kW
Среден фактор на мощността
Годишни разходи , лв.
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Тарифи, (лв./kWh)
Дневна
-

Нощна

-

Върхова

Глоба за фактора на мощността
/лв./
Генериране на елeктричество:
- Капацитет
- Разходи за генериране,лв/kWh
- Тарифа на продажбите
- % продажби - зима
- % продажби - лято
Разпределение на ел.
консуматорите в %
- Електродвигатели
- Осветление
- Отопление
- Климатизиране
- Производствено оборудване

ДАННИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ТОПЛИНА
Категория

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Годишно потребление на
топлина от централизирано
топлоснабдяване
- Пара, (тонове или MWh)
- Гореща вода, MWh
Годишни разходи
- Пара, лв
- Гореща вода, лв
Структура на тарифите
Топлина, лв/MWh
Кондензат, лв/MWh
Собствено производство на
топлина
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- Годишно производство, MWh
- Продажби, MWh
- Стойност на единица
произведена топлина, лв/MWh
- Върнат кондензат, %
- Продажна цена, лв/MWh

ДАННИ ЗА ГЕНЕРИРАЩИТЕ МОЩНОСТИ
Категория

Работно
налягане

Капацитет

Възраст

Гориво

Ръчно

Автомат.

Изправ.

Честота

Оборудване за производство на
топлина
- Парни котли

- Водогрейни котли

Състояние
- Контрол на димните газове
- Продухване на котела
- Въздух за горенето
- Предварително подгряване на
въздуха
- Предварително подгряване на
горивото
- Регенериране на отпадна
топлина
- Икономайзер (и)
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ДАННИ ЗА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ГОРИВА
Категория

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Гориво (тежко)
- Годишно потребление, тон/год
- Цена , лв/тон
- Съдържание на сяра, %
- Температура на подгряване,оС
Гориво (леко)
- Годишно потребление, тон/год
- Цена , лв./тон
- Съдържание на сяра, %
- Температура на подгряване,оС
Газ (вид)
- Годишно потребление, nm3/год
- Цена , лв./1000 nm3
- Налягане на доставяния газ
В.2. Годишен енергиен профил
Забележка: В следващите таблици отразете месечния разход по енергийни ресурси. При
необходимост добавете нова колона, ако предприятието използва ресурс, който не е посочен
в таблицата.

Обработен
а суровина

Крайна
продукция

Месец

ГОДИШЕН ЕНЕРГИЕН ПРОФИЛ, 2016 год.

тон

тон

Електричество

Природен газ

Течно гориво
(вид)

Вода от
мрежата

МWh

nm3

тон

m3

лв

лв

лв

лв

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
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IX
X
XI
XII

Обработен
а суровина

Крайна
продукция

Месец

ГОДИШЕН ЕНЕРГИЕН ПРОФИЛ, 2017 год.

тон

тон

Електричество

Природен газ

Течно гориво
(вид)

Вода от
мрежата

МWh

nm3

тон

m3

лв

лв

лв

лв

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Обработен
а суровина

Крайна
продукция

Месец

ГОДИШЕН ЕНЕРГИЕН ПРОФИЛ, 2018 год.

тон

тон

Електричество

Природен газ

Течно гориво
(вид)

Вода от
мрежата

МWh

nm3

тон

m3

лв

лв

лв

лв

I
II
III
IV
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V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Раздел Г: Произвеждана продукция
Г.1. Единица за произвеждан продукт (или предоставена услуга). Моля посочете
коректно мерните единици, отговарящи на Вашето производство:
ton

брой

kg

m

m2

m3

литри

…..

Забележка/коментар:
Г.2. Основна информация за произвежданата продукция
Вид / Наименование (описание)

Мерна
единица

Дял от общата
продукция в
текущо
състояние на
производството
%

Дял от общата
продукция при
пълен капацитет
на
производството,
%

Г.2.1.
Г.2.2.
…
Забележка/коментар:
Г.3. Продукция на предприятието – количествена характеристика
Общ капацитет в абсолютни единици стойност и мерна единица

Текущо състояние – относителен дял от
общия капацитет на предприятието, %

…,…

…,%

Забележка/коментар:
Г.4. Обем на произведената продукция в абсолютни единици и в процент от пълното
производство в съответствие с посочените в т. Г.2 основни видове продукция и
съответстващите им мерни единици
вид

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Общо

Г.2.1
%
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Г.2.2
%
Г.2.3
%
…

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ФОРМИ ЗА СТРУКТУРИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ОТ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
Освен за цялото предприятие е необходимо да се събере подробна информация за
електрическите потребители в отделните цехове, като се обърне внимание на тези с голяма
мощност и продължителен режим на работа. Табл.Б.1 е дадено като пример за събиране на
така информация.
Примерна таблица за събиране на информация на електрическите
потребители на отделен цех

Таблица Б.1

№

Електрически
товар

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Двигател 1
Двигател 2
….
Помпа
…
Компресор
….
Осветление
Отопление
…

Единична
мощност, kW

Брой

Режим на работа
Обща
мощност, kW час/ден дни/година

tр/h

За оценка на загубите в кабелните линии е нужно да се направи оглед на кабелното
стопанство на предприятието. Табл.Б.2. е дадена като пример за това.
Таблица Б.2

Примерна таблица за описване на кабелните линии в предприятието

№

Номинално
напрежение, kV

1

6

От - до
Подстанция 1 - Цех 1

Тип
СВБТ

Сечение,
mm2
3х70

Дължина,
km
0.550
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2

6

3

6

4

…

Подстанция 1 - Цех 2

САХЕТ

3х120

1.505

При наличие на разпределителна система от кабели на средно напрежение е
необходимо да се оцени произвежданата от тях капацитивна мощност, която да се отчете при
баланса на реактивните товари в предприятието като цяло. Табл.Б.3. е дадена като пример
за такива изчисления.

Примерна таблица за определяне на капацитивната мощност от
кабелите на средно напрежение

Таблица Б.3

№

Uн,
kV

1

6

СВБТ

70

0.747

0.40

10.1

2

6

СВБТ

120

0.465

0.46

7.2

3

6

4

…

Тип

Сечение,
mm2

Дължина km

Капацитет
μF/km

Капацитивна
мощност, kVAr

За предприятието като цяло, за всеки цех и за значимите електрически потребители
трябва да се построят товаровите графици (фиг.Б.1). Обикновено са необходими денонощни,
седмични и месечни и годишни (по месеци) товарови графици. Интервалът на запис Δt се
препоръчва да е 15 min. Електромерите за търговско измерване също имат записи с интервал
от 15 min.
Фигура Б.1

Примерен товаров график за активната мощност

P, kW
Pi

Pср
P2

Pm

P1
Δt

1 2 . . .

i

На базата на товаровите графици се изчисляват следните
електрически товари и коефициенти:

m

t, h

активни и реактивни
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Среден товар - Pср, Qср, Sср;
Фактора на мощност – PF;
Средноквадратичен товар - Pср.кв., Qср.кв., Sср.кв;
Максимален товар – Pм, Qм, Sм;
Коефициент на използване - kи;
Коефициент на търсене - kТ;
Специфичен разход на електричество за единица продукция (по видове производства)
- есп.
На базата на баланса на реактивните мощности трябва да се направи преценка за
нуждата от компенсиране на реактивните товари и да се определи необходимата
компенсираща мощност Qк по формулата:

Q к  Pм(tg e 
tg ж), kVAr

,

където:
tgφе е тангес от действителния ъгъл между тока и напрежението, когато няма
компенсиращи устройства;
tgφж е тангес от желания ъгъл между тока и напрежението, когато ще са инсталирани
компенсиращите устройства.
При дву-йерархична и по-сложна електроснабдителна система трябва да се решава
въпроса и за разпределението и местоположението на компенсиращата мощност.
ПРИЛОЖЕНИЕ В: ИДЕНТИФИКАЦИЯ И СПЕЦИФИКА НА ИЗЧИСЛЯВАНЕТО НА
ОБОБЩЕНИЯ КОЕФИЦИЕНТ НА ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ВЪНШНИ ОГРАЖДАЩИ
ЕЛЕМЕНТИ
Топлопреминаването е сложен процес на топлообмен, при който топлината се пренася
от един флуид през твърда повърхност към втори флуид в резултат на температурна
разлика.
Обобщеният коефициент на топлопреминаване през ограждащата конструкция на
сградата Uоб., W/m2.K се изчислява по формула (6) от Наредба №7/2004 г.

U ob 

H D  H g  HU  H A
H tr

,W / m 2 K
 Ak
 Ak
k

k

където:

U ob е обобщеният коефициент на топлопреминаване на ограждащата конструкция на
цялата сграда, W/m2K;
Htr - коефициентът на пренос на топлина чрез топлопреминаване, определен по
методиката съгласно Приложение № 3, с топлофизичните характеристики на предвидените в
проекта строителни продукти и материали, W/K;

A k - площта на k-тия елемент, който огражда отоплявания/охлаждания обем,
определена по външните й размери, m2.
Hd - коефициент на пренос на топлина чрез топлопреминаване през ограждащите
елементи, граничещи с външния въздух, W/K;
Hg- коефициент на пренос на топлина чрез топлопреминаване през земята в
стационарен режим, W/K;
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HU - коефициент на пренос на топлина чрез топлопреминаване през елементи,
граничещи с неотопляеми или неохлаждани зони, W/K;
HA- коефициент на пренос на топлина чрез топлопреминаване през елементи,
граничещи с прилепени сгради, W/K (ако е приложимо).
Изчислителната процедура изисква по-голям обем заснемане и изчисления при
определяне на HD, W/K.
HD се определя по формула (3.15) от Наредба № 7/2004 г.

H D   U i Ai     l k ψk    χ j ,

,

i

k

j

където:

i е номерът на елемента, k – номерът на линейния топлинен мост, j - номерът на
точковия топлинен мост;
Ui е коефициент на топлопреминаване на i-тия ограждащ елемент, граничещ с външен
въздух, W/m2K;
Ai – площта на i-тия ограждащ елемент, m2;

l k - дължината на k-тия линеен топлинен мост, m;
Ψk - линейният коефициент на топлопреминаване на k-тия линеен топлинен мост, W/m.K;
χ j - коефициентът на пренос на топлина през j-тия точков топлинен мост, W/K.
Следват се стъпките, описани в табл. В.1

Таблица В.1

Строителни и топлофизични характеристики на външните стени по типове

Разяснение

Примерни фигури

ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ОГРАЖДАЩИ ЕЛЕМЕНТИ

1

2

1
Събира се и се извършва
Строителни книжа, когато са налични,
преглед на наличната информация интервю с персонала, доклади от предходни
за конструкцията на сградата. обследвания, технически паспорт и др.
Установява
се
годината
на
изграждане на сградата и нейната
възраст.
СТЕНИ
2
Стените
се
заснемат
последователно по небесни посоки.
За да не се изпусне някоя от
фасадите при сгради с разчупен
периметър се препоръчва да се
започне от южна фасада и сградата
да се обиколи по контура на
периметъра по посока на часовата
стрелка, както е показано на фиг.
В.1.

Фиг. В.1
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3

4

3
Когато се установи, че има
площи по фасадата с различни
структури на стените, за всяка зона
се определя нетна площ, заснема се
структурата и се правят схеми както
е показано на фиг. В.2 и фиг. В.3.
Стените се типизират по реда
Фиг. В.2
на
установените
различия
в
структурите им. Типизирането се
извършва
в
зависимост
от
структурата на стените в отделни
части
от
фасадата.
При
констатиране, че на следваща
фасада
със
същата
небесна
ориентация има структура от вече
установените нейната площ се
Фиг. В.3
сумира с площта на структурата от
предходната фасада за целите на
изчисляване на обобщен коефициент
Коефициентите на топлопроводност се
на топлопреминаване на външните
избират от таблица 1 на приложение № 4 от
стени.
Наредба
№7/2004
г.
„Топлофизични
характеристики на строителни продукти
(материали)“ или от техническите норми,
действали през периода на проектиране на
сградата. След 2015 г. като източници за λ,
W/m.K могат да се използват декларациите,
издавани по реда на Наредба № РД-02-20-1
от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за
влагане на строителни продукти в
строежите на Република България, когато
такива са налични за вложените в сградата
строителни продукти и материали.
Коефициентът
4
на топлопреминаване
1
1
U 

,W / m 2 K
n
U, W/m2.K през вертикален ограждащ
R0
δi
R si 
 R se
елемент, граничещ с външен въздух
j 1 λi
се изчислява по формулата:



Коефициентът на топлопреминаване
през външните стени се изчислява за
всеки тип стена по отделно, а за
цялата
сграда
се
изчислява
обобщена стойност Uоb, W/m2.K
Препоръчително
е
при
възможност да се намерят нормите,
действали
през
периода
на
проектиране на сградата, за да се
сравни съществуващото състояние с
проектните
параметри
при
проектиране на сградата и да се
направи извод за състоянието.

където:
R0 е съпротивление на топлопреминаване
през ограждащия елемент, m2K/W;
Rsi – съпротивление на топлопредаване от
вътрешната страна на ограждащия елемент,
m2K/W;
Rse – съпротивление на топлопредаване от
външната страна на ограждащия елемент,
m2K/W;
n – брой на слоевете;
δj – дебелина на j-тия слой, m;
λj – коефициент на топлопроводност
на материала, от който е направен j-тия
слой, W/m.K.
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5

6

7

Когато
5
е
необходимо
да
се
пресметне обобщен коефициент на
топлопреминаване за два или повече
типа стени с различни топлофизични
характеристики, какъвто е избраният
пример на фиг. Б.2 и фиг. Б.3,
изчислението се извършва по
формулата:

6
Ако при заснемането се
установи, че стените са в лошо
експлоатационно състояние, една
възможна оценка на степента на
влошаване на коефициента на
топлопреминаване може да се
направи
като
се
използва
Приложение № 4а от Наредба
№7/2004 г. за преобразуване на
съществуващи
стойности
на
коефициента на топлопроводност на
отделните строителни материали
(слоеве), от които е изградена
стената, или да се използва друга
експертна оценка.
7
Топлинните
печалби
от
слънчево греене върху непрозрачни
ограждащи елементи при зимни
условия са незначителни, когато
елементите са оцветени в светли
тонове. През тъмни и неизолирани
повърхности топлинните печалби от
слънчево облъчване може да имат
по-голям дял в топлинния баланс на
сградата. При летни условия тези
топлинни
печалби
се
отчитат
задължително.
Отчитат
се
параметрите:
- степен
на
чернота
на
повърхността ε;
- коефициент на поглъщане α.

n

U ob 

U j Aj

j 1


n

Aj

j 1

,W / m2K



където:
n е броят на ограждащите елементи с
различни топлофизични характеристики;
Uj – коефициент на топлопреминаване
на всеки елемент, W/m2K;
Aj – площ на всеки ограждащ елемент,
m2.

U ob 

U1 A1  U 2 A2
,W / m2K
A1  A2

съгласно означенията на
Фиг. В.2 и Фиг. В.3

Коефициентът на
поглъщане
слънчевата радиация от повърхността
някои най-често срещани повърхности
избира от таблица 8 на приложение № 3
Наредба № 7/2004 г.

на
за
се
от
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8

8
Топлинните мостове може да
се
идентифицират
чрез
термовизионна техника, както е
показано на фиг. В.4.

Фиг. В.4

9

10

9
Примерни
форми
за
систематизиране
на
данни
за
външни стени, граничещи с външен
въздух са препоръчани в Таблица
Б.2.
ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ
1
Прозорците
на
производствената
сграда
се
заснемат по същия ред, както е
описан за стените. За целите на
изчислението
на
обобщен
коефициент на топлопреминаване
през
прозрачните
ограждащи
елементи се извършва прецизна
типизация по вид и типоразмери,
както е показано в примерната
форма за заснемане на фиг. В.5 и
Б.В.
Размерите се заснемат по
строителен отвор.
U A  U 2 A2
U ob  1 1
,W / m2K
Обобщеният коефициент на
A1  A2
топлопреминаване през прозорци и
врати се пресмята по формулата:
Основно предизвикателство
където: означенията са съгласно фиг.
при заснемане на прозорците е при
изчисляване на Uоb., W/m2.K да В.5 и фиг. Фиг. В.6
отчетат счупените или липсващите
стъкла,
което
ще
влоши
коефициента на топлопреминаване в
съществуващото състояние на през
прозорците
към
момента
на
заснемането.
Например: дървен слепен
Фиг. В.5
прозорец с едно липсващо стъкло не
следва да се отчита механично от
строителната номенклатура, валидна
към момента на монтирането на
прозореца с
U=2,63, W/m2.K,
тъй като такъв прозорец има по-лош
коефициент на топлопреминаване
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със
стойност
както
единичен
прозорец с рамка от дървесина с
U=5,88, W/m2.K.
При
голям
процент
на
счупените прозорци, което често се
среща при производствени сгради,
това оказва сериозно влияние върху
стойността на Uоb, W/m2.K на
прозорците на сградата, а от там
оказва влияние върху Uоb, W/m2.K на
цялата сграда и върху стойността на
HD, W/K.

11

1
Второ
предизвикателство
пред специалистите е коректното
изчисляване на коефициента на
енергопреминаване. В 90 % от
случаите
този
коефициент
са
пренебрегва от консултантите и
приетите за изчисленията стойности
са с неизяснен произход. Тези
стойности в действителност не са
изчислени
за
съществуващото
състояние на прозорците, което е
некоректно.

Фиг. В.6

 Изчисленията се извършват по 10.
„Топлинни печалби от слънчево греене“
съгласно Приложение № 3 от Наредба №
7/2004 г., като при заснемането се отчитат
факторите на влияние, както са предвидени в
показаните по-горе примерни форми за
заснемане.
 Препоръчва се използване на единна
терминология от номенклатура по БДС до
2007 г. , а след това по единна европейска
номенклатура след влизането на Република
България в ЕС съгласно приложимите
европейски стандарти за прозорци и врати.

ПОКРИВ

12

1
Покривът се заснема като
отделните му части се типизират в
зависимост от типа на покривната
конструкция. За всеки елемент,
съставляващ отделния тип се снемат
структури и се начертават схеми,
както е показано в примера на фиг.
В.7 - Фиг. В.10
Изчисленията се извършват
съгласно
формула
(3.57)
от
Приложение № 3 на Наредба №
7/2004 г.
Ur 

1

A1
1

U1 A2 U 2  Aw U w  0 ,33 nV

Фиг. В.7
1Тип
1
плосък
покрив
без въздушно
W / m2K
пространство с наклон до 4о

където:
означенията
са
съгласно
формула (3.57) от Приложение № 3
на Наредба № 7/2004 г.
Поради разнообразието на
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покривните конструкции се работи с
приведена височина на въздушния
слой, която представлява височината
на подпокривно пространство с
еквивалентно правоъгълно сечение:

δBC 

V'
A'

където:
Фиг. В.8
δвс е височината на въздушния слой, 2- Тип 2 - плосък покрив с наклон до 4о, с
m;
въздушно пространство между две
V’ – обемът на подпокривното
стоманобетонни плочи с дебелина δ = 0,20
пространство по вътрешни размери,
m, със завършващ слой към атмосферата
m3;
’
от стоманена ламарина
A - площта на подовата плоча на
подпокривното
пространство
по
вътрешни размери, m2.
Примерна
форма
за
представяне на резултатите от
изчисленията
на
обобщения
коефициент на топлопреминаване на
покривна конструкция, състояща се
от три типа покриви, както са
показани на Фиг. В.7, е представена
в табл. В.6.
Фиг. В.9
3- Тип 3 - скатен покрив с наклон на ската до
35о

Фиг. В.10
ПОД
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1
В голяма част от случаите
производствените
сгради
са
изградени върху земя по цялата
застроена площ на сградата без
подземен етаж. Поради това е
избран пример с такъв под (Фиг.
В.11).
При
този
вид
подова
конструкция преносът на топлина
чрез топлопреминаване се определя
от стойността на коефициента на
пренос през земята в стационарен
режим - Hg, W/K, който има две
съставляващи
компоненти
–
стационарна (зависеща от U, Ψg, P и
A на пода) и нестационарна,
отразяваща променлив по големина
топлинен
поток
през
земята,
причинен от топлинната й инертност.
Изчисленията
са
направени
в
съответствие
със
заснетата
геометрия на пода са сградата по
метода в БДС EN ISO 13 370,
въведен в Приложение № 3 от
Наредба №7/2004 г.
Стойността на Uоb, W/m2.K за
подова конструкция с повече от един
тип под се изчислява по формулата:
U A  U 2 A2
U ob  1 1
,W / m2K
A1  A2
където означенията са съгласно
описаните характеристики на фиг.
В.11. В случаите, в които сградата
има подземен етаж има редица
особености
в
заснемането
на
геометричните размери.

Фиг. В.11

Фиг. В.12 – Под от тип 2

Референтната стойност Uоб.ref, W/m2.K, за извършване на сравнение и проверка
на условието Uоb. ≤ Uоb.ref., се изчислява по същата методика, но с референтните
стойности на ограждащите елементи от таблица 1 и таблица 2 в Наредба № 7/2004 г.,
Референтните стойности се заместват в същите формули на местата, където е определена
нормата!
Стойностите на коефициентите на топлопреминаване през ограждащи
елементи, граничещи с външен въздух на нови сгради и в местата на
обновяване/ремонт/реконструкция на граничещи с външен въздух конструктивни
елементи на съществуващи сгради, извън случаите по чл. 4, ал. 6 не може да надвишават с
повече от 10 на сто референтните стойности, показани в таблица 1 и в таблица 2.
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Таблица 1
(Изм. ДВ, бр. 85 от 2009 г. и
бр. 27 от 2015 г. в сила от
14.04.2015 г.)
Референтни стойности на коефициента на топлопреминаване през плътни
ограждащи конструкции и елементи при проектиране на нови сгради и след
реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на
съществуващи сгради
U, W/m2K
№
по
ред

1

2

3
4
5
6
7

8

9

Видове ограждащи конструкции и
елементи

1
Външни стени, граничещи с външен
въздух
Стени на отопляемо пространство,
граничещи с неотопляемо пространство,
когато
2
разликата между среднообемната
температура
на
отопляемото
и
неотопляемото пространство е равна или поголяма от 5 0С

за сгради
със
среднообемна
вътрешна
температура
θi ≥ 15 0С

за сгради
със
среднообемна
вътрешна
температура
θi < 15 0С

0,28

0,35

0,50

0,63

0,60

0,75

0,50

0,63

0,40

0,50

0,45

0,56

Под на отопляемо пространство,
7
граничещо с външен въздух, под над проходи
или над други открити пространства, еркери

0,25

0,32

Стена, таван или под, граничещи с
8
външен въздух или със земята, при вградено
площно отопление

0,40

0,50

Плосък покрив без въздушен слой или
с въздушен слой с дебелина δ ≤ 0,30 m; таван
9
на наклонен или скатен покрив с отоплявано
подпокривно пространство, предназначено за
обитаване

0,25

0,32

3
Външни стени на отопляем подземен
етаж, граничещи със земята
4
Подова
плоча
над
неотопляем
подземен етаж
Под на отопляемо пространство,
5
директно граничещ със земята в сграда без
подземен етаж
6
Под на отопляем подземен етаж,
граничещ със земята
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10

11
12

Таванска плоча на неотопляем плосък
покрив с въздушен слой с дебелина δ > 0,30
m
1
Таванска плоча на неотопляем, вентилиран
или невентилиран наклонен/скатен покрив със
или без вертикални ограждащи елементи в
подпокривното пространство
1
Външна врата, плътна, граничеща с
външен въздух
1
Врата,
плътна,
граничеща
с
неотопляемо пространство

0,30

0,38

2,2

2,75

3,5

4,38

Таблица 2
(Изм., ДВ, бр. 27 от 2015 г.)
Референтни стойности на коефициента на топлопреминаване през прозрачни
ограждащи конструкции (прозорци и врати) за жилищни и нежилищни сгради
№ по
ред

1.

2.

Вид на сглобения елемент - завършена прозоречна
система
Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на
вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от
екструдиран поливинилхлорид (PVC) с три и повече кухи
камери; покривни прозорци за всеки тип отваряемост с рамка
от PVC
Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на
вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от
дърво/покривни прозорци за всеки тип отваряемост с рамка
от дърво

Uw, W/m2K

1,4

1,6/1,8

3.

Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на
вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от
алуминий с прекъснат топлинен мост

1,7

4.

Окачени фасади/окачени фасади с повишени изисквания

1,75/1,9
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Таблица В.2
Тип
№

U
2
W/m K

Строителни и топлофизични характеристики на външните стени по типове
С

СИ

И

ЮИ
Ю
2
Площ, m

ЮЗ

З

СЗ

Сума
2
m

1
2
.
..
n
Обща площ:

Таблица В.3

Строителни и топлофизични характеристики на прозорци

Таблица В.4

Строителни и топлофизични характеристики на външните врати
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Таблица
В.5
№
1

Спецификация на прозорци и врати
Прозорци, врати и горно осветление
Единичен прозорец от дървесина

5,88

3

Единичен прозорец от дървесина, остъклен със
стъклопакет
Прозорец от дървесина със съединени крила (слепени)

4
5
6

Балконска врата единична от дървесина
Балконска врата единична, остъклена със стъклопакет
Балконска врата от дървесина със съединени крила

7
8
9

Прозорец от дървесина двукатен
Балконска врата от дървесина двукатна
Прозорци и балконски врати от поливинилхлоридни
профили, двойно остъклени

10
11
12

Единичен прозорец с метална рамка
Слепен прозорец с метална рамка
Горно осветление - единичен прозорец с метална рамка

13
14
15

Горно осветление - слепен прозорец в метална рамка
Горно осветление в метална рамка
Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила
на вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от
екструдиран поливинилхлорид (PVC) с три и повече кухи
камери; покривни прозорци за всеки тип отваряемост с
рамка от PVC
Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила
на вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от
дърво/покривни прозорци за всеки тип отваряемост с
рамка от дърво
Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила
на вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от
алуминий с прекъснат топлинен мост

2

16

17

18

Окачени
изисквания

19

Тройно остъкление в дървени рамки (слепени и
единични)

20
21
22

фасади/окачени

фасади

Коефициент на
топлопреминаване,
U, W/m2K

с

повишени

Кухотели стъклени блокове 194/194/80 mm
Профилно стъкло единично (със [-сечение)
Профилно стъкло двойно (кутиеобразно сечение)

2,63
2,63
5,88
2,63
2,63
2,32
2,32
2,63
6,66
3,57
6,66
3,57
2,08
по данни от
декларация от
производител или
референтна стойност
по данни от
декларация от
производител или
референтна стойност
по данни от
декларация от
производител или
референтна стойност
по данни от
декларация от
производител или
референтна стойност
по данни от
декларация от
производител или
референтна стойност
3,12
6,25
2,94
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Таблица В.6

Строителни и топлофизични характеристики на покривна
конструкция, обединяваща три типа покрив съгласно фиг. В.7

Характеристики на покривната конструкция

Тип 1

Тип 2

Тип 3

Плосък
топъл без
въздушно
пространство

Плосък
топъл с
въздушно

Скатен с
подпокр.
въздушно
простр.

δвс ≤ 0,30 m
Площ на таванската плоча на последния
отопляем етаж
Площ
на
подовата
плоча
на
подпокривното пространство по вътрешни
размери
Обем на подпокривното пространство по
вътрешни размери
Обем на въздуха (нетен) обем в
подпокривното пространство

472,93

δвс > 0,30
m
642,14

A1

m

2

A'

m

2

-

-

602,258

V'

m

3

-

-

1 263,014

V

m

3

-

-

1 136,71

Приведена височина на въздушния слой

δвс

m

-

-

2,097

Площ на покривната плоча

A2

m

2

Aw

m

2

-

-

90,472

n

h

-1

-

-

0,1

U1

W/m K

2

-

-

0,364

Uw

W/m K

2

-

-

0,35

U2

W/m K

2

-

-

1,70

Rse1

m K/ W

2

-

-

2,176

Rsi2

m K/ W

2

-

-

0,075

-

-

2,88

-

-

20

-

-

3,6

C

-

-

1,76

λекв

W/m.K

-

-

2,215

εk

-

-

-

88,66

Gr.Pr

-

-

-

2,41E+09

Ur

W/m K

Площ
на
вертикалните
ограждащи
елементи
Кратност
на
въздухообмена
в
подпокривното пространство
Действителен
коефициент
на
топлопреминаване през таванската плоча
Коефициент на топлопреминаване през
вертикалните ограждащи елементи на
покрива
Действителен
коефициент
на
топлопреминаване през покривната плоча
Действителен
коефициент
на
топлопредаване
Действителен
коефициент
на
топлопредаване
Температура на въздуха в подпокривното
пространство
Средна обемна температура на сградата
Температура на горната повърхност на
таванската плоча
Температура на долната повърхност на
покривнатаа плоча
Еквивалентен
коефициент
на
топлопроводност на въздушния слой
Корекционен коефициент
Стойност на произведението Gr.Pr
Действителен
коефициент
топлопреминаване през покрива

на

Өu

о

Өi

о

Өsi1

о

Өsi2

о

C
C
C

2

177,04

472,93

681,365

177,04

2,697

1,58

0,306

2

U об. = 1,356 W/m K
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г: ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И ОСОБЕНОСТИ
ПРИ ИЗМЕРВАНЕТО
1.Средства за измерване на температури:
– комбиниран електронен термометър (с комплект сменяеми датчици) за контактно измерване
на повърхностна температура и температура на флуиди от -20 до +200 ° С;
– инфрачервен термометър за дистанционно измерване
на повърхностна температура от -20 до +300 °С.
Спектър на приложение:
1. Безконтактно
дистанционно
измерване
повърхностна температура на котли;

на

2. За измерване на температурата на повърхността
на тръби/тръбопроводи;
3. Оценка на повърхностни температури
промишлени агрегати и съоръжения;

на

4. Оценка на качеството на топлинни изолации.
Особеност при измерване:
Необходимо е да се настрои коректна степен на чернота на измерваното тяло.
Метод за измерване на повърхностна температура на котел
За определяне на топлинните загуби на котел (или друго промишлено съоръжение) от
ограждащите му елементи към околната среда, на място се измерва повърхностната му
температура чрез следната процедура:
Разделя се обвивката на съоръжението на условни елементарни повърхности:
- 2 за неизолирани части;
- 8 за изолирани части.
За всяка елементарна повърхност i:
- определят се площите Ai;
- измерва се повърхностната им температура Θge,i.
Измерване на температури до 2000ºС
При измерване на високи температури до 2000ºС се
използват инфрачервени термометри за безконтактно
измерване.
Основната област на приложение е при обследване на
промишлени системи с налични високотемпературни
агрегати.

2.2. Средства за измерване на състав на димни газове:
– дигитален газоанализатор за определяне съдържанието на кислород, въглероден окис и
въглероден диоксид в изходящите от горивен процес газове.
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Използва се за проверка на настройката и определяне на ефективността на горивни
процеси.
Основните параметри които се отчитат са:
•

температурата на изходящите газове;

•

излишъка на кислород;

•

съдържанието на въглероден окис и въглероден диоксид;

•

ефективността на горивния процес.

Особености при измерване:
Необходимо е предварително да се зададат:
1.Местоположение и наименование на обекта;
2.Вид гориво;
3.Вид измерване:
-

параметри на димни газове;

-

диференциално налягане;

-

диференциална температура;

-

параметри визуализирани на дисплея;

-

измерване на скорост на газовия поток с тръба на Пито.

2.3.Средства за измерване на скорост на въздух:

– средство за измерване на скорости на въздух в канали и изтичане от решетки до 20 m/s;

– термоанемометър за измерване на скорост на въздуха от 0 до 5 m/s и температура от -20
до +50 °С.
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Използват се за измерване на :
•

дебита на въздуха;

•

температурата на външния въздух ;

•

температурата на подавания в отопляемия/охлаждан обем въздух;

•

скоростта на въздуха в характерни точки на отопляемия/охлаждан обем.

Преди измерване с този тип измервателни уреди е важно да се осигури:
1. Избор на характерни точки на измерване в прави участъци и сечения на
въздуховодите с цел постигане на коректни резултати;
2. Осигуряване на достатъчно продължително измерване с цел темпериране на
измервателните сензори (при термоанемометрите);
3. Осигуряване на липса на смущаващи външни фактори по време на измерванията.
Измерване на скорост за изчисляване на дебит на въздуха
Измерването може да се извърши:
- в напречното сечение на въздухопровода;
- в напречното сечение на камера или устройство;
- на изхода на вентилационното устройство.
Измерване на скоростта на въздуха в напречното сечение на въздухопровода
Ако е на разположение подходящо сечение за
измерване, измерването може да се извърши във
въздухопровода. В противен случай може да се използва
напречно сечение в централно въздухообработващо
съоръжение за определяне на средната скорост на
въздуха. Такова измерване може да се направи когато
има равномерен дебит и правилно напречно сечение.
Директното измерване на изхода на вентилационното
устройство е възможно само при проста конструкция
(например дюза с известно напречно сечение).
В съществуващите инсталации равномерно разпределение на потока в напречното
сечение на въздухопровода е рядкост. От тук се налага обикновено сечението да се раздели
на достатъчен брой по-малки сечения и в така образуваната “измервателна мрежа” да се
измери скоростта в ограничен брой точки и при отчитане на съответните площи да се
определи средната скорост за сечението.
При измерванията с измервателна мрежа е важен броят на точките за измерване и точността
на измервателното устройство.
Измерване на скоростта на въздуха в напречното сечение на камера или устройство
Това измерване е възможно само ако присъствието на човека или измервателният
уред имат пренебрежимо влияние върху дебита на въздуха и сечението за измерване.
Охладителната или отоплителна секция не трябва да работи, защото неравномерното
разпределение на температурата може да предизвика допълнителни грешки. Необходимо е
да бъде проверено направлението на течението, като се изисква потокът да е равномерен.
Сечението за измерване също трябва да се дели на отделни полета.
Измерване на изхода на въздуха при вентилационни устройства
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Разпределението на скоростта при вентилационните устройства е неравномерно и е
невъзможно да се определи дебита на въздуха с помощта на измервателна мрежа. Този
метод може да се използва само когато има прости в геометрично отношение напречни
сечения като дюзи.
Измерване на температурата на подавания въздух в кондициониран обем
Температурата на въздуха трябва да бъде измервана във всички характерни точки. При
избора на точки за измерване трябва да се съобразят:
•

положението на устройствата за засенчване;

•

температурите на прозорците, стените, пода, тавана;

•

обитаемостта на помещението;

•

разпределението на случайните и другите топлинни източници (осветление, машини);

•

системите за управление (поддържащи постоянни условия по време на измерването);

•

пропусканията на въздуха през огражденията;

•

вида и разположението на мебелите, машините, връзките и други.

При измерване на температурата в тръба или въздухопровод, където тя не е
равномерна, се използва мрежа за измерване.
1. Дроселиращи устройства
При стандартизирани или калибрирани дроселни устройства се използват течностни
манометри (например, с U – видна тръба, вертикална тръба, проекционен, микроманометър и
с манометър с наклонено рамо) или електронни манометри.
2. Статични устройства
Местните скорости по-големи от 2 m/s във въздухопроводи се измерват с помощта на
чувствителни елементи, свързани с течностни манометри или с чувствителни елементи с
директно отчитане. Тръбите на Prandtl и Pitot (Прандтл-Пито) се използват като първични
чувствителни елементи.
3.Крилчати анемометри
Крилчатите анемометри могат да се използват за скорости по-големи от 1 m/s.
4.Термоанемометри и тeрмични чувствителни елементи
Прилагат се за скорости по-големи от 0,2 m/s. Термичните чувствителни елементи са
особено подходящи за ниски скорости (< 3 m/s).
2.4.Средства за измерване параметрите на електрически ток:
– комбиниран прибор (волтмер – ампермер – ватметър) – 200/600 V; 2/200 А.
Тези многофункционални измервателни уреди се използват основно за моментна
оценка на реалните електрически параметри на помпи и вентилатори на климатични
инсталации, вентилационни уредби. Ако са осигурени условия за измерване могат да се
използват и при някои промишлени съоръжения.
Електрическата мощност се измерва или директно чрез ватметър или индиректно чрез
потребената енергия (електромер) за единица време, посредством отчитане показанията на
електромер преди и след извършване на измерванията.
•

За 1-фазни двигатели мощността се определя по метода с 1 ватметър.

•

За съпротивително натоварване (нагревател) е достатъчно да се измери мощността
чрез измерване на тока и напрежението.
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•

За правотокови двигатели мощността се определя
чрез измерване на тока и напрежението.

•

За трифазни електрически нагреватели и
двигатели, мощността трябва да се определи или
чрез метода с 2 ватметъра (при несиметрични
консуматори), или чрез 1 трифазен ватметър.

-

мултифункционални трифазни мултимери

Чрез тези уреди могат да бъдат измервани както моментни електрически параметри на
единични съоръжения, така и изменението във времето на:
-Линейно напрежение, [U 1,2,3-n]
-Фазно напрежение, [U 1,2,3-n]
-Линеен ток, [I1,2,3-n]
-Честота,[Hz]
-Активна мощност, [W]
-Пълна мощност, [VA]
-Реактивна мощност, [VAr]
-Фактор на мощността
-THD по напрежение
-THD по ток
-Хармоници по напрежение
-Хармоници по ток
-Активна енергия, [Wh]
-Пълна енергия, [VAh]
-Реактивна енергия, [VARh]
2.5.Средства за измерване на осветеност: – светломер.
Използва се с цел установяване дали се осигурява нормална осветеност в работните
зони.
За оценка на
интензитета на вътрешните
светлинни източници измерванията следва да се
провеждат само при условия недопускащи осветяване
от естествен източник на светлина.
Оценката на качеството на осветеност в работните зони
независимо, че няма пряк енергоспестяващ ефект е
предпоставка за евентуални мерки по осветителните
уредби. В редица производства (напр. печатни бази)
осветеността е възлов фактор за постигане на високо
качество на производството.
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2.6. Средства за измерване на геометрични размери
– електронна рулетка.
При измерване на малки размери и остъклени
елементи, често се използват конвенционални лентови
рулетки. При големи разстояния се използват
електронни прибори. По-високите класове разполагат с
оптично визьорно устройство, чрез което се постига
висока точност на измерването.
2.7.Шумомери
Шумът е важен физичен фактор на работна
среда.
Шумомерът е инструмент, с който се измерват
звукови нива (ниво на шум) по стандартизиран начин.
Шумомерът включва микрофон, главен процесор и
отчитащо устройство. Микрофонът преобразува звука в
еквивалентен електрически сигнал, който се обработва
от инструмента. Обработката включва честотно и
времево филтриране (претегляне) на сигнала.
Честотното претегляне настройва начина, по
който шумомерът отговаря на различни звукови
честоти. Това е необходимо, поради факта, че
човешката чувствителност на звук (шум) варира според
различните
звукови
честоти.
Най-използваното
честотно претегляне е по A-крива, като така се настройва сигнала по начин, който
максимално наподобява на човешкото ухо в средно-обхватните честоти.
Нивото на шума се определя на работните места.
Вън от сградата може да бъде необходимо измерване на шума на места като граници
на собственост или на 0,5 m от фасадата на съседния отворен прозорец, като се държи
сметка евентуално за всички специални условия.
Необходимо е да се отбележи и нивото на акустичния фонов шум отвън, когато
инсталацията не работи.
Препоръчваната височина за измерванията отговаря на височината на главата на
човека, т.е. 1,1 m за седнали и 1,7 m за правостоящи хора.
2.8. Уреди за директно
коефициента на топлопреминаване

измерване

на

Реално това са термохигрометри - уреди за
измерване влажността на въздуха, влагосъдържание в
материала и точка на роса, но снабдени със специална
сонда за определяне на U – фактор с която се осигурява
възможност за определяне на коефициента на
топлопреминаване на многослойни конструкции.
Особеност при измерването е относително голямата му
продължителност и осигуряване на температурна
разлика от двете (външна и вътрешна) страни на
изследваната структура не по – малко от 15 оС. Влажността на материалите също е с голямо
влияние върху точността на получените резултати от измерванията.
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2.9. Логери
Тези уреди осигуряват възможност да се добие
цялостна картина за изменението на температурата и
влажността на въздуха в обследвания обект за
продължителен период от време.
Измерванията дават информация за действието
на системите при овлажняване или изсушаване, както и
да се провери коректността на настройка на
автоматиката в съответствие с изменението на
външната температура.
Във връзка с измерването на влажността на
въздуха, температурата на въздуха трябва да бъде измервана на същото място.
Резултатите от измерванията може да бъдат използвани за проверка дали са спазени
съществените технически изисквания за влагоустойчивост, въздухопропускливост,
водонепропускливост, защото сградните ограждащи конструкции и елементи на отопляеми
сгради с продължителна относителна влажност на въздуха се изчисляват и на влажностен
режим. В редица производства има съществени изисквания за подържане на специфичен
микроклимат.
От съществено значение е подбора на място за поставяне на логерите.
В случай на измерване във въздухопроводи и на системи за кондициониране на
въздуха,работещи при подналягане, трябва да се избегнат грешки дължащи се на
инфилтрация на въздуха от помещението. Мястото на поставяне на уредите следва да бъде
избрано внимателно с цел избягване на директно слънчево облъчване и влияние на други
фактори.
2.10. Дигитални уреди за хладилни/студови системи
Използват се за изследване на динамичните характеристики на хладилни машини в
работен режим. Целта е да са определи ефктивността на
системите за студопроизводство. Съвременните уреди са
снабдени със сензори за измерване на високо, ниско
налягане и температури. Осигуряват възможност за:
- изчисляване на прегряване и преохлаждане в реално
време;
- температурно компенсиран тест за херметичност.
При известни входно-изходни температури и
налягания на изпарение и кондензация, както и
елекрическата мощност на агрегата, може да бъде
определен моментния коефициент на полезно действие на съответния хладилен агрегат.
От особено голямо значение при настройката на тези средства за измерване е
определянето на надморската височина на обследвания обект, външната температура, както
и хладилния агент.
2.12.Ултразвукови разходомери
Принципът на измерване на тези уреди е основан на транзитния диференциален
метод, базиран на измерване на времето за преминаване на ултразвуков сигнал през участък
от тръбопровода. Правят се две измервания по посока на скоростта на потока и срещу
скоростта. Дебитът е пропорционален на разликата на измерените времена.
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Тези уреди са особено полезни за установяване
на наличие на течове на флуиди в сградни и
промишлени системи. Друга сфера на приложение
намират при наличието на много клонове на
разпределителните
мрежи
и
необходимост
от
разделяне на потреблението на енергия.

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ И ИЗМЕРИТЕЛНИ СИСТЕМИ

МЕРНИ ЕДИНИЦИ
Наименование на основния
параметър
Маса
Плътност
Температура

Означение по SI

Преобразуване

kg
kg/m3
K

t oC = ToK - 273.15
1 Pa = 1 N/m2

Налягане

Pa

1 mm Hg = 133.32 Pa
1 mm H2O = 9.81 Pa

Енталпия (топлосъдържание)
Специфична енталпия

J
J/kg

Енергия

J

1 kcal = 4 187 J

Количество топлина

J

1 kcal = 4 187 J

Топлинен поток

W

1 kcal/h = 1.163 W
1 W = 0,86 kcal/h

Плътност на топлинния поток

W/m2

1 kcal/(h.m2) = 1.163 W/m2

Количество електричество
(Електроенергия)

kWh

1 kWh = 3 600 kJ

Специфичен топлинен капацитет

J/(kg.K)

1 kcal/(kg.K) = 4.187 kJ/(kg.K)

Коефициент на топлопроводност

W/(m.K)

1 kcal/(m.h.oC) = 1.163 W/(m.K)

Коефициент на топлопреминаване

W/(m2.К)

1 kcal/(m2.h.oC) = 1.163 W/(m2.K)
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КРАТНИ ЕДИНИЦИ

ОЗНАЧЕНИЕ
Тера

1012

Т

Гига

109

G

Мега

106

M

Кило

103

k

Хекто

102

h

Дека

101

da

МОЩНОСТ

EНЕРГИЯ
kJ

kcal

kWh

kJ

1

0.2388459

0.00027777778

kcal

4.1868

1

0.001163

kWh

3600

859.8452

1

kW

kcal/h

kW

1

860

kcal/h

0.001163

1
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1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Представяне на промишлената система

-

Дружеството е създадено през 1977 г. като научно-производствено предприятие с
предмет на дейност – извършване на научно-приложни изследвания, разработване,
експериментиране и внедряване на конструктивни и технологични разработки и технологии
за производство на изделия по метода на центробежното леене. До 1989 г. са създадени
мощности за производство на изделия за химическата промишленост, цилиндрови втулки
за двигатели “Перкинс”, валци за металургичната промишленост, специални цилиндри за
промивни помпи за минната промишленост и геоложките проучвания, центробежно лети
изделия от цветни метали и изделия със специално предназначение.
След 1989 г. дружеството се преориентира в производство и реализация на
специални изделия предимно за Европейския пазар, изразяващи се в:
•

тръби за реформингови инсталации и други изделия за химическата

промишленост,
•

цилиндрови втулки за корабни двигатели,

•

биметални изделия, валци за керамичната промишленост,

•

пещни ролки,

•

двуслойни валци за хранително-вкусовата промишленост.

Основният метод за производство е центробежно леене в метални форми с
хоризонтална и вертикална ос на въртене. Качеството на продуктите се обезпечава чрез
извършване на лабораторни анализи на химическия състав, структурата на материала и
контрол на механичните показатели на материалите.
-

Управление

Акционерното дружество е основно с частно участие.
-

Персонал
Персоналът включва 12 души ръководен персонал и 139 души изпълнителски
персонал ( 34 души технически персонал и 105 други), които работят на двусменен
дневен цикъл (без събота и неделя).
Схема на промишлената система е представена на фигура 1.1
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Фигура 1.1

Ситуационен план на промишлената система
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2. ВИД НА ПРОИЗВЕЖДАНИТЕ ПРОДУКТИ ЗА ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД.
Детайли за химическата промишленост



тръбни комплекти за реформингови и етиленови инсталации - комплектно заварени
(фиг. 2.1);
единични тръбни парчета, вътрешно обработени с подготвени краища за заваряване
(фиг. 2.2);

Фигура 2.1




Тръбни комплекти

Фигура 2.2

Единични тръби

изходящи конектори за реформингови и етиленови инсталации - комплектно
заварени (фиг. 2.3);
стойки (опори) за тръбни серпентини (фиг. 2.4).

Фигура 2.3

Изходящи конектори

Фигура 2.4



Детайли за двигатели с вътрешно горене



Детайли за керамичната промишленост



Детайли за хранително-вкусовата промишленост



Детайли за индустриални пещи

Стойки за тръбни серпентини
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На фиг.2.5 е показано разпределението на произвежданите продукти по групи.
Фигура 2.5

Процентно разпределение на произвежданата продукция

ПРОИЗВЕЖДАНА ПРОДУКЦИЯ
3%

Изделия за
химическата
промишленост

18%

Втулки за корабни
двигатели
Биметални валци

45%

3.

ТЕХНОЛОГИЧНИ

34%

ПРОЦЕСИ.

СЪСТОЯНИЕ

Изделия с общо
предназначение

НА

ПРОИЗВЕЖДАЩОТО

ОБОРУДВАНЕ. РЕЖИМИ НА РАБОТА
Топене и леене на метал
Фигура 3.1

Индукционната пещ ПИ2500

Топенето се осъществява в индукционни
тигелни пещи (фиг. 3.1). Заводът разполага с
четири броя пещи:


2 броя ПИ 600 - високочестотни,
капацитет 600 kg;



1 брой ПИ 1600 - средночестотна,
капацитет 1600 kg;



1 брой ПИ 2500 - средночестотна,
капацитет 2500 kg.

Обработката на метала извън пещта включва:


почистване на шлака;



контрол на температурата;



модифициране;



разкисляване.
В тази фаза на производствения процес се извършва експресен химически анализ на

проба, взета от пещта или от леярската кофа в рамките на три минути. Пробата се доставя
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до лабораторията чрез пневматична поща. Тестовете се извършват с два броя апарати за
спектрален анализ на химическия състав:


SPECTROLAB LAVW 18A;

 SPECTROMAXx – CCD.
Леенето на течния метал се извършва чрез изливане във въртяща се метална форма
(кокила).
Кристализация
Във въртящата се метална форма металът кристализира и преминава в твърдо
състояние. Процесът протича при подходяща скорост на въртене и режим на охлаждане.
Изваждане на заготовката
След пълното втвърдяване на метала отливката се изважда от формата с цел
последваща термообработка и механична обработка.
Термообработка
Фигура 3.2

Газовата термична пещ

Термообработката се извършва в газова
пещ, работеща с природен газ с автоматичен
контрол на процеса на термообработка (фиг.
3.2). Капацитетът на пещта е 12 тона.
Механична обработка
Извършва
механична

се

груба

обработка

на

и

окончателна

произвежданите

продукти.
Обработка на валци


външна обработка на работната повърхност - 3 броя тежкогабаритни стругове ;



разстъргване на вътрешната повърхност - 3 броя кароселни стругове (1 бр. със CNC
управление);



шлайфанена работната повърхност - тежкогабаритен шлайф - със CNC управление.

Обработка на тръби
Този процес се състои в:


почистване на огнеупорното покритие с дробометна почистваща машина;



рязане на свръхдължината в двата края с агрегатна отрезна машина;
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механична обработка на отвора;



механична обработка на външната повърхнина (при изискване от клиента);



подготовка на краищата за заваряване.

Капацитетът на машините е около 300 бр. тръби месечно в зависимост от диаметъра на
отвора и дължината на тръбите.
Обработка на втулки
Полуобработени:


вътрешно разстъргване на универсални стругове и дълбоко разстъргващи машини;



външно струговане на струг с CNC управление.

Окончателно обработени:


вътрешно разстъргване на универсални стругове и дълбоко разстъргващи машини;



прецизно разстъргване с прецизно разстъргваща машина;



външно струговане на CNC струг;



хонинговане на вертикален хонинг;



шлайфане с универсален центрови шлайф.

Заваряване
Извършва се заваряване на черни и легирани стомани - тръбни комплекти за
химическата

и

петролната

индустрия

и

пещни

ролки

за

металургията.

Прилагат се следните методи на заваряване:


ръчно електродъгово заваряване с обмазани електроди (SMAW и GTAW);



пълно механизирано заваряване на челни и ъглови шевове на тръби
(GTAWp) извършвано на два броя автомати за заваряване.

СРЕДНАТА ВЪЗРАСТ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА е 25 години. Сега заводът работи с
натовареност на капацитета си 80%.
4. СИСТЕМИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И ЕЛЕКТРОСНАБДИТЕЛНИ
СИСТЕМИ
Не са установени системи за производство на електричество.
Електроснабдяването на предприятието се осъществява от Районната подстанция на
Електроразпределителното дружество на напрежение 20 kV (Фиг. 4.1) с кабелна връзка.
Кабелите са тип САХЕкТ, трифазни, със сечение 95 mm2.
Връзката с Районната подстанция се осъществява с две отделни кабелни линии,
именувани „Панела” и „Сила”, които представляват два „независими„ източника, както се
изисква за предприятие ІІ категория по сигурност на електроснабдяването.
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Двата входа – „Панела” и „Сила” от Районната подстанция влизат в разпределително
устройство РУ-1, което е с единична шинна система. В РУ-1 се осъществява измерване на
електричествота (има токови и напреженови трансформатори). От шинната система се
захранват 6 силови трансформатори и един кабелен извод към разпределително устройство
РУ-2. В РУ-2 с единична шинна система се захранват други 5 трансформатора.
Всички прекъсвачи на изводите от РУ-1 и РУ-2 на напрежение 20 kV са българско
производство - монтирани са преди повече от 25 години. Те са износени и морално и
физически остарели. В добро състояние са само прекъсвачите на двата входа , които са
немско производство.
Електрическите защити на входовете и на изводите за трансформаторите са износени и
по мнение на експлоатационния персонал не се ползват и не работят. Разчита се само на
електрическите защити на изводите „Панела” и „Сила” в Районната подстанция, които да
изключат при аварии. Препоръчително е да се монтират нови електрически защити, като е,
наложително на първо време това да стане на двата входа.
Състоянието на прекъсвачите и електрическите защити е в противоречие с
Наредбата за устройство на електрическите уредби и Наредбата за техническа
експлоатация на електрообзавеждането.
Поради лошото състояние на прекъсвачите на изводите за всеки трансформатор,
трансформаторите не се изключват, работят на празен ход в празнични и предпразнични
дни, което води до загуби от ненужно потребено електричество.
Необходимо е последователно да се демонтират старите български маломаслени
прекъсвачи и заменят с вакуумни или елегазови, които са много сигурни в експлоатация,
имат ресурс от 30 000 операции, нямат масло и имат по-малки разходи за поддръжка.
Електроснабдителната система на страна 0,4 kV е също морално остаряла, но при
непрекъснати

профилактични

прегледи

и

ремонти,

може

да

се

поддържа

в

работоспособност. Необходимо е електрическите табла на ниско напрежение да се
поддържат чисти, а помещенията да са заключени и с достъп само на електротехнически
персонал.
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Фигура 4.1

Еднолинейна схема на силовата електроснабдителна система на
промишлената система

4.1. Силови трансформатори
Всички силови трансформатори са на напрежение 20/0,4 kV (Фиг. 4.1). Общият им
брой е 11, от които 6 броя се захранват от РУ-1 и 5 броя от РУ-2.
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Мощностите на трансформаторите в халетата или сградите, които се захранват от тях,
съгласно ситуационната схема на промишлената система са показани в Таблица 4.1.
Таблица 4.1

Обекти захранвани от силовите трансформатори

Трансформатор

Мощност

№

kVА

1

630

№ 8, №9 ,№10

2

630

№6, №7; козлови кранове на №18и №20; осветление на №22,23,24

3

630

Индукционна пещ №1

4

630

Индукционна пещ №2

5

1 000

Индукционна пещ №3

6

100

7

1 000

Индукционна пещ №4, първи инвертор

8

1 000

Индукционна пещ №4, втори инвертор

9

630

Електросъпротивителна пещ в хале №12

10

630

№11, №14

11

100

№12, №13

Захранвани сгради или халета означени с номер

№ 1, №2 ,№3, №4

Силовите трансформатори са произведени около 1977 год., когато предприятието е
пуснато в експлоатация.
Основните характеристики на силовите трансформатори са определени и са дадени
в Таблица 4.2.
Основни характеристики на силовите трансформатори

Таблица 4.2

№

Тип

Брой

Загуби на
празен ход
Р0

Загуби на късо
съединение
Рк

Напрежение на
късо съединение
uk

Ток на
празен ход
i0

kW

kW

%

%

1

ТМ-100/20

2

0,67

2,25

4,4

7,2

2

ТМ-630/20

6

2,44

10,5

6,0

2,6

3

ТМ-1000/20

3

3,45

14,5

5,0

5,0

От Таблица 4.1 и Таблица 4.2 обобщените данни за загубите на активна енергия са:
 инсталирана обща трансформаторна мощност – 6 980 kVА;
 общи загуби на мощност на празен ход от трансформаторите – 26,33 kW;
 общи загуби в намотките на трансформаторите при пълен товар – 111 kW.
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Поради състоянието на прекъсвачите, силовите трансформатори не се изключват от
празен ход. Изключването на трансформаторите от празен ход (само за тези в
производствените халета, които работят на петдневна работна седмица – пещи,
металообработващи машини, заваръчни апарати) ще спести ненужно разходвана енергия.
Това е напълно реално за предпразнични и празнични дни. Оценката на спестяването за
празничните дни за една година показва:
-

25 kW х 2 х 24 часа х 50 седмици = 60 000 kWh/год
Спестените средства, с отчитане на цената на дневна, нощна и върхова електричество

ще бъдат:
-

Дневна енергия – 10 часа в денонощие:
60 000 х 10/24 х0,089 лв/kWh = 2 225 лв/год.

-

Нощна енергия – 8 часа в денонощие:
60 000 х 8/24 х0,055 лв/kWh = 1 100 лв/год.

-

Върхова енергия – 6 часа в денонощие:
60 000 х 6/24 х0,144 лв/kWh = 2 160 лв/год.
Общо за година 5 485 лв/год.
Сумата в действителност

ще нарасне над 7 000 лв/год, ако се отчете, че

трансформаторът на съпротивителната пещ може да се изключва за по-дълго време, а не
само през почивните дни.
Силовите трансформатори имат и загуби на реактивна енергия, които не зависят от
натоварването им, а само от това, че са свързани с намагнитването на трансформаторите,
когато са включени.
Загубите на реактивна енергия се определени за всеки трансформатор с израза:

Q  i0 %

Sнт
, kVAr , където
100

i0% е тока на празен ход на трансформатора в %,
Sнт е номиналната пълна мощност на трансформатора в kVА.
Изчислената за всички трансформатори реактивна мощност, при условие, че всички
са включени , с отчитане на данните от Таблица 4.2 за i0% е:
385,6 kVAr.
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Реактивната мощност определя част от консумираната реактивна енергия от
предприятието. Ако всички трансформатори са непрекъснато включени, консумираната
само от тях реактивна енергия за една година ще бъде:
385,6 kVAr х 8760 часа/год = 3 377 856 kVArh/год.
Тази реактивна енергия може да се намали поне с 2/7 (изключване през два дни от
седмицата) и ще достигне стойност 2 400 000 kVArh/год, което ще облекчи работата на
компенсиращите устройства.
Намалената почти с 1 000 000 kVArh/год реактивна енергия води и до икономически
ефект, резултиращ от намалените

електрически загуби в преносните мрежи в

предприятието за транспортиране на тази енергия.
Тези загуби трудно могат да се определят по изчислителен път, но със сигурност ще
доведат до положителен ефект, при условие че трансформаторите се изключват от празен
ход.
4.2 Компенсиране на реактивните товари
През

2005

год.

в

„Промишлената

система”

АД

е

монтирана

автоматична

компенсационна уредба за подобряване на cos  и намаляване - дори ликвидиране на
финансовите загуби вследствие лош cos . Анализът на мярката е извършен за последните
5 години, данните за които са дадени в Таблица 4.3.
Сега кондензаторните батерии в предприятието имат обща мощност 1045 kVAr.
Таблица 4.3

Данни за cos φ и платени глоби за периода 01.01.2002 – 31.12.2006 г.

Година

2002

2003

2004

2005

2006

cos 

0,69

0,64

0,64

0,8

0,9 – 1,0

34 488

31 026

34 352

3 836

0

Глоби, лв.

Тази таблица е изобразена графично на Фигура 4.2. Резултатите от анализа
показват, че внедрената мярка е ефективна и е пример за добър енергиен мениджмънт.
Чрез компенсационната уредба се подпомага и електроснабдителната система, а cos  на
предприятието автоматично се поддържа на стойности 0,9-0,92.
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Фигура 4.2

Компенсиране на реактивните товари

1

40 000

0,9

35 000

0,8
30 000
25 000

0,6
0,5

cos 

20 000
Глоби

0,4

Глоби, лв.

cos 

0,7

15 000

0,3
10 000
0,2
5 000

0,1
0
2002

2003

2004

2005

2006
Години

5. СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ПОТОЦИ
5.1 Измерване на разхода на електричество
Търговското измерването на електричество за цялото предприятие се извършва на
входовете за напрежение 20 kV РУ-1. Измерването е със статични електромери в четирите
квадранта (активна енергия, реактивна взета и върната – ако има, контролират се
изключвания на захранването, данните се помнят и могат да се обработват в
разпределителното предприятие). Електромерите са тип Actavis и имат висока точност (1%).
Електричеството се измерва по тройно-тарифна система за дневна, нощна и върхова
енергия. Измерване на потребената енергия, независимо от това на входовете, се извършва
още на най-големите консуматори – четирите индукционни пещи. Други измервания в
предприятието не се правят.
Други големи консуматори на електричество са големите металорежещи машини и
съпротивителната пещ 400 kW, на които разхода не се следи.
Общият разход на електричество за предприятието от 2002 до 2006 г. в kWh,
паричните разходи в лева, произведена годишна продукция в тона метал и специфичния
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разход на електричество в kWh/тон метал са обобщени в Таблица 5.1 и изобразени
графично на Фигура 5.1.
Разход на електричество, продукция и специфичен разход на
електричество за периода 01.01.2002 – 31.12.2006 г.

Таблица 5.1
Година

2002

Електричество

kWh

2003

2004

2005

2006

4 057 000 5 697 000 6 471 000 5 119 300 4 336 000

Сума

лв.

389 948

532 261

591 426

463 892

405 935

Произведена продукция

тон

684

1 093

1 352

1 019

954

5 931

5 212

4 786

5 023

4 545

Специфичен разход на електричество kWh/тон

Електричество, продукция и специфичен разход на електричество

7 000

1 600
Електроенергия

6 000

1 200

5 000

MWh, kWh/тон

1 400

1 000
4 000
3 000

Специфичен
разход

Продукция

800

Продукция, тон

Фигура 5.1

600
2 000

400

1 000

2002

200

2003

2004

2005

2006
Години

От Фигура 5.1 и Таблица 5.1 се вижда, че независимо от това, че производството на
обработен метал по години се колебае, специфичният разход на електричество на тон
метал има постоянна тенденция към намаляване.
Разходът на електричество в kWh за година по тарифни зони (върхова, дневна, нощна и
общо) е представен в Таблица 5.2 и Фигура 5.2. Същите разходи по тарифни зони, но в %
спрямо общите разходи са дадени в Таблица 5.3.
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Потребена
електричество,
kWh

Таблица 5.2

Потребление на електричество за цялото предприятие по години и тарифни
зони
Година

2003

2004

2005

2006

Върхова

1 455 240

1 592 000

1 211 320

1 119 360

Дневна

2 463 600

2 685 116

2 127 680

1 991 120

Нощна

1 778 120

2 195 520

1 413 880

1 225 040

ОБЩО

5 696 960

6 472 636

4 752 880

4 335 520

Разход на електричество за цялото предприятие по години и
тарифни зони

Фигура 5.2
7 000

Електричество, MWh

6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000

2003

2004
Върхова

Таблица 5.3

Дневна

2005
Нощна

2006
Общо

Години

Процентно съотношение на потребеното електричество за цялото
предприятие по години в различните тарифни зони

Година

2003

2004

2005

2006

Върхова

25,5

24,6

26,2

25,8

Дневна

43,2

41,5

44,2

45,9

Нощна

31,3

33,9

29,6

28,3

ОБЩО

100

100

100

100
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Анализът на Таблици 5.2,

5.3 и Фигура 5.2 показват тенденция, макар и слаба за

намаляване на използването на нощна енергия и увеличаване на използването на дневна
енергия. Относителният дял на върховата енергия се запазва приблизително постоянен.
Една възможност за намаляване на дяла на върховата енергия е натоварването на
индукционните пещи да се измести с един час извън върховата зона (например сутрин от 8
до 9 часа през лятото или един час преди 8 часа през зимата). Най–добре ще бъде, ако
върха в натоварването на индукционните пещи се изнесе изобщо извън диапазона на
върховата тарифа.
Такава мярка ще доведе до икономически ефект от разликите в цените на върховата и
дневната енергии, при това не изисква инвестиции, а само организационни промени.
Оценка на предложението
От обобщените данни за изразходваното електричество общо за четирите пещи за 2006
година се вижда, че върховата енергия, консумирана от тях е 488 790 kWh, а дневната – 681
022 kWh.
При условие, че всяка от пещите работи 200 дни в годината, при върхова зона 6 часа ще се
получи следния резултат.
Средната върхова енергия за четирите пещи, за един работен час в годината ще бъде:

488789
 407 kWh
200  6
Ако тази енергия се заплаща като върхова, то един час ще струва:

407  0,144 лв / kWh  58.6 лв / час
Ако се заплаща като дневна, един час ще струва:

407  0,089 лв / kWh  36, 2 лв / час
Разликата е 22,4 лева/час.
При приетите 200 работни дни , ефектът възлиза на:

200  22.4  4480 лв / год .
При изместване с 2 часа, икономическата полза ще бъде 9000 лв/година.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Агенция за устойчиво
енергийно развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното
становище
на
Европейския
съюз
и
Управляващия
орган.
Стр.17

6.

ЕНЕРГИЯ

ГЕНЕРИРАНА

В

РАМКИТЕ

НА

ПРОМИШЛЕНАТА

СИСТЕМА.

СЪСТОЯНИЕ НА ГЕНЕРИРАЩИТЕ МОЩНОСТИ. СИСТЕМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА
МИКРОКЛИМАТА
6.1 Захранване с природен газ
Захранването с газ се осъществява от външен газопровод с налягане 6 bar.
Фигура 6.1

Схема на захранване с природен газ
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В предприятието има газоразпределителна станция (фиг.6.2), в която

налягането се

редуцира до 4 bar и се разпределя както следва:
- захранваща линия с редукция на налягането от 4 на 1,4 bar към леярната;
- захранваща линия с редукция на налягането от 4 на 1,4 bar към леярната към
термичен цех;
- захранваща
котелното

линия

със

към

Фигура 6.2

Газоразпределителна станция

съответната

изисквана газова арматура пред
котела с редуцирано налягане до 60
mbar на входа на горелката.
Няма уреди за измерване на
разхода

на

природен

разпределението

газ

му

след
към

съответните производствени звена,
отоплителните

инсталации

и

инсталацията за гореща вода за битови нужди.
6.2 Потребление на газ за битови нужди
За битови консуматори в конкретния случай са приети тези, при които консумацията
на газ не е свързана пряко с производствен технологичен процес. В тази група са котелната
инсталация, която осигурява топлина за отоплителната инсталация на цеховете,
административната сграда, санитарните помещения, гореща вода за битови нужди, както и
газовите отоплителни инсталации с инфрачервени излъчватели в производствените халета.
6.3 Котелна централа
В котелната централа е инсталиран един котел за производство на гореща вода.
Чрез подаващ колектор в котелното горещата вода се разпределя по консуматори. Типът на
котела е РО 116 на фирма Viesmann (Германия) и е произведен през 1992 г.
Горелката е тип SLG 4/N-Z на фирма Hofamat и е произведена през 1992 г. Тя е
двудюзова и е предназначена за комбинирано изгаряне на природен газ (основно гориво) и
нафта (резервно гориво). Режимът на работа на горелката е автоматизиран. Тя се включва
и изключва в зависимост от температурата на изходящата вода от котела. Инсталиран е и
сензор, следящ съотношението въздух – гориво, по който сигнал се превключва режима на
работа на двете дюзи. Топлинна мощност на котела е от 1160 kW до 1335 kW.
Други основни технически характеристики на котела са и работния му режим са:
- водосъдържание му – 2639 l ,
- максимално допустимо налягане - 6 bar;
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- налягане на газа пред входа на горелката: 60 mbar;
- защита за изключване при налягане Рдоп = 4 bar;
- защита за изключване при температура – Т макс = 100 ˚С;
- поддържано работно налягане – 0,8 bar.
Центробежните помпи на циркулационния контур са разположени между подаващия
водоразпределителен колектор и котела.Те са с характеристики:
- Електрическа мощност – 2,2 kW;
- Обороти – 1500 min-1.
Фигура 6.3

Схема на захранване на консуматорите от котелната инсталация
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ЛЕГЕНДА :
Позиция 1 – Към производствено хале №1
Позиция 2 – Към леярен цех
Позиция 3 – Към производствено хале №2
Позиция 4 – Към производствено хале №1
Позиция 5 – Към заваръчен цех
Позиция 6 – Тръба за пълнене и източване
Позиция 7 – Към котела
Позиция 8 – Към административната сграда

Ефективността на котела е определена с помощта на газоанализатор тип TESTO –
Германия по обратен баланс. Проведени са две измервания. Резултатите от тях са
представени в Таблица 6.1:
Таблица 6.1

Резултати от измерване на димни газове на котелната инсталация

Показание
Температура на
изходящи газове
Съдържание на СО2
в изходящи газове
Съдържание на СО в
изходящите газове
Коефициент на
излишък на въздух
Загуби с изходящи
газове

Означение

Димни газове

Измерване 1

Измерване 2

Тизх.газ.

˚С

109,2

116,8

СО2

%

10,85

10,9

СО

ppm

12

10

α

-

1,03

1,08

q2

%

3,9

4,7

За установяване на загубите на топлина с околната среда – q5, с термовизионна
камера беше заснето топлиното излъчване и повърхностната температура на котела.
Оценката показа, че стойността на тези загуби е по-малка от 0,5 % от общите загуби.
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Фигура 6.4

Температурно поле на челната
стена

Фигура 6.5

Температурно поле около
горелката

Фигура 6.6

Температурно поле на странична
стена

Фигура 6.7

Температурно поле на
електромотора

Определянето на коефициента на полезно действие по обратен баланс е
извършен по следната зависимост:

  100  (q2  q3  q4  q5 ),%
където:
 - кпд на котела – обратен баланс;
q2 – загуби с изходящи газове – средно от двете замервания – 4,3 %;
q3 – загуби с химическо недоизгаряне. От измерванията се установи средна стойност
11 ppm;
q4 – загуби от механично недоизгаряне. При изгаряне на природен газ q4 е 0 %;
q5 – загуби от топлообмен с околната среда – от изследванията с термовизионната
камера се установи, че q5 ≈ 0,5 %.
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q3 

12600.CO.Vсг .(100  q 4 )
,%
Qir

където:
СО – съдържание на въглеокис продукт на непълно горене,
Vсг – съдържание на сухите димни газове за гориво природен газ.
Стойността на q3 е под 0,1 %. При това общата стойност на кпд на котела, определен
по обратен баланс е:
 = 100 – 4,3 – 0,5 – 0,1 ≈ 95 %
Данните от измерванията показват висока ефективност, която поддържа котела,
поради което не се налагат допълнителни мерки.
6.4 Отопляване на производствените сгради
Отопляването на производствените халета през зимните месеци на годината се
осъществява чрез два вида отоплителни системи:


конвективно отопление с въздухоотоплителни апарати;



лъчисто отопление с керамични газови излъчватели и газови тръби.

Конвективната водна отоплителна инсталация е с параметри 90/70 оС при изчислителни
условия. Инсталираните конвективни мощности са както следва:
Цех 6:

360 kW

Цех 7:

250 kW

Цех 11:

288 kW

Администрация:

300 kW

В производствените халета е изпълнена със стоманени неизолирани тръби и
топловъздушни апарати, а в административната сграда – с радиатори (отоплението на
административната сграда е анализирано в отделна част).
Фигура 6.8

Въздухоотоплителен апарат в
леярския цех

Фигура 6.9

Температурното поле на апарата
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Фигура 6.10

Въздухоотоплителен апарат в
леярския цех

Фигура 6.11

Температурното поле на
тръбите

Разпределителната мрежа не е изолирана, но тя е разположена в отопляемия обем и
топлинните загуби покриват част от отоплителния товар. Всички отоплителни тела са в
добро състояние и работят.
Този вид водно отопление обаче не е ефективен при отопляване на високите халета.
Топлината по естествен път се отвежда над работната зона и отоплението не може да
изпълни функционалното си предназначение.
Лъчисто отопление е инсталирано в цех 14 - "Втулки", където има 6 бр. керамични
инфрачервени нагреватели.
Друг тип газови тръбни излъчватели са монтирани в помпената станция над
резервоарите за охлаждаща вода (фиг.6.13). Целта е да се предотврати замръзването при
понижаване на външната температура или при възникване на непредвидени аварийни
ситуации.
Фигура 6.12

Керамичен газов излъчвател
в цех 14

Фигура 6.13

Тръбни газови излъчватели в
помпената станция
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6.5 Потребление на газ за промишлени цели
Тази група обхваща всички консуматори на газ свързани пряко с технологичния
процес в предприятието. Такива са пещта за термична обработка, технологично загряване
на съоръжения, участващи в процеса на леене – тигели, кокили и др., както и изваряване на
стружки от механичната обработка.
6.5.1 Газова пещ за термична обработка
В цех 12 са инсталирани две пещи за термична обработка на готови детайли. Едната от тях
е с газово загряване. По двете дълги страни на пещта са монтирани общо осем газови
горелки, които изгарят природен газ за нагряване на готовите отливки до определена
температура с цел намаляване на термичните напрежения (фиг.6.14-6.15).
Фигура 6.14

Газови горелки на пещта за
термична обработка

Фигура 6.15

Пещта за термична обработка

За оценка на дяла на изразходвания газ от пещта е използван предоставен от
фирмата модел на месечен експлоатационен режим, показан с Таблица 6.2 :
Таблица 6.2

Извършвана термообработка за
един месец в газова пещ LOI-SAAR

№

Дата

Продължителност на
работа , h

1

8

18

2

9

18

3

11

18

4

16

18

5

17

18

6

18

18

7

19

18

8

21

18

9

22

18
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По модела на експлоатация е извършено пресмятане на месечния разход на газ при
референтна температура 650 oC.
За загряването на детайлите е използвано уравнението на топлинния баланс :
Q =

m. cp . Δθ
,
3600.1000

kWh

където:
Q-

топлината необходима за загряване на метала за един цикъл, kWh

m-

масата на метала, m = 10000 kg

cp -

специфичен топлинен капацитет, cp = 500 J/kg.K

Δθ -

температурна разлика от началната температура на поставянето на метала в
пещта, до поддържаната температура. Δθ = 650 – 12,4 = 637,6 K.

12,4 оС - средногодишна температура за гр. Враца за периода от 2001 г. до 2006 г.
Топлината, необходима за подгряване на метала в пещта, изчислена по горната
формула е 885,6 kWh.
Освен за подгряването на метала, газ се изразходва за начално загряване на
конструкцията, на носещата платформа и за поддържане на температурата в пещта, т.е. за
покриване на топлинните загуби от топлопреминаване през стените, през лошо уплътнената
затваряща врата, загуби от лъчист топлообмен и др.
Потребната топлина за начално загряване на конструкцията и носещата платформа,
оценена по уравнението на топлинния баланс е 510 kWh.
Загубите през ограждащите елементи са оценени по уравнението на топлопреминаване:
Q заг.ст. =

U. A. Δθ1
.t ,
1000

kWh

където:
Qзаг,ст. U-

загуба на топлина за един работен цикъл , kWh
коефициент на топлопреминаване, U = 1.48 W/m2.K – изчислен е за стена с
дебелина 35 cm изградена от огнеупорни тухли и метална обшивка,

A-

площ на ограждащите елементи на пещта, А = 58 m2

Δθ1-

температурна разлика между температурите в пещта и въздуха в
помещението. Δθ1 = 650 – 16 = 634 К

t-

продължителност на един цикъл, t = 18 h.

Изчислените загуби на топлина за един работен цикъл са 979,6 kWh. Тогава общите
изчислени загуби за един работен цикъл са 2,375,2 kWh. Допълнителен дял в загубите
допринася и коефициентът на полезно действие на горивния процес. От Таблица 5.4 се
вижда, че за един месец са направени девет термични обработки или изчисленото месечно
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потребление на топлина за термична обработка на метали ще бъдат 21 376,8 kWh. При
коефициент на полезно действие на горивния процес КПД = 0,7 това количество топлина ще
бъде получено от 3 282,275 nm3 природен газ.
6.5.2 Загряване на тигели и кокили
В леярския цех се използва газ за подгряване на тигелите, кокилите и леярските
кофи. Подгряването се осъществява с подвижни газови горелки (фиг. 5.17).
Моделен режим на подгряване на кокилите с газови горелки за един месец,
предоставен фирмата, е използван за определяне на разхода на газ.
1.

I см. - сушене на IV пещ

- 12 h

2.

I см. - кокила на III инст.

- 2.5 h - 1 бр. - 2180 кг

II см. - кокила на IV инст.

- 2 h - 3 бр. - 2370 кг

II см. - кокила

- 40 min - 12 бр. - 228 кг

I см. - кокила на I инст.

- 1 h - 3 бр. - 375 кг

II см. - кокила на IV инст.

- 2 h - 2 бр. - 5230 кг

I см. - кокила на IV инст.

- 2 h - 3 бр. - 7845 кг

III см. - кокила на I инст.

- 1 h - 32 бр. - 883.2 кг

I см. - кокила на III инст.

- 2.5 h - 1 бр. - 2180 кг

II см. - кокила на IV инст.

- 2 h - 3 бр. - 7845 кг

I см. - кокила за риза

- 4 h в газова пещ -1 бр. - 2140 кг

II см. - кокила на II инст.

-1 h - 4 бр. - 432 кг

I см. - кокила на II инст.

- 1 h - 1 бр. - 302 кг

II см. - кокила на I инст.

- 1 h - 1 бр. -184 кг

- кокила на IV инст.

- 2 h - 1 бр. - 2615 кг

III см. - кокила на I инст.

- 1 h - 2 бр. - 482 кг

- риза - 4 h в газ. пещ

- 1 бр. - 2370 кг

I см. - кокила за риза

- 4 h в газ. пещ - 1 бр. - 2370 кг

II см. - кокила на IV инст.

- 2 h - 1 бр. - 2630 кг

III см. - кокила

- 40 min - 15 бр. - 285 кг

I см. - кокила за риза

- 3 h в газ. пещ - 2 бр. - 2460 кг

III см. - кокила на I инст.

- 1 h - 25 бр. - 4675 кг

3.

6.

7.

9.

10.

13.

14.

15.

16.

17.

II см. - кокила на I инст.

- 1 h - 2 бр. - 306 кг

- кокила на III инст.

- 1 h - 2 бр. - 366 кг

I см. - кокила за риза

- 4 h в газ. пещ - 2 бр. - 4900 кг

III см. - кокила на I инст.

- 1 h - 5 бр. - 1170 кг

I см. - кокила за риза

- 4 h в газ. пещ - 2 бр. - 6740 кг
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18.

I см. - кокила на IV инст.

- 3 h - 1 бр. - 3600 кг

20.

I см. - кокила за риза

- 4 h в газ. пещ - 2 бр. - 6060 кг

III см. - кокила на II инст.

- 1 h - 20 бр. - 2340 кг

21.

II см. - кокила на II инст.

- 1 h-6 бр. - 1716 кг

22.

I см. - кокила на I инст.

- 1 h - 8 бр. - 912 кг

II см. - кокила на II инст.

- 1 h - 10 бр. - 1595 кг

I см. - кокила за риза

- 4 h в газ. пещ - 2 бр. - 6760 кг

II см. - кокила на II инст.

- 1 h -15 бр. - 3056 кг

I см. - кокила за риза

- 4 h в газ. пещ - 2 бр. - 6480 кг

III см. - кокила на II инст.

- 1 h - 5 бр. - 1698 кг

I см. - кокила за риза

- 4 h в газ. пещ - 3 бр. - 9340 кг

III см. - кокила на IV инст.

- 2 h - 23 бр. - 6325 кг

28.

II см. - кокила на I инст.

- 1 h - 2 бр. - 710 кг

29.

I см. - кокила на I инст.

- 1 h - 3 бр. - 1056 кг

II см. - кокила на I инст.

- 1 h - 8 бр. — 2024 кг

I см. - кокила на I инст.

- 1 h - 3 бр. - 1011 кг

II см. - кокила за риза

- 4 h в газ. пещ - 2 бр. - 5400 кг

23.

24.

27.

30.

където :
•

„6”. - съответната дата от месеца.

•

I см. (III см.) - работната смяна през чието време е протекло леенето.

•

кокила на IV инст.

•

(I инст.) - на коя леярска инсталация са проведени първоначалното подгряване на кокилата
и самото леене

•

2h (1h) - времето за първоначално подгряване на кокилата с природен газ (при втора и всяка
следваща отливка температурата на кокилата може да е достатъчна за леене и да не се
налага предварително нагряване, а ако не е, то за много кратко време кокилата се
донагрява.

•

Збр. (32бр.) - брой на направените отливки

•

7845 кг. (883.2 кг.) - общото тегло на направените отливки.

За подгряването се използват горелки, чиято спецификация е представена в приложението.
При тези данни е за първоначално подгряване на кокилите се получава разход на
енергия, както следва :
 Месечен разход на газ = 9263,8 nm3;
 Месечно потребена енергия за подгряване на кокили
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= 9263,8.8000.1,163/1000 = 86190,4 kWh
при:
2,6 – часов разход на газ от една горелка, nm3/h;
8000 – калоричност на използваното гориво kcal/nm3.
6.5.2 Oбезмасляване на стружки и тръби
В резултат на механичната обработка на детайлите се отделят омаслени стружки. За
тяхното оползотворяване като материал за претопяване е необходимо да се обезмасляват,
което се прави чрез изваряване в специална за целта вана (Фиг.6.16).
Фигура 6.16

Вана за изваряване на стоманени
стружки

Ваната е с дължина 3,6 m, широчина 0,6 m, височина 0,47 m и обем 1,015 m 3. При
процеса на изваряване се използва разтвор (Фиг. 6.17) със следния състав: 75 kg сода
каустик, 10 kg течен сапун, 856 kg вода. Топлофизичните характеристики на тези компоненти
и на стоманата, необходими за последващите пресмятания, са посочени в Таблица 6.3.
Фигура 6.17 Разтвор за изваряване на стружки Таблица 6.3 Топлофизични характеристики
ρ

cp

Елемент
3

J/kgK

Сода каустик

2 130

2 100

Течен сапун

1 030

3 950

943

4 187

7 900

500

kg/m

Вода
Стомана
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В Таблица 6.4 е представен осреднен месечен режим на измиване на стружките. То
се извършва 14 дни в месеца по един път на ден.
Масата на стоманените стружки за обезмасляване е 150 kg, ваната е 170 kg, а
общата маса включваща и миещия разтвор е 1 262 kg. При това съдържание на елементите
във ваната кипенето на разтвора започва при температура 120 оС. Обобщеният специфичен
топлинен капацитет е 3 124 J/kgK, а плътността на разтвора е 1 123 kg/m3.
Таблица 6.4
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Данни за осреднен месечен режим
на измиване на стружки

Продължителност
h
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Маса
kg
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150

Един цикъл от този процес, представлява загряване на съдържанието на ваната от
начална температура до температура на кипене. Този първи етап от цикъла е с
продължителност един час. Следва кипене на разтвора в продължение на два часа. Тъй
като помещението, в което се извършва изваряването не е добре изолирано от околната
среда и конструкцията му позволява висока инфилтрация, се приема, че началната
температура, от която започва загряването е температурата на външния въздух. За гр.
Враца средната температура на въздуха за последните 6 години е 12,35 оС. Топлината
необходима за повишаване на температурата от 12,35 оС до 120 оС е определена по
уравнението на топлинния баланс:
Q = m. cp .

(θк −θн )
1000

= 1 262 . 3 124 . (120 − 12,35)/4,187/1000 ∗ 1.163 = 117,9 kWh

където:
m – масата на съдържанието във ваната, kg;
cp – обобщен специфичен топлинен капацитет, J/kgK;
θн – начална температура, оС;
θк – температура на кипене, оС.
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От това, че за загряването от 12,35 оС до 120 оС необходимото количество топлина е
117,9 kWh, а времето е един час, следва че общата мощност на горелките монтирани под
дъното на ваната е 117,9 kW. При тази мощност и продължителност на кипенето два часа,
топлината която се потребява от втория етап на цикъла е 235,8 kWh. Общо за целия цикъл
на изваряване на 150 kg стоманени стружки потребената топлина е 353,7 kWh, което е 126,7
nm3 природен газ, при коефициент на полезно действие на горивно-топлообменния процес
30 %. При четиринадесет цикъла на измиване за месец разходът е 1773,9 nm 3. За един тон
стоманени стружки, изразходваното количеството газ е 844,7 nm3, което е 366,12 лв./тон, при
цена на природния газ 433,42 лв./1000 nm3 с ДДС.
За обезмасляване на тръби се прилага технологично изваряване в отделна вана,
който процес протича 15 дни в месеца със средна продължителност 15 часа/ден. Използват
се газови дюзи с номинален разход 2,6 nm3/час. Изчисленият месечен разход на газ е 5850
nm3.
От направения анализ на използването на газ за производствени цели се получи
разпределение на потреблението, показано на фиг.6.18.

Фигура 6.18

Природен газ за промишлени нужди

9%

16%

Термична обработка
Загряване на тигели и
кокили

29%
46%

Обезмасляване на
тръби
Обезмасляване на
стружки

Както показват резултатите, 46% от технологичния разход на газ се пада на
загряването на тигелите, кокилите и кофите в леярския цех. Около 1/3 от общия разход на
газ се пада на процеса на обезмасляване на тръбите. И двата процеса се извършват с
горивни уредби с дюзи, на които разхода се контролира ръчно.
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7.

СИСТЕМИ ЗА ВОДООХЛАЖДАНЕ
За охлаждане на индукционните пещи е изградена водоохлаждаща инсталация. Тя е

изградена с построяването на предприятието и до момента е претърпяла много
реконструкции и ремонти. Включва помпена станция (фиг.7.1), разположена в помещение до
леярския цех, водоохлаждащи кули (фиг.7.2) намиращи се извън помещението и свързващи
тръбопроводи.
Фигура 7.1

Помпена станция

Фигура 7.2

Водоохлаждащи кули

Схемата на охлаждане е проектирана като индиректна, т.е. водата, която циркулира
във водоохлаждащите кули да не се смесва с тази за охлаждане на пещите. В резултат на
последващи изпълнението ремонти и реконструкции, сега циркулиращата вода през една
водоохлаждаща кула, която е монтирана допълнително, се смесва с втория кръг и
практически чрез наличните връзки между акумулаторите прави системата директна
(позиция 22, Фиг.7.3). Топлообменът между охлаждащата и охлажданата вода се
осъществява с два кожухотръбни топлообменни апарата от типа ВВП 200-4, като единият от
тях е с пет секции, а вторият – със шест.
На Фигура 7.3 е представена създадената по съществуващото състояние принципна
схема на водоохлаждащата система, а в Таблица 7.1 идентифицираната и спецификация.
От помпената станция охладена вода се подава към две основни групи консуматори.
Първата група включва охлаждане на индукторите и кондензаторните батерии към всяка от
тях, а втората - тиристорното управление на пещите. Две от пещите са с електрическа
мощност от 400 kVA, една пещ е с електрическа мощност 800 kVA и една пещ с
електрическа мощност 1600 kVA.
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Фигура 7.3

Таблица 7.1

Схема на водоохладителната система

Спецификация на водоохладителната система
Наименование

No.

Количество

1

Индукционна пещ 4 – 1600 kW

1

2

Тиристорно управление към индукционна пещ 4

1

3

Индукционна пещ 1 – 800 kW

1

4

Тиристорно управление към индукционна пещ 1

1

5

Индукционна пещ 2 – 400 kW

1

6

Тиристорно управление към индукционна пещ 2

1

7

Индукционна пещ 3 – 400 kW

1

8

Тиристорно управление към индукционна пещ 3

1

3

9

Резервоар 9 m

10

Резервоар 40 m

1
3

1
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11
12

Резервоар 3 m

3

1

Резервоар за омекотена вода 3 m

3

1

13

Водосъбирателен резервоар 35 m

3

14

Водосъбирателен резервоар 35 m

3

1

15

Топлообменен апарат ВВП 200 - 4/6

1

16

Топлообменен апарат ВВП 200 - 4/5

1

17

Водоохлаждаща кула КВО 250

1

18

Водоохлаждаща кула КВО 250

1

19

Водоохлаждаща кула КВО 400

1

20

Водоохлаждаща кула КВО 400

1

21

Водоохлаждаща кула КВО 400

1

22

Водоохлаждаща кула

1

23

Помпена група :
1. Помпа 6 Е 50
- резерв
2. Помпа 6 Е 50
- резерв
3. Помпа 25 Е 50 М - работеща

1
1
1

24

Помпена група :
1. Помпа 12 Е 50
2. Помпа 12 Е 50
3. Помпа 25 Е 50

1
1
1

25

26

- работеща
- резерв
- неработеща

Помпена група :
1. Помпа 12 Е 50 - работеща
2. Помпа 12 Е 50 - работеща
3. Помпа 12 Е 50 - резерв
Помпена група :
1. Помпа 6 Е 50
- работеща
2. Помпа 6 Е 50
-работеща
3. Помпа
-демонтирана

27

Помпа 6 Е 50 М

28

Резервен помпен агрегат

1

1
1
1
1
1
1

- работеща

1
1

Резервоари за охлаждаща вода
Както се вижда от принципната схема на Фигура 7.3, водоохлаждащата инсталация
включва общо шест резервоара. Четири от тях са разположени в помещението на
помпената станция. Най-големият от тях е бетонен и е с вместимост 40,0 m3. По проект е
определен като „Преливен резервоар”. Вторият по големина резервоар е изработен от
стоманена

ламарина.

Предназначен

е

да

събира

водата

от

индукторите

и

от

кондензаторните батерии на пещите преди да бъде подадена към кожухотръбен
топлообменен апарат за охлаждане. Неговата вместимост е 9,0 m3. В помпената станция са
инсталирани още два метални резервоара, всеки от тях с вместимост 3,0 m3. Един от тях е
предназначен за събиране на водата от охлаждащата система на шкафовете с тиристорно
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управление на пещите, а другият в момента се използва за подготвяне на омекотена вода за
допълване на инсталацията. При огледа се установи, че всички резервоари са свързани с
тръби в основата си като скачени съдове. Тръбни връзки между всички тях имат и в горната
им част. Това позволява преливане на охлаждащия флуид от един в друг резервоар.
Описаните четири резервоара са предназначени и за акумулиране на охладената вода.
Има още два резервоара, които са разположени извън помещението на помпената
станция. Те са бетонни и са вградени в земята под водоохлаждащите кули. И двата
резервоара са с вместимост по 35,0 m3. В тях по гравитачен път се стича охладената в
кулите вода. Циркулационни помпи я засмукват, подават я към двата кожухотръбни
топлообменни апарата и след като отнеме топлината от вътрешния циркулационен кръг,
постъпва отново във водоохлаждащите кули, разпръсква се през дюзи и отново се стича в
резервоарите.
Циркулационни помпи
За циркулация на охлаждащата и охладената вода има четири основни помпени
групи (позиции 23, 24, 25 и 26) и една самостоятелна помпа (позиция 27). Напорът на всички
помпи е 50 m, а дебитът е различен – 6 l/s, 12 l/s и 25 l/s. Характеристиките на помпите и
задвижващите електродвигатели са посочени в Таблица 7.2. Свързването на три от помпите
към вала на електродвигателите е моноблочно, а останалите са със собствено лагеруване и
свързани посредством еластичен съединител. Помпите са стари и в лошо състояние.
Таблица 7.2

Характеристики на циркулационните помпи и задвижващите електродвигатели

Помпена група – позиция 23
Помпа

Двигател

VIPOM – Видин

ЗАЕ – Пловдив

Тип – 6 Е 50

Тип – AD 132 S.2

Мощност – 7,5 kW

Мощност – 7,5 kW

Дебит – 6 l/s

Обороти – 2910 min-1

Напор – 50 m

cos φ– 0,89

Обороти – 2900 min-1

220/380 V Δ/Υ 26,4/15,3 A

Вид
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VIPOM – Видин

ЗАЕ – Пловдив

Тип – 6 Е 50

Тип – AD 132 S.2

Мощност – 7,5 kW

Мощност – 7,5 kW

Дебит – 6 l/s

Обороти – 2910 min-1

Напор – 50 m

cos φ– 0,89

Обороти – 2900 min-1

220/380 V Δ/Υ 26,4/15,3 A

VIPOM – Видин
Тип – 25 Е 50 М
Дебит – 25 l/s
Напор – 50 m
Обороти – 3000 min-1
Помпена група – позиция 24
Помпа

Двигател

Вид

VIPOM – Видин

Производител - России

Тип – 12 Е 50

Тип – AUPKM 132 M243

Мощност – 11 kW

Мощност – 11 kW

Дебит – 12 l/s

Обороти – 2910 min-1

Напор – 50 m

cos φ – 0,9

Обороти – 2900 min-1

380 V

VIPOM – Видин

ЗАЕ – Пловдив

Тип – 12 Е 50

Тип – МО 160 S-2

Мощност – 11 kW

Мощност – 15 kW

Дебит – 12 l/s

Обороти – 2925 min-1

Напор – 50 m

cos φ– 0,91

Обороти – 2900 min-1

220/380 V Δ/Υ 49,2/28,4 A

КПД – 0,88
Υ

21 A

КПД – 0,88
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VIPOM – Видин
Тип – 25 Е 50 М
Дебит – 25 l/s
Напор – 50 m
Обороти – 3000 min-1
Помпена група – позиция 25
Помпа

Двигател

Вид

VIPOM – Видин

ЗАЕ – Пловдив

Тип – 12 Е 50

Тип – МО 160 S-2

Мощност – 11 kW

Мощност – 15 kW

Дебит – 12 l/s

Обороти – 2925 min-1

Напор – 50 m

cos φ– 0,91

Обороти – 2900 min-1

220/380 V Δ/Υ 49,2/28,4 A

VIPOM – Видин

ЗАЕ – Пловдив

Тип – 12 Е 50

Тип – МО 160 S-2

Мощност – 11 kW

Мощност – 15 kW

Дебит – 12 l/s

Обороти – 2925 min-1

Напор – 50 m

cos φ– 0,91

Обороти – 2900 min-1

220/380 V Δ/Υ 49,2/28,4 A

VIPOM – Видин

Производител - России

Тип – 12 Е 50

Тип – AUPKM 132 M243

Мощност – 11 kW

Мощност – 11 kW

Дебит – 12 l/s

Обороти – 2910 min-1

Напор – 50 m

cos φ – 0,9

Обороти – 2900 min-1

380 V

КПД – 0,88

КПД – 0,88

КПД – 0,88
Υ

21 A

Помпена група – позиция 26
Помпа

Двигател

Вид
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VIPOM – Видин

ЗАЕ – Пловдив

Тип – 6 Е 50

Тип – AD 132 S.2

Мощност – 7,5 kW

Мощност – 7,5 kW

Дебит – 6 l/s

Обороти – 2910 min-1

Напор – 50 m

cos φ– 0,89

Обороти – 2900 min-1

220/380 V Δ/Υ 26,4/15,3 A

VIPOM – Видин

Тип – SAM 112 M2

Тип – 6 Е 50

Мощност – 7,5 kW

Мощност – 7,5 kW

Обороти – 2895 min-1

Дебит – 6 l/s

cos φ – 0,89

Напор – 50 m

220/380 V Δ/Υ 25,3/14,6 A

КПД – 0,88

Обороти – 2900 min-1

Циркулационна помпа – позиция 27
ЗАЕ – Пловдив
Тип – МО 112 М2
Мощност – 7,5 kW
Обороти – 2900 min-1
cos φ– 0,88

КПД – 0,88

220/380 V Δ/Υ 25,5/14,7 A
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Топлообменни апарати
Както

вече

кожухотръбните

е

посочено

топлообменни

по-горе,

Фигура 7.2

Два топлообменника тип ВВП в
системата за охлаждане

апарати

(фиг.7.2) разделят инсталацията на два
независими

циркулационни

кръга.

Двата

потока протичащи през тях се движат в
противоток, като охлаждащата вода (от
водоохлаждащите
междутръбното

кули)

преминава

пространство,

в
а

охлажданата – в тръбите на всяка секция.
Според идеен проект от м. октомври 1993 г.
единият топлообменник трябва да охлажда
само индукторите на индукционните пещи, а вторият топлообменник – кондензаторните
батерии и шкафовете с тиристорно управление. От проектните данни се вижда, че те са
подбрани и предназначени за работа при следните температурни режими и дебити:
Параметри на топлообменника за охлаждане на индукторите:
температури на охлажданата вода (през индукторите)

- 60 оС / 28 оС

температури на охлаждащата вода (през водоохлаждащите кули)

- 26 оС / 50 оС

дебит на охлаждащата вода

- 85,0 m3/h.

Общата топлинна мощност за охлаждане на индукторите на всички пещи при тези
параметри е 2 250 kW.
Параметри на топлообменника за охлаждане на тиристорното управление и
кондензаторните групи на пещите:
температури на охлажданата вода (през кондензаторните батерии
и тиристорното управление) температури на охлаждащата вода (през водоохлаждащите кули) дебит на охлаждащата вода -

55 оС / 28 оС
26 оС / 50 оС
45,0 m3/h

Топлинната мощност за охлаждане на тиристорното управление и кондензаторните
групи на всички пещи при горепосочените параметри е 1 200 kW.
В действителност има съществена разлика в организирането на охлаждащите
потоци. Единият от инсталираните топлообменни апарати ВВП 200–4/6 осигурява
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охлаждането на вода едновременно за индукторите и кондензаторните батерии, а вторият
топлообменен апарат охлажда вода само за тиристорното им управление.
За определяне на действително постиганите режимни параметри са извършени
измервания в зимен и летен режим. Тежкият режим за водоохлаждащите кули е летния.
Измерването на летния режим е извършено в един от най-горещите дни на годината –
26.06.2007 год. Измерената температура на външния въздух беше 39,6 оС в 14.00 часа.
Работеха три от четирите инсталирани пещи. Изключена беше само една пещ с
електрическа мощност 400 kW. Измерените стойности на режимните параметри са
представени в точка „Измерване на дебит на охлаждащата вода” на тази глава.
Водоохлаждащи кули
Охлаждането на водата във външния циркулационен кръг се осъществява с помощта
на шест водоохлаждащи кули. Пет от тях са произведени в завод „Зора” АД – гр. Търговище,
а шестата е доставена като вече използвано съоръжение и няма никакви данни и
характеристики за нея.
Фигура 7.3

КВО 400 и КВО 250

Фигура 7.7

Голяма водоохлаждаща кула

Обособени са три циркулационни кръга за охлаждащата вода. В първия тя циркулира
с помощта на циркулационна помпа през топлообменен апарат ВВП 200-4 / 6 (позиция 15 на
фиг.7.3) и постъпва в три водоохлаждащи кули. Две от тях са тип КВО 250, а третата е КВО
400. След като се отнеме температурата, водата по гравитачен път се стича в резервоара
под тях. Вторият циркулационен кръг обслужва топлообменен апарат ВВП 200-4 / 5 (позиция
16 на фиг.7.3). След топлообменника водата се разпръсква в две водоохлаждащи кули тип
КВО 400 (фиг. 6.4), охлажда се и се стича във втория резервоар под водохлаждащата кула.
Третият циркулационен кръг охлажда водата в резервоара с вместимост 40,0 m3 (позиция 10
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Агенция за устойчиво
енергийно развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното
становище
на
Европейския
съюз
и
Управляващия
орган.
Стр.40

на фиг.7.3). Циркулационна помпа засмуква водата от резервоара и я подава към
разпръскващите дюзи на голямата водоохлаждаща кула. След охлаждането и тя се събира
във ваната на кулата и по гравитачен път през пластмасова тръба се стича през отворения
люк отново в резервоара.
Фигура 7.8 Вентилаторите на КВО 400

Фигура 7.9 Неработещи дюзи на КВО 440

Водоохлаждащите кули са избрани при следните параметри (според проекта от 1993
год.):
температури на постъпващата вода -

39,0 оС

температури на охладената вода -

26,0 оС

температури на мокрия термометър -

20,4 оС.

Състоянието на всички водоохлаждащи кули е лошо. Липсват два вентилатора

на

водоохлаждащата кула от позиция 19 на Фигура 7.3 и един (фиг. 7.8) на водоохлаждаща
кула от позиция 21 на същата фигура. Счупени са сепараторните решетки и голяма част от
разпръскващите дюзи не работят (фиг. 7.9).
Консуматори на охлаждаща вода
Охлаждат се нагревателните елементи на индукционните пещи – индукторите,
шкафовете с тиристорно

управление и кондензаторните батерии на

всяка пещ.

Охлаждащата вода достига до консуматорите по четири стоманени тръбни линии. Две от тях
доставят охлаждаща вода до най-голямата индукционна пещ с електрическа мощност 1600
kW. По едната тръбна линия се доставя вода за охлаждане на индуктора и кондензаторните
батерии, а по другата – за охлаждане на тиристорното управление на пещта. Всеки от тези
елементи включва по няколко отделни кръга, които имат отделни изводи. За това в края на
всяка тръбна линия е инсталиран водоразпределителен колектор (фиг. 7.10), който
разпределя охлаждащата вода към всеки отделен кръг. След като премине през всички
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охлаждащи кръгове на консуматора, водата се събира в открита водосъбирателна вана
(фиг.7.11) и от нея по гравитачен път се връща в резервоарите.
Фигура 7.10

Водоразпределителен колектор на
Водосъбирателна вана на пещи
Фигура 7.11
пещ 1600 kW
400 kW и 800 kW

По аналогичен начин се подава охлаждаща вода към останалите три по-малки
индукционни пещи.
От един водоразпределителен колектор се захранват с охлаждаща вода индукторите на две
пещи.
ИЗМЕРВАНЕ НА РЕЖИМНИТЕ ПАРАМЕТРИ
Измерване на дебита на охлаждащата вода
В избрани точки от мрежата е измерен дебита на циркулиращата вода с ултразвуков
дебитомер.
Таблица 6.3
7.2

Измерванена
надебит,обем
дебит,обемиискорост
скорост Фигура
Фигура
6.13
Измерване
7.12

No.

Час

Дебит

14:02

m
/h
24,280

3

1

m
0,034

m/s
1,27

2

14:04

24,587

0,653

1,26

3

14:06

24,090

1,032

1,26

3

Обем

Точка
измерване
Точка
нана
измерване

Скорост
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No.

Час

Дебит

Обем

Скорост

3

15,09

m /h
8,360

3

1

m
0,056

m/s
0,285

2

15,12

8,510

0,416

0,314

3

15,14

8,548

0,557

0,300

ОЦЕНКА НА РАБОТАТА НА ВОДООХЛАДИТЕЛНИТЕ КУЛИ
По измерените данни за режимните параметри и климатичните данни за външния
въздух е направена оценка на ефективността на водоохладителните кули (ВОК) . Те са
разделени на три групи в зависимост от схемата на свързване. Първа група са ВОК 17, 18 и
19, втора група са ВОК 20 и 21 и трета група – ВОК 22.
Оценка работата на първа група ВОК – 17, 18 и 19
Измерени параметри на студоносителя
Таблица 7.3
№
--1
2
3
4

Измерени параметри на студоносителя
V̇
3
m /h
25,4
23,3
19,95
24,93

Час
h
11:10
11:12
11:14
11:18

V
3
m
0,05
1,01
2,11
3,25

v
m/s
1,11
1,29
1,33
1,12

r
C

o

29,4

k
C

t
C

o

o

28

1,4

Състояние на външния въздух по време на направените измервания
Температура

32oC

Относителна влажност

32%

Атмосферно налягане

1003 hPa

Баланс на системата
 По вода
Средната температура на водата е tср= 28,7 oC. По таблични данни са определени
стойностите на специфичният топлинен капацитет cp= 4,18 kJ/kgK и плътността на водата =
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996,05 kg/m3. Средният обемен дебит на системата е 23,4 m3/h. Количеството топлина, което
се отдава във водоохлаждащата кула от водата е 37,89 kW.
 По въздух
Балансът по въздух е определен с модел на адиабатното охлаждане в кулата.
Процесът на охлаждане на водата е при h=const. Началното състояние на въздуха е t’= 32
C и '= 32%. Крайното състояние е при температура t” и относителна влажност ”. За

o

достигане на крайното състояние на въздуха и отнемане на необходимото количество
топлина от водата трябва да се осигури обемен дебит на въдуха V̇ .

Резултатите от

изчислителния процес са представени в Таблица 7.4.
Таблица 6.12

Крайно състояние на въздуха и необходим масов дебит
”
%
100
90
80
70

№
--1
2
3
4

V̇
3
m /h
192 300
213 000
241 500
285 000

t”
C
19,87
21,03
22,33
23,79
o

Дебит на изпарената вода
Средната температура на водата е tср= 28,7 oC. По таблични данни е определена стойността
на специфичната топлина на изпарение на водата r = 2 433,8 kJ/kg. Изчисленият обемен
дебит на изпарената вода от водоохладителната кула е 0,06 m3/h или 56,26 l/h.
Оценка на работата на втората група ВОК – 20 и 21
Измерени параметри на студоносителя
Таблица 7.5
№
--1
2
3
4

Измерени параметри на студоносителя
Час
h
12:10
12:15
12:20
12:25

V̇
3
m /h
24,57
24,55
24,51
24,36

V
3
m
0,13
1,73
3,73
5,60

v
m/s
1,23
1,22
1,19
1,17

s
C

o

28,7

t
C

o

29,7

u
C

o

31,3

v
C

o

31,2

t
C

o

2,05

Състояние на външния въздух по време на направените измервания
Температура

34oC

Относителна влажност

25%

Атмосферно налягане

1003 hPa

Баланс на системата
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 По вода
Средната температура на водата е tср= 30,23 oC. По таблични данни са определени
стойностите на специфичният топлинен капацитет cp= 4,179 kJ/kgK и плътността на водата
= 995,60 kg/m3. Средният обемен дебит на системата е 24,5 m3/h. Количеството топлина,
което се отдава във водоохлаждащата кула от водата е 58,05 kW.
 По въздух
Процесът на охлаждане на водата е при h=const. Началното състояние на въздуха е
t’= 34 oC и '= 25%. Крайното състояние е при температура t” и относителна влажност ”. За
достигане на крайното състояние на въздуха и отнемане на необходимото количество
топлина от водата трябва да се осигури обемен дебит на въдуха V̇ . Изчислените данни са
представени в Таблица 7.6.
Таблица 7.6

Крайно състояние на въздуха и необходим масов дебит

№
--1
2
3
4

”
%
100
90
80
70

V̇
3
m /h
234 000
255 000
283 000
321 500

t”
C
19,6
20,75
22,04
23,48
o

Дебит на изпарената вода
Средната температура на водата е tср= 30,23

o

C. По таблични данни е определена

стойността на специфичната топлина на изпарение на водата r = 2 430,2 kJ/kg. Изчисленият
обемен дебит на изпарената вода от водоохладителната кула е 0,09 m3/h или 86,37 l/h.
Оценка работата на третата група ВОК – 22
Измерени параметри на студоносителя
Таблица 7.7
№
--1
2
3

Измерени параметри на студоносителя
Час
h
15:09
15:12
15:14

V̇
3
m /h
8,36
8,51
8,55

V
3
m
0,056
0,416
0,557

v
m/s
0,285
0,314
0,3

g
C

o

30,4

h
C

t
C

o

o

38

7,6

Състояние на външния въздух по време на направените измервания
Температура

38oC

Относителна влажност

12%

Атмосферно налягане

1002 hPa.
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Баланс на системата
 По вода
Средната температура на водата е tср= 34,20 oC. По таблични данни са определени
стойностите на специфичният топлинен капацитет cp= 4,179 kJ/kgK и плътността на водата
= 994,32 kg/m3. Средният обемен дебит на системата е 8,51 m3/h. Количеството топлина,
което се отдава във водоохлаждащата кула от водата е 74,65 kW.
 По въздух
Процесът на охлаждане на водата е при h=const. Началното състояние на въздуха е
t’= 38 oC и '= 12%. Крайното състояние е при температура t” и относителна влажност ”. За
достигане на крайното състояние на въздуха и отнемане на необходимото количество
топлина от водата трябва да се осигури обемен дебит на въдуха V̇ . Данните са представени
в Таблица 7.8.
Таблица 7.8
№
--1
2
3
4

Крайно състояние на въздуха и необходим масов дебит
”
%
100
90
80
70

V̇
3
m /h
181 800
193 000
207 000
225 000

t”
C
18,36
19,47
20,71
22,09
o

Дебит на изпарената вода
Средната температура на водата е tср= 34,20 oC. По таблични данни е определена
стойността на специфичната топлина на изпарение на водата r = 2 419,6 kJ/kg. Изчисленият
обемен дебит на изпарената вода от водоохладителната кула е 0,11 m3/h или 111,70 l/h.
По технологични изисквания максималната температура на подаваната вода за
охлаждане (tст.в.) не може да превишава 30 oC. При нормативни параметри на външния
въздух за лятото, температурата на мокрия термометър е tм= 24,45 oC. Минималната
теоретична температурна разлика „изходяща вода-въздух” е t= 5,55 oC.
На база реални измервания на температурните режими на трите групи ВОК се
получават следните темпeратурни разлики показани в Таблица 7.9.
Таблица 7.9
Група
№
1
2
3

Температурни разлики по групи ВОК
tм
C
19,87
19,6
18,36
o

tст.в.
o
C
28
29,2
30,4

t
C
8,13
9,6
12,04
o
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При измерените условия за работата на охлаждащата система

се достига до

следните основни заключения:


установените температурни разлики за първата група 1,4 оС и за втората група
2,05 оС показват, че кулите не работят ефективно. Това се дължи на
запушените и амортизирани дюзи, които не могат да разпръснат водата, както
и на неработещите вентилатори, които не осигуряват необходимия дебит на
въздуха,



температурната разлика между изходящата от кулите вода и температурата
на мокрия термометър при измерените условия също е доказателство за лошо
оползотворяване на разполагаемия потенциал,



липсва автоматичен контрол на топлообменните процеси и това рефлектира
върху разхода на електричество за помпите и вентилаторите,



има несъответствие между идейния проект и последващите реконструкции,
които са довели до множество излишни връзки и смесване на двата
циркулационни контура.

8.

СИСТЕМИ ЗА СГЪСТЕН ВЪЗДУХ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ГАЗОВЕ
За

производство

на

сгъстен

въздух

е

изградена локална система. В помещението на
помпената станция е монтиран съвременен винтов

Фигура 8.1

Компресорът за
сгъстен въздух

компресор Electra – Screw на компанията Gardner
Denver (фиг. 8.1). Компресорът е оборудван с
микропроцесорно управление. Контролерът следи
налягането на сгъстяванивания въздух и прекратява
работата на агрегата при достигане на зададеното
налягане. Оборудван е със защити за висока
температура на електромотора , компресорното тяло
и превишаване на допустимото налягане. Работната
мощност

на

компресора

е

30,0

kW,

а

производителността му е променлива в зависимост
от максимално поддържаното налягане. Оборудван е
с въздушен филтър на смукателната страна и
сепаратор на маслото преди нагнетателния изход.
След достигне на зададеното налягане компресорът
преминава автоматично в режим на разтоварване.
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Компресорът засмуква въздух от помещението в което е инсталиран. По стоманен
тръбопровод той се отвежда до ресивер за сгъстен въздух. Той е инсталиран извън
помещението на помпената станция,

непосредствено до водоохладителните кули.

3

Предназначен за съхраняване на 5,0 m сгъстен въздух с максимално работно налягане 8,0
bar. От ресивера по мрежа от стоманени тръби с външен диаметър 65 mm, сгъстеният
въздух се отвежда до консуматорите в производствените цехове.
Обследването не установи причини за предприемане на мерки по системата.
9.

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И СИСТЕМИ

Основни електрически данни и резултати за индукционните пещи
Индукционните пещи са 4 броя. Първа и втора пещ са тип ПИ600, трета – ПИ1600 и
четвърта – ПИ2500. Основните им технически данни да показани в Таблица 9.1.
Таблица 9.1
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Основни технически данни за индукционните пещи

Основни технически данни
Захранващо напрежение, трифазно,
50 Hz
Вместимост на тигела
Тегло на разтопения метал при една
плавка стомана
Тегло на разтопения метал – чугун
Мощност на захранващия
преобразувател с повишена честота
Работна честота
Работно напрежение
Задвижване
Охлаждане
Производство
Обща производителност на метал за
една смяна
Обща производителност за един месец
Време за пренастройка (презареждане)
за един месец
Производителност при чугун

ПИ 600

ПИ 1600

ПИ 2500

380

380

380

3

0,08

0,222

0,347

kg

630

1600

-

kg

-

-

2500

kW

400

800

1600

Hz
V

Година

1 000
1 500
хидравлично
водно
1980

500
1 500
хидравлично
водно
1980

500
2 000
хидравлично
водно
1980

кg

-

1 500

2 200

кg

53 000

87 000

131 000

h

80

40

28

кg/h

-

1 200

2 400

V
m
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Фигура 9.1

Изглед към индукционните пещи

Фигура 9.2

Индукционната пещ ПИ2500

Всички пещи са тигелни, с индуктор, който се захранва с променлив ток. Създаденото
от индуктора променливо магнитно поле преминава през тигела към метала в него, който ще
се топи. Променливият магнитен поток индуктира в метала електродвижещо напрежение,
вследствие на което в метала протичат токове, които го нагряват и разтопяват. Стопилката
играе роля на вторичната намотка на трансформатор, а първичната е индуктора.
Преобразуването на енергията в тигелната пещ преминава през три етапа: електрическа в
магнитна, магнитна в електрическа, електрическа в топлинна.
Както се вижда от Таблица 9.1, времето за едно стопяване на метала в
индукционната пещ е сравнително малко, процесът е високопроизводителен.
Особеното при тигелните пещи от електрическа гледна точка е това, че магнитният
поток се затваря през въздух или диамагнитна среда, поради което консумираната
реактивна мощност е 5 - 10 пъти по-голяма от активната мощност на пещта. Естественият
фактор на мощността е 0,1 - 0,2. Така захранващият трансформатор не би могло да се
използва пълноценно, защото ще бъде натоварен само с реактивна мощност. Затова всички
тигелни пещи имат устройства за настройване на резонансен кръг за определена честота
чрез кондензаторни батерии, които едновременно с това повишават фактора на мощността
(cos ) на тигела, а това означава силовите трансформатори да се освободят за пренасяне
и преобразуване на активна електрическа енергия.
Чрез компенсиране на реактивната енергия тигелните пещи работят и трябва да работят
при cos  близък до и около единица. Това има много голямо значение за намаляване на
загубите вътре в пещния трансформатор и така използването му да бъде пълноценно.
Обследването показа, че картината при изследваните пещи не е такава. Това се вижда от
приложените графики на електрическите товари на всяка пещ за един месец, за година и
четирите пещи за година. Констатира се, че товарите трудно се поддържат с cos  близък до
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1, което води до допълнителни загуби на електричество, отразяващи се на специфичния
разход на електричество.
Фигура 9.3

Потребенa енергия от четирите пещи за 2006 г.

Капацитивна
Индуктивна
Активна ОБЩО

Нощна
Дневна
Върхова
200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

Електричество, MWh; MVArh
Фигура 9.4

Потребена активна енергия за 2006 г. от пещи 1, 2, 3 и 4

600

Електричество, MWh

500

Върхова
Дневна
Нощна
Общо

400

300

200

100

1

2

3

4
№ на пещ
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Тигелните индукционни пещи в предприятието са произведени в гр. Габрово от ЕТ „Нено
Митев”. Индукторите работят при по-висока честота от промишлената (50Hz). Повишената
честота се получава чрез тиристорни честотни преобразуватели. За четирите пещи те са
следните:
 първа пещ (ПИ1-600) – преобразувател тип ПТ1-600;
 втора пещ (ПИ1-600) – преобразувател тип ПТ1-600;
 трета пещ (ПИ1-1600) – преобразувател тип ПТ1-800;
 четвърта пещ (ПИ1-2500) – 2 броя преобразуватели тип ПТ1-1600.
Блоковата схема на всички 4 преобразувателя е една и съща, представена на Фигура 9.5.
Блоковата схема на индукционната пещ ПИ обхваща блоковете 2 до 7 (след силовия
трансформатор 1), а блоковете 2, 3, и 7 са на тиристорния преобразувател ПТ.
Фигура 9.5

Блокова схема на електрозахранването на високочестотна
индукционна пещ

Данните за трите вида честотни преобразуватели ПТ1-600, ПТ1-800, ПТ1-1600 са
дадени в Таблица 9.2.
Всички тиристорни честотни преобразуватели работят над 25 г. Както тиристорите,
така и другите елементи са стари типове и с големи загуби. Оцененият общ коефициент на
полезно действие на тези преобразуватели достига стойност 0,7 -0,75.
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В началото на 2007 г. на трите пещи (без четвъртата) са заменени тиристорите с помощни по ток, заменени са и кондензаторните батерии на четирите пещи, а на четвърта е
заменен и индуктора. Може да се очаква повишаване на коефициента на полезно действие
на трите пещи (без ІV) с 2-3%, защото новите тиристори имат по-малки електрически загуби.
Топлинният коефициент на полезно действие при интензивното охлаждане и работа без
капак може да се очаква не по-голям от 0,8.
Общият коефициент на полезно действие, като произведение на електрическия и топлинния
е:

общ  ел .топл  0,75.0,8  0,6

.

Тази стойност е сравнително ниска, но е реално следствие на съществуващите условия.
Таблица 9.2

Данни за индукционните тиристорни преобразователи за
индукционните пещи

№

Технически данни за честотните преобразуватели

ПТ1-600

ПТ1-800

ПТ1-1600

1

Мощност на силовия трансформатор с
напрежение 20/0,4 kV

kVA

630

1 000

2 x 1 000

2

Захранващо напрежение, трифазно, 50 Нz

V

380 ± 10%

380 ± 10%

380 ± 10%

3

Номинална консумирана мощност

kW

450

860

1 700

4

Номинална изходна мощност

kW

400

800

800

5

Номинално изходно напрежение

V

800

800

800

6

Работна честота

Hz

1 000 ± 30%

500 ± 30%

500 ± 30%

7

Номинално напрежение на токоизправителя

V

500 - 10%

500 -1 0%

500

8

Номинален ток на токоизправителя

А

870

1 700

2 х 1 700

9

Работно налягане на охлаждащата вода

Ра

2.10

2.10

2.10

10

Температура на охлаждащата вода

0

18 - 25

18 - 25

18 - 25

С

5

5

5

Една теоретична постановка за разхода на електричество и производителността при
подобни индукционни пещи (само за информация).
От

експерименталния

опит

за

работа

с

индукционни

пещи

е

известно,

че

производителността в тон/h и специфичния разход W на електричество kWh/тон зависят от
използване на пещта по мощност Кр и от големината на изходното блато Gб.
Коефициентът по мощност Кр е отношение на консумираната от пещта мощност Рпещ, към
номиналната мощност на пещта Рн-пещ:

Кр 

Рпещ
Рн пещ
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На Фигура 9.6 е дадена зависимостта на П и W от коефициента Кр при различен топлинен
коефициент на полезно действие.
Фигура 9.6

Зависимост на П и W от Кр

На Фигура 9.7 е дадена зависимостта на специфичния разход W на електричество и
производителността П от изходното блато Gб в части от номиналната му стойност - Gном.

Фигура 9.7

Зависимост на П и W от Gб

За рационалното използване на електричеството и висока производителност е
необходимо големината на началното блато да бъде 0,5-0,6 от вместимостта на пещта, като
оптималната стойност може да се определи от експлоатационния опит на предприятието,
конкретно за дадена пещ. Голямото блато определя по-висока степен на използване на
пещния трансформатор, по-активна мощност при условие на постоянен висок фактор на
мощността, т.е. увеличава се коефициента на използване на трансформатора по мощност,
при което се интензифицира технологичния процес и се намалява разхода на
електричество. В експлоатационни условия е трудно да се поддържа голяма стойност на Gб,
но дори 0,3-0,4 подобряват работата на пещите.
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Рентабилната работа на индукционните пещи зависи от редица други фактори, поважните от които са описани по-долу.
При индукционните пещи, когато липсва ефективен контрол за повишаване на
температурата на метала над допустимата, рязко се влошава икономичността на работа.
Препоръчва се в такива случаи, т.нар. изотермичен режим на работа, като температурата на
леене се достига в края на процеса на топене.
При започване на работа, когато „блатото” още не е създадено, в пещта трябва да се
налее течен метал от друга пещ или топилният процес да започне със специално подбрани
стартови шихтови блокове.
Най-неефективно индукционните пещи работят в режим на подгряване на шихтата.
При работа на малки пещи не е доказан ефект от предварително подгряване на шихтата, но
е желателно времето за подгряване до температура на топене да се съкрати максимално –
например чрез поставяне на газова горелка в самата пещ в началния период на процеса.
Ако шихтата при това се нагрее до 700 оС, производителността се увеличава с 10%, а
разхода на електричество за един тон стомана и чугун намалява с 50-60 kWh.
Като се има предвид кпд на пещите, теоретичният разход на електричество за
стопяване на 1 тон чугун е 453 kWh/ton. В действителност, разходът на електричество е
много по-голям (над 500-700 kWh/тон), което се дължи главно на редица нерешени
организационни проблеми.
Като пример за възможности в това отношение е работата с капака на тигела.
Фигура 9.8

ПИ 2500 без капак
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На фиг.9.9 е показана термовизионна снимка на разтопения метал в индукционната
пещ при отсъствие на капак, което е нормалната практика.
Фигура 9.9

Термовизионна снимка на
ПИ 2500 без капак
1609.3 °C
1600
1400
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1200
1000
800
600
400
300.0

Използването на капак затруднява работата на операторите и поради това те
предпочитат да работят без него. Оценката на получаващото се температурно поле, както
може да се види от фиг.9.10 показва, че средната температура в отвора е 1189,6 оС.
Фигура 9.10

Разпределение на температурата при отворен капак

При диаметър 0.8 m се получава топлинен поток от излъчване 119,6 kW, а при
диаметър 1 m – 191 kW. Следователно часовата загуба на енергия при открит капак е 119,6
kWh .
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Този резултат се покрива с доказаното от световната практика. Нещо повече,
добрите практики и технологичните предписания за такива пещи определят допустимо
технологично време за работа с открит капак не повече от 12 минути на час.
Допълнителна енергийна ефективност на индукционните пещи и то конкретно за тези, които
топят чугун, може да се реализира чрез преминаване на голямата пещ на миксерен режим
на работа, на основата на т. нар. базисен чугун по състав, от който с добавка на феросплави
могат да се получават отделните марки необходими за конкретните отливки.
Съпротивителна пещ за термообработка
Пещта е с мощност 400 kW и се използва за термообработка на детайли. Не е
уплътнена добре и голяма част от топлината на нагревателите се губи. Пещта трябва да
работи само през нощната зона на тарифата за електричество и по изключение през
дневната зона, но в никакъв случай през часовете на върховата зона.
За да може ефективно това да се контролира, за тази пещ специално трябва да се
използва електронен електромер, който не само ще отчита електричествота и часа, а също
и

часовете

на

включване

и

изключване.

Информацията

може

да

постъпва

в

информационния център на предприятието.
Металообработващи машини с голяма мощност
Тези машини са в групата уникални, произведени преди повече от 30 години.
Системите им на електрозадвижване и управление са стари, но не са загубили и досега
достойнствата си. Позволяват обработката на големи детайли с висока точност.
Анализът показва, че нискоинвестиционни мерки за повишаване на ефективността на
енергопотреблението при тях няма. Липсва обаче информация за конкретния разход на
енергия и по този начин не може да се следи специфичния разход по отделни продукти.
10. СИСТЕМИ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ
Предприета е реконструкция на промишленото осветление, която е в напреднала
фаза. За леярния цех реконструкцията е приключила, хармонизираните норми за осветеност
и цветопредаване са постигнати. Голямата част от живачните лампи са заменени с
луминесцентни.
Довършва се реконструкцията на осветлението в цеха за металообработка на
заготовки и изделия (МОЗИ), І и ІІ халета. Концепцията за тези две халета, където са
тежките и другите металообработващи машини, е малко по-различна. Вниманието е
насочено към локално осветление на големите металорежещи машини, с възможности за
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конкретно насочване към детайлите за обработка, с осигуряване на нормената осветеност и
цветопредаване. Осигурено е и общо осветление.
Таблица 10.1
№ по ред

Извадка от хармонизираните български норми за светлинни
показатели

Тип закрито помещение,
задача или дейност

Средна
осветеност, lx

Дискомфорт

Цветопредаване

300

25

60

300

22

60

Заваряване

2.13.3

Груби и средно груби
машинни работи с
точност  0,1 mm

2.13.4
2.13.6

Разчертаване, проверка

750

19

60

2.13.8

Машинна обработка на
ламарини с дебелина  5 mm

200

25

60

300

22

60

200
300
500
750

25
25
22
25

80
80
80
80

Машинна обработка на
ламарини с дебелина < 5 mm

2.13.9

2.13.11

Машинни работи:
- груби
- средно фини
- фини
- прецизни

Забележка за високите халета – поради това, че осветителните тела разположени на високо не
могат да осигурят цветопредаването, това трябва да се осигурява с местно осветлените , особено
когато е свързано с безопастността.

Анализът показва, че предприетите действия са правомерни и енергийната служба
сама ще се справи добре с реконструкцията на осветлението. Трябва да се отчете факта, че
на пазара вече има високоефективни осветителни тела с компактни луминесцентни лампи
за високо окачване (12–18 m), които могат да осигурят общо осветление с показатели
съгласно хармонизираните норми действащи у нас . Извлечение от хармонизираните норми
за раздел „производство на метали, обработване на метали” (т.2.13) е дадено в Таблица
10.1.
От таблицата за хармонизираните норми за осветеност на работните места в
производствените помещения се вижда, че нормативните изисквания за средната
осветеност

са

завишени

спрямо

стария

(нехармонизиран)

стандарт.

Нормите

за

цветопредаване също са високи – те не могат да се покрият от живачни лампи или натриеви
лампи високо налягане (НЛВН). Изискванията на стандарта могат да се покрият само с
луминесцентни или металхалогенни лампи.
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11 .АНАЛИЗ НА БАЗИТЕ ДАННИ И ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА ЗА
ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ
Анализът е извършен на основата на регистрирани данни за периода 2003-2006 год.
Приложен е подход за получаване на цялостна картина на потреблението на енергия в
предприятието, която да е отправен пункт за определяне на базовата линия. В тази част са
анализирани основните енергоносители – електричество, природен газ, както и студената
вода.
11.1 Анализ на годишното потребление на енергия
В Таблица 11.1 са показани изходните данни за анализа на енергопотреблението,
предоставени от компанията.
Таблица 11.1

Изходни данни за анализа на енергопотреблението

Година

Месец

Денградуси

Продукция

Електричество

Газ

-

-

-

тон

лв

kWh

лв

nm

1

567.0

74.25

459 267

413500

36349

2

607.4

77.72

249 488

423400

3

406.7

60.90

317 720

4

211.8

104.35

5

3

Вода
3

лв

m

лв.

105000

30414

980

1667

39935

109000

31573

749

1308

418300

39007

77000

22304

1268

2269

399 547

452600

41631

62000

18364

899

1588

37.64

139 720

395600

36711

39000

11575

1107

1998

6

114.72

1 099 925

553300

51099

38000

11278

1200

2058

7

123.24

1 239 280

681000

63587

38000

10373

1139

1974

8

103.24

831 756

538800

50322

30000

8189

1671

1968

9

86.32

271 481

483200

45395

42000

11465

911

892

2003

2004

10

238.0

127.86

523 625

517400

47860

56000

16687

1532

2184

11

310.8

102.22

550 715

491500

45357

65000

19369

1237

1491

12

535.2

80.48

528 756

328400

35005

92000

27414

1149

1370

1

607.9

78.87

492 635

515300

44393

120000

32687

1301

1897

2

415.0

84.99

494 518

454200

41854

87000

23698

2748

3738

3

344.7

120.75

759 949

588600

54428

87000

23698

2075

2793

4

148.5

139.09

594 738

501600

46074

46000

12189

1091

1070

5

96.73

404 611

481700

43731

48000

12719

1334

1576

6

93.34

795 550

620600

55701

53000

14043

1642

2013

7

134.09

1 392 414

619300

57367

42000

11855

1670

2116

8

100.80

399 445

475500

44137

35000

9879

1454

1851

9

111.89

780 927

575600

53402

40000

11290

1572

1995

10

139.2

132.50

639 471

670400

62426

53000

15230

1563

1698

11

292.0

156.28

939 529

581800

52902

63000

18104

1492

1658
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2005

12

435.7

102.76

510 753

388000

35010

95000

27299

989

1241

1

472.6

99.83

511 122

472700

43102

110000

31610

1097

1475

2

529.3

105.47

409 321

424800

37984

116000

33334

1096

1398

3

365.2

86.35

415 864

419000

37777

100000

28332

1064

1383

4

137.7

98.92

1 069 338

382600

33822

58000

16545

945

1240

5

90.83

342 081

481700

43731

47000

13407

1361

1885

6

81.78

628 747

404000

36087

48000

13692

1098

1390

7

109.15

741 027

490000

43610

33000

9590

1320

2217

8

54.87

929 938

415600

37086

49000

14240

1675

2345

9

55.81

523 611

340000

30238

40000

11625

1414

1826

10

204.9

86.54

754 187

442900

41040

77000

26300

2068

2839

11

354.0

77.56

856 133

444300

41436

98000

33473

2640

3556

12

445.3

71.64

325 364

401700

37979

81000

27666

2074

3022

1

633.0

90.97

396 487

421700

39152

103000

37625

1220

1686

2

477.1

88.07

352 973

299700

27848

75000

27397

1268

1751

3

387.0

49.67

372 352

352600

33296

60000

21917

3211

5321

4

180.0

53.04

337 383

361100

33879

30000

11184

1971

2917

5

111.97

1 692 489

393800

36644

24000

8947

1978

3390

6

103.18

1 037 116

396000

37074

24000

8947

2402

3414

7

75.23

798 658

340600

31568

21000

7829

1968

2716

8

42.75

324 332

327500

30800

21000

7829

2341

3228

9

67.39

446 519

377700

35213

24000

8947

2469

3656

2006

10

141.0

71.72

471 482

361700

33872

30000

11184

2204

3263

11

328.0

111.60

807 069

364300

34511

62000

23533

1767

2552

12

437.0

88.73

1 040 565

339900

32078

78000

29606

1335

1982

Основните използвани енергоносители в предприятието са електричество и
природен газ. В годишен план разходите за електричество съставляват 62-75% в годишния
енергиен баланс на предприятието, както може да се проследи от Табл.11.2 и фиг.11.1,311.8.
Таблица 11.2
Година
-

Годишен енергиен баланс на предприятието
Продукция

тон

лв

Електричество
MWh

лв

Газ
MWh

Вода
лв

m

3

лв

2003 1 092.94 6 611 280.00

5697.0

532258.0

7005.91

219005.00

13842.0

20767.0

2004 1 352.07 8 204 540.00

6472.6

450750.0

7154.78

132608.00

18931.0

15218.0

2005 1 018.73 7 506 733.00

5119.3

463892.0

7973.53

259814.00

17852.0

24576.0

2006

4336.6

405935.0

5135.81

204945.00

24134.0

35876.0

954.29 8 077 425.00
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Фигура 11.1

Разпределение на енергоносителите в
годишния енергиен баланс за 2003 год.

Разпределение на потребената енергия -2003г

Газ
55.2%

Електричест
во
44.8%

Фигура 11.2

Разпределение на енергоносителите в
годишния енергиен баланс за 2004год.

Разпределение на потребената енергия -2004г

Газ
52.5%

Електричест
во
47.5%

Топлинният еквивалент на природния газ е определен на база калоричност 8000
кcal/nm3. В процентно съотношение дялът на топлината от природен газ съставлява над
50% в годишния енергиен баланс.
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Разпределение на енергоносителите в
Фигура 11.3

годишния енергиен баланс за 2005 год.

Разпределение на потребената енергия -2005г

Газ
60.9%

Електричест
во
39.1%

Фигура 11.4

Разпределение на енергоносителите в
годишния енергиен баланс за 2006 год.

Разпределение на потребената енергия -2006г

Газ
54.2%

Електричест
во
45.8%

Както може да се види и от фиг.11.5, от 2004 год. относителният дял на
електричеството в общия баланс има определена тенденция към намаляване.
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Фигура 11.5

Разпределение на енергоносителите по години

MWh

Електричество
Газ
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Фигура 11.6

Относителен дял на разходите - 2006 год.

Разпределение на разходите за 2006г
Вода
5.5%
Газ
31.7%

Електричест
во
62.8%
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Разход на студена вода по години

Фигура 11.7
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m
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Разпределението на разходите за електричество, природен газ и студена вода през
последните четири години е илюстрирано на фиг. 11.8.
Анализът показва, че значимият дял от средствата (95%) се пада на разходите за
електричество и газ. Тези резултати потвърждават значимостта на електричеството и
природния газ за компанията и това определя насочване на основните усилия с приоритет
към последващ анализ и търсене на подходящи мерки за намаляване на тези разходи.
Фигура 11.8

2006

Разпределение на разходите по години
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11.2 Анализ на месечното потребление на енергия
11.2.1 Електричество
Изследван е ходът на изменение на разхода на електричесто по месеци (фиг.11.8).
Средно-месечното потребление за 2004 год. е 539 383 kWh/месец, за 2005 год. – 426 608
kWh/месец, a за 2006 год. е 361 383 kWh/месец .
Месечен ход на разхода на електричество и продукцията

Фигура 11.8

Изменение на разхода на електричество и продукцията (януари 2003-декември 2006)
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Дял в увеличаването на разхода на електричество през зимните месеци имат и
зависимите от външните климатични условия консуматори: топлинните загуби от
трансформиране на електричество, както и електрическото отопление и, осветлението.
Зависимостта между месечното потребление на електричество и произведената продукция
(фиг.11.9) показва базова линия със значима постоянна компонента от 227270,580
kWh/месец. Тя съставлява почти половината от средното месечно потребление за периода
2003 – 2006 год.
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Фигура 11.9

Корелация между месечния разход на електричество и
продукцията
Корелация на потребеното електричество и продукцията
(януари 2003- декември 2006г.)
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Първа крачка към идентификацията на постоянния товар е направена чрез анализ на
връзката между потребената електричество и произведената продукция по години.
Установените годишни базови линии показаха, че във времето се намалява корелацията
между произведената продукция и производствените разходи, а се увеличава дяла на
постоянните разходи. Този резултат може да се проследи от фиг. 11.10, която илюстрира
изменението на коефициентите в регресионното уравнение по години.
Извършената оценка на връзката между разхода на електричество и температурата
на външния въздух показа (фиг.11.11) показа липса на корелираност. Естествено е обаче да
се получи повишаване на загубите, както и повишено потребление от осветлението, което
се оказва пренебрежимо малко.
Идентифицирана е и базовата линия на електропотреблението през летните месеци
(фиг.11.12). Следва обаче да се отчете и факта, че през лятото в потреблението на
електроенерия се включва още бойлер за битови нужди (с мощност 27 kW), както и
увеличената работа на вентилаторите на водоохлаждащите кули.
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Изменение на структурата на електропотреблението по години

Фигура 11.10
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Връзка между електропотреблението и външния климат

Фигура 11.11

Корелация на потребеното електричество и денградусите
800000
700000

Електричество, kWh

600000
500000
400000
300000

200000
100000
0
0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

Денградуси

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Агенция за устойчиво
енергийно развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното
становище
на
Европейския
съюз
и
Управляващия
орган.
Стр.66

Базова линия на електропотреблението през летните месеци

Фигура 11.12

Корелация на потребеното електричество и продукцията (летни месеци 2003- 2006г.)
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и

лятна)

на

електропотреблението се изрази в следното: постоянният разход се намалява от 227 270
kWh/месец на 215 756 kWh/месец, а производственият разход се увеличава от 2425.6
kWh/тон на 2828,16 kWh/тон.
С цел оценка на влиянието на големината на производството върху потреблението
на електричество е анализиран и специфичния разход за 1 тон реализирана продукция.
През годините той се промена както следва:
2003 год. – 5212,56 kWh/тон,
2004 год. – 4787,17 kWh/тон,
2005 год. – 5025,18 kWh/тон,
2006 год. – 4544,31 kWh/тон.
На фиг. 11.13 е показано изменението на специфичния разход за анализирания период по
месеци.
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Агенция за устойчиво
енергийно развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното
становище
на
Европейския
съюз
и
Управляващия
орган.
Стр.67

Изменение на специфичния разход на електричество

Фигура 11.13

Изменение на специфичния разход на електричество (януари 2003-декември 2006)
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Базова линия по специфичен разход на електричество

Фигура 11.14

Корелация на потребеното електричество и продукцията
(януари 2003- декември 2003г.)
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Ясно се очертава тенденцията към намаляване на специфичния разход на
електричество, макар с малка стъпка (с около 16 kWh/тон.месец). В същото време от есента
на 2005 год. се наблюдава силно разхождане на данните от базовата линия, вероятна
причина за което може да се открие в производствената програма. На фиг.11.15 и 11.16 са
изобразени базовите линии по специфичен разход за зимните и летните месеци на
анализирания период.
Базова линия по специфичен разход за зимните
месеци

Фигура 11.15

Корелация на специфичния разход на електричество и продукцията
(зимни месеци 2003- 2006г.)
8000.00
y = -29.739x + 7646.587
2

R = 0.491

7000.00

Електричество, kWh/(тон)

6000.00
5000.00
4000.00
3000.00
2000.00
1000.00
0.00
0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

200.0

Продукция, тонове

Базова линия по специфичен разход за летните
месеци

Фигура 11.16

Корелация на специфичния разход на електроенергия и продукцията
(летни месеци 2003- 2006г.)
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Анализът на връзката между специфичния разход на електричество (с елиминирано
влияние на климата при зимни условия, както и при летни условия) и месечното
производство показва, че съществува резерв за намаляване на електропотреблението и по
отношение на управлението на разхода на енергия.
Процесът „потребление на електричество” във времето за анализирания период е
оценен чрез CUSUM характеристиката (фиг.11.17). При добро управление на разхода на
електричество отклоненията на линията около базовата („0-вата” линия) трябва да бъдат в
границите на ± 10% от стойността на месечното потребление. Характеристиката показва, че
през м.октомври 2004 год. са предприети мерки, които рязко са намалили разхода на
електричество, но през м.април 2005 процесът на икономия е преустановен. Няколко
въздействия – през м.август 2005, януари 2006 и август 2006 са упражнени въздействия,
които скокообразно са повишавали разхода на енергия. Картината показва, че настоящата
базова линия на електропотреблението трябва да се определи за периода Януари 2005 –
Декември 2006 г.
Характеристика на управлението на електропотреблението

Фигура 11.17

CUSUM: Специфичен разход на електричество - Продукция
(януари 2003-декември 2006)
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По определената базова линия за периода Януари 2005- Декември 2006 год.:
Сп.разход на електричество = 9612,152 -55.307 x Продукция , kWh/тон,
отнасяща се за месечно производство над 40 тона/месец, е получена характеристика на
управление на разхода на енергия, показана на фиг.11.18.
Характеристика на управлението на електропотреблението

Фигура 11.18

CUSUM: Специфично електричество - Продукция
(януари 2005-декември 2006)
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Тази характеристика потвърждава установения по-горе факт за значими отклонения
на потреблението от базовата линия и разкрива резерв за икономия. Този резерв обаче
трябва да се оценява спрямо базовата линия за 2006 год.:
Сп.разход на електричество = 9809,315- 61,28 x Продукция , kWh/тон.
11.2.2 Природен газ
Флуктоацията на месечното потребление на природен газ (фиг.11.19) е ясно
доказателство за наличие на сезонна компонента, свързана с процеси на отопление.
Природният газ се използва за отопление на сградите, за подготовка на гореща вода за
битови нужди през зимата, както и за някои технологични процеси като: термична обработка
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на произвежданата продукция, загряване на кокилите и формите за леене, изваряване на
стружките за обезмасляването им.
Фигура 11.19

Изменение разхода на природен газ
Изменение на разхода на газ
(януари 2003-декември 2006 г.)
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Както се вижда от тази фигура, максималният зимен разход на газ за един месец
надвишава средния месечен летен разход повече от 3 пъти.
С цел игнориране на влиянието на продукцията е оценена връзката между разхода на газ и
денградусите като интегрална характеристика на климата през зимата. От фиг. 11.20 се
вижда добра корелираност и постоянен месечен разход от 1750,5 kWh/тон. Добрата
корелираност между разхода на газ и климата се доказва и с връзката му с външната
температура (фиг.11.21).
Проверена е и връзката между разхода на топлина (газ) и продукцията (фиг.11.22).
Получава се ниска стойност на коефициента на корелация.
Всички тези доказателства свидетелстват за преобладаващ дял на използваната топлина на
природния газ за отоплителни цели вкл. и подгряване на вода за битови нужди през зимата
пред технологичните операции.
Анализът показва, че през изследвания период лятното потребление на газ съставлява
25%, докато потреблението през зимата е 75% от общото годишно потребление на газ.
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Установените постоянни съставящи в базовите линии на летния и зимния период показват,
че в годишен план съотношението на потреблението на газ за отопление и гореща вода и
това за технологични цели е 50:50%.
Фигура 11.20

Базова линия на специфичния разход на газ през зимата
Корелация на специфичния месечен разход на газ и денградусите
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Фигура 11.21

Базова линия на специфичния разход на газ през зимата

Корелация на специфичния месечен разход на газ и външната температура
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Слаба корелираност между разхода на газ и продукцията

Фигура 11.22

Корелация на потребеното количество газ и продукцията
(януари 2003- декември 2006г.)
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Разсейването на точките около базовата линия (фиг.11.22) е показател за резерв за
намаляване на разхода на енергия в резултат на не добро управление на процесите.
11.2.3 Студена вода
Месечният разход на вода се колебае в много широки граници. В показаните по-долу фигури
11.23-11.24 е илюстрирана липсата на строга зависимост на разхода на вода както от
големината на произвежданата продукция, така и от климатичните фактори. Поддържа се
средно месечно ниво от около 1530-1580 m3/месец със средно квадратично отклонение
между 450 и 600 m3/месец.За разлика от потреблението на газ, тук структурата на
потребление е в превес на технологичния процес. Като пропорция разходът на вода за
технологични нужди е в съотношение 5:1 спрямо потреблението за битови нужди.
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Фигура 11.23

Ход на изменение на продукцията и разхода на студена вода

Изменение на разхода на вода и продукцията (януари 2003-декември 2006)
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Фигура 11.24

Корелация между потреблението на вода и продукцията

Корелация на потребената вода и продукцията (януари 2003- декември 2006г.)
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Фигура 11.25

Връзка между потреблението на вода и климата през зимата
Корелация на потребената вода и денградусите
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Фигура 11.26

Връзка между потреблението на вода и продукцията - лято

Корелация на потребената вода и продукцията (летни месеци 2003- 2006г.)
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12. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО
Анализът на енергопотреблението по регистрирани данни за изминал период от
време (от м.януари 2003 год. до м.декември 2006 год.) показва, че в натурално изражение
потреблението на природен газ съставлява 60% от общия годишен енергиен баланс на
предприятието, но в парично съотношение разходите за електричество са между 62 и 75%.
Разходите за вода са около 5%.
Анализът показва, че в резултат на предприети и изпълнявани мерки от ръководството, се
формира устойчив тренд към намаляване на специфичния разход на енергия. Въпреки това
установена базовата линия на електропотреблението, заедно с характеристиките за
специфичен разход на енергия и кумулативната характеристика на процеса разкриват
резерви по отношение на намаляване на постоянните и производствените разходи на
енергия.
13. ОЦЕНКА НА РЕАЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА
ЕФЕКТИВНОСТ И ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ.
Установи се, че наред с предприеманите от ръководството

активните действия за

намаляване на разходите за енергия, съществува не малък потенциал за оползотворяване.
Категоризирани са три основни групи мерки:
Група от мерки, изпълнението на които води до повишаване на сигурността на
енергоснабдяването или качеството на микроклимата. Остойностяването на ефекта от тази
група е възможно единствено по експертен път и крие в себе си определена доза
субективизъм. По тази причина групата е определена само с необходимите инвестиции.
Група от мерки, водещи до намаляване на разхода на енергия и разходите за енергия.
Група от мерки, водещи до намаляване само на разходите за енергия.
В следващата таблица са представени основните параметри на някои от основните
идентифицирани мерки.
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Таблица 13.1

Мерки за оползотворяване на потенциала в промишлената система

Идентифицираните мерки показват, че с инвестиции 241954 лв. може да се
оползотвори потенциал от 806 335 kWh , което е 20% от годишното потребление за 2006
год. При това срокът на откупуване е 1,9 год.
С инвестиции от 46039 лв. може да се въведе система за осигуряване на
микроклимата в три основни цеха, с което ще се спестят 331706 kWh природен газ. Срокът
на откупуване на тази инвестиция е 3,2 год.
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Въпросите свързани с експлоатацията на електрическите съоръжения, подобряване
на

електроснабдяването

и

електрообзавеждането

чрез

по-добро

използване

на

електричествота изискват решаване и изпълнение на следното:
Да се заменят маломаслените прекъсвачи на 20 kV , на брой 9, като морално и

1.

материално изразходвали своя ресурс. Те не са сигурни за цикъл включване –изключване
съгласно

действащите

у

нас

Наредби

за

електрическите

устройства

и

електрообзавеждането. Замяната може да стане с вакуумни или елегазови прекъсвачи с
ресурс 30 000 цикъла включване - изключване. Замяната на един прекъсвач струва 7 000
лева, а общо на всички прекъсвачи 63 000 лева.
2.

На

двата

входа

на

предприятието

и

деветте

извода

за

силовите

трансформатори да се монтират нови електрически защити, тъй като нито една защита не
действа. На извод това ще струва 1 200 лева, а общо за 11 извода 13 200 лева.
3.

За да се следи разхода на електричество по изделия и да се отговори на

изискването на ISO 9001 е необходимо
индукционни

пещи,

да

се

монтират

освен направеното за измерване на четирите
допълнителни

устройства

за

измерване

на

електричество за силовите трансформатори на леярния цех и съпротивителната пещ за
термообработка, а също и на всяка металообработваща машина (на брой 10). Тези
допълнителни точки за измерване ще струват 15 000 лева. Информацията следва да се
включи към общата информационна система на предприятието за последваща обработка.
Системата може да отчита разхода на електричество за тон преработен метал от топенето
до завършеното изделие.
4.

След замяната на прекъсвачите на трансформаторите, същите могат да се

изключват и да не работят в почивните дни, с което може да са реализира годишна
икономия над 60 000 kWh, а финансово 5 500-7 000 лева.
5.

При възприемане на предложението за изместване на времето за работа, при

малко стопилки на една индукционна пещ извън зоната на върховите товари, от разликата в
цените на електричествота за върхова и дневна или нощна зони, могат да се реализират
финансови икономии от 5 000 до 20 000 лева за година, в зависимост от приетото за
реализация

решение.

Предложението се отнася

и

за съпротивителната

пещ

за

термообработка.
6.

За повишаване на ефективността на индукционните пещи е добре да се

възстанови проектното решение на пещите за работа с капак, с което от работата само на
една пещ за един час ще се спестяват 100 kWh електричество.
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1. Предложение за лъчисто отопление
В резултат на извършеното обследване е генерирано предложение за лъчисто отопление за
енергийна ефективност е направен сравнителен технико-икономически анализ между две
отоплителни инсталации за цех 6,7 и 11:
Сравнителен технико-икономически анализ между две отоплителни инсталации за цех
6,7.
- отоплителна инсталация с въздухо-отоплителни апарати, работещи с вода.
Включена е в настоящия анализ като най-разпространен начин за отопление. Основен
недостатък е, че вследствие Архимедовата сила топлият въздух се установява в горната
част на помещението, а в зоната на пода остава студено, включително са налице загуби на
топлина в топлопреносната мрежа.
- отоплителна инсталация с инфрачервени нагреватели - тръбни нагреватели.
Принцип - доставяне на топлинна енергия до повърхността на пода и околните съоръжения,
вследствие на което от тях се отделя конвективна топлина, при което в работната зона се
установява задоволителен топлинен комфорт. Предлага се да се монтират 17 бр.ниско
интензивни газови нагреватели с единична мощност 29 kW.

Предвижда се индивидуално

управление на работните места и зони.
За основни параметри на цеховете са приети:
Широчина

36 m

Дължина

54 m

Средна височина

11.0 m

Коефициент на топлопреминаване през прозорците

5.00 W/(m2K)

Среден коефициент на топлопреминаване през стените

0.50 W/(m2K)

Коефициент на топлопреминаване през покрива

2.50 W/(m2K)

Коефициент на топлопреминаване през пода

0.95 W/(m2K)

Кратност на въздухообмена в помещението през зимата

0.80.
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В Таблица 13.2 са показани технико-икономически показатели за изграждане на
отоплителна инсталация за цех 6 и 7, съпоставени спрямо отоплителна инсталация с
въздухоотоплителни апарати на вода. Те са изготвени в съответствие с НАРЕДБА № 7 от
15 декември 2004 г. за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.
Таблица 13.2

Технико-икономически показатели за изграждане на отоплителна инсталация
за цехове 6 и 7
Наименование

No

Дименсия Стойност

Параметри
1 Калоричност на природния газ

kkaл/ m

2 Цена на природен газ за 1000 m
3

3

Вътрешна температура на помещението

Външна изчислителна температура съгл. Прил.2 табл.2 от Наредба 7 за
ТСИЕС
Продължителност на отоплителния сезон съгл. Прил.2 табл.1 от
6
Наредба 7 за ТСИЕС
Средна сезонна външна температура съгл. Прил.2 табл.1 от Наредба 7
7
за ТСИЕС

8000

лева/
3
1000 m

400

°C

17

4 Денградуси при tвт,ср=17С, съгл. Прил.2 табл.1 от Наредба 7 за ТСИЕС
5

3

2340
°C

-17

дни

180

°C

4

Продължителност на отоплителния сезон
По статистически данни

часа

4320

1 Брой работни часа дневно

часа

16

2 Брой работни дни месечно

часа

22

бр.

6

Действителни

3 Брой работни месеца
Общо

часа

2 112

Ефективност на топлозахранващите съоръжения
1 КПД на котлите

0,85

2 Загуби при преноса на топлина

0,85

3 КПД на инфрачервените нагреватели

0,92

Необходима топлинна мощност
1 Топлинна мощност на въздухоотоплителните апарати в kW

kW

598

2 Топлинна мощност на инфрачервените нагреватели в kW

kW

475

Потребление на природен газ
1 Макс. часов разход на газ - отопление с въздушен апарат
2 Макс. часов разход на газ - отопление с инфрачервени нагреватели

3

89

3

55

3

34

3

21

m /час
m /час

3 Средно часов разход на газ за сезон - отопление с въздушен апарат

m /час

Средно часов разход на газ за сезон - отопление с инфрачервени
нагреватели

m /час

4

Сезонно потребление на природен газ (за отоплителен сезон с продължителност съгл. Наредба 7)
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3

147056

3

m /сезон

91478

3 Разходи за газ - отопление с въздушен апарат

лева

58 822

4 Разходи за газ - отопление с инфрачервени нагреватели

лева

36 591

1 Сезонен разход на газ - отопление с въздушен апарат

m /сезон

2 Сезонен разход на газ - отопление с инфрачервени нагреватели

Сезонно потребление на природен газ (за отоплителен сезон по действителните работни
часове)
3
m /сезон
1 Действителен сезонен часов разход - отопление с въздушен апарат
71894
2 Действителен сезонен часов разход на газ - инфрачервени нагреватели

3

m /сезон

44722

3 Разходи за газ - отопление с въздушен апарат

лева

28758

4 Разходи за газ - отопление с инфрачервени нагреватели

лева

17889

Необходими капиталовложения
1 Приет нагревател с единична мощност

kW

29

2 Необходим брой нагреватели

бр.

17

3 Ед. цена на нагревателите

лева

1 081

4 Обща цена на нагревателите

лева

18 377

5 Строително-монтажни работи

лева

14 702

лева

33 079

ОБЩО

При тези параметри, срокът на откупуване на проекта за отопление е 3,04 год.
Сравнителен технико-икономически анализ между две отоплителни инсталации
за цех 11.
- отоплителна инсталация с въздухо-отоплителни апарати, работещи с вода.
- отоплителна инсталация с инфрачервени нагреватели - с тръбни нагреватели.
Предпроектно се предлага да се монтират 8 бр.ниско интензивни газови нагреватели
с единична мощност 18 kW. Предвижда се индивидуално управление на работните места и
зони.
За основни параметри на цеха са приети:
Широчина

15 m

Дължина

30 m

Средна височина

6,2 m

Коефициент на топлопреминаване през прозорците

5.00 W/(m2K)

Среден коефициент на топлопреминаване през стените

1.50 W/(m2K)

Коефициент на топлопреминаване през покрива

3,0 W/(m2K)

Коефициент на топлопреминаване през пода

1,00 W/(m2K)

Кратност на въздухообмена в помещението през зимата

1,0.

В Таблица 13.3 са показани технико-икономически показатели за изграждане на
отоплителна инсталация за цех 11, съпоставени спрямо отоплителна инсталация с
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въздухоотоплителни апарати на вода. Те са изготвени в съответствие с НАРЕДБА № 7 от
15 декември 2004 г., за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.
Таблица 13.3

Технико-икономически показатели за изграждане на отоплителна инсталация
за цех 11
Дименси Стойнос
я
т

Наименование

No

Параметри
1 Калоричност на природния газ
2 Цена на природен газ за 1000 m

kkaл/ m
3

3

лева/
3
1000 m

400

°C

17

3 Вътрешна температура на помещението
4 Денградуси при tвт,ср=17С, съгл. Прил.2 табл.1 от Наредба 7 за ТСИЕС
Външна изчислителна температура съгл. Прил.2 табл.2 от Наредба 7 за
ТСИЕС
Продължителност на отоплителния сезон съгл. Прил.2 табл.1 от
6
Наредба 7 за ТСИЕС
Средна сезонна външна температура съгл. Прил.2 табл.1 от Наредба 7
7
за ТСИЕС

8000

2340
°C

-17

дни

180

°C

4

5

Продължителност на отоплителния сезон
По статистически данни

часа

4320

1 Брой работни часа дневно

часа

16

2 Брой работни дни месечно

часа

22

бр.

6

Действителни

3 Брой работни месеца
Общо

часа

2 112

Ефективност на топлозахранващите съоръжения
1 КПД на котлите

0,85

2 Загуби при преноса на топлина

0,85

3 КПД на инфрачервените нагреватели

0,92

Необходима топлинна мощност
1 Топлинна мощност на въздухоотоплителните апарати в kW

kW

187

2 Топлинна мощност на инфрачервените нагреватели в kW

kW

148

Потребление на природен газ
1 Макс. часов разход на газ - отопление с въздушен апарат
2 Макс. часов разход на газ - отопление с инфрачервени нагреватели
3 Средно часов разход на газ за сезон - отопление с въздушен апарат
4

3

28

3

17

3

11

m /час
m /час
m час

Средно часов разход на газ за сезон - отопление с инфрачервени
3
m /час
нагреватели
Сезонно потребление на природен газ (за отоплителен сезон с продължителност съгл.
Наредба 7)

1 Сезонен разход на газ - отопление с въздушен апарат

3

m сезон

7

45899
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3

2 Сезонен разход на газ - отопление с инфрачервени нагреватели

m /сезон

28552

3 Разходи за газ - отопление с въздушен апарат

лева

18 360

4 Разходи за газ - отопление с инфрачервени нагреватели

лева

11 421

Сезонно потребление на природен газ (за отоплителен сезон по действителните работни
часове)
3

22439

3

m /сезон

13959

3 Разходи за газ - отопление с въздушен апарат

лева

8976

4 Разходи за газ - отопление с инфрачервени нагреватели

лева

5583

1 Действителен сезонен часов разход - отопление с въздушен апарат
2 Действителен сезонен часов разход на газ - инфрачервени нагреватели

m /сезон

Необходими капиталовложения
1 Приет нагревател с единична мощност

kW

18

2 Необходим брой нагреватели

бр.

8

3 Ед. цена на нагревателите

лева

900

4 Обща цена на нагревателите

лева

7 200

5 Строително-монтажни работи

лева

5 760

лева

12 960

ОБЩО

Подробната технико-икономическа оценка на предложените системи е извършена
със софтуер ЕНСИ "Финансови изчисления" и резултатите са показани на фиг.13.1.
Фигура 13.1

Технико-икономическа оценка на предложената мярка

2. Предложение за повишаване на ефективността на охлаждащата система на пещите
Охлаждащата система е от първостепенна значимост за осигуряване на работата на
пещите, а в това състояние тя не дава необходимата сигурност при летен режим.
Необходима е реконструкция на системата, която да се основава на следните основни
изисквания:


подмяна на охладителните кули, които да имат гарантирана ефективност при
температура на мокрия термометър 24,5 оС,



запазване на резервоарите-акумулатори,



запазване на двата топлообменника,
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подмяна на работните помпи (запазване на някои от съществуващите като
резервни);



оптимизиране на връзките между резервоарите и кулите при осигурена
независимост на двата циркулационни кръга,



вътрешният циркулационен кръг да се обособи в два независими контура- един за
охлаждане на индукторите и един за охлаждане на кондензаторите и тиристорното
управление,



автоматизиране на работата на помпите във външния кръг и вентилаторите на
кулите според параметрите на външния въздух и водата в кръговете.

Минималната инвестиция е оценена за следните основни компоненти:


доставка и монтаж на 6 водоохлаждащи кули всяка с охлаждаща мощност 400 kW –
96000 лв.



доставка и монтаж на 4 помпи за двата циркулационни контура на вътрешния кръг –
20000 лв.



доставка и монтаж на 6 помпи за външния кръг – 30000 лв.



блок за автоматично управление на помпите и вентилаторите – 15000 лв.
ОБЩО: 161 000 лв.
Първостепенна задача е изготвянето на работен проект от лицензирана фирма, който

да се основе на горните изисквания.
Въпреки, че мярката е от типа „за реконструкция” и основният мотив за нейното
въвеждане е осигуряване на условия за сигурна работа на пещите, въвеждането на нови
кули с централно автоматично управление на помпите и вентилаторите безусловно ще
намали и разходите за енергия.
Определяне икономията на енергия от работата на помпите
Оценката е направена при база сега работещите помпи. Сега те не осигуряват
проектните дебити и са приети като минимална база за оценка на дебита.
Сега работят две помпи с дебит по 12 l/s и мощност 11 kW и три помпи с дебит 6 l/s и
мощност 7,5 kW. Помпите имат сумарна мощност 44,5 kW и работят 24 часа в денонощието.
Замяната с помпи със съответна мощност 8 kW и 5,5 kW ще доведе до намаляване на
номиналната мощност с 12 kW , а от управлението на външния кръг ще се получи
намаляване на мощността с 3,3 kW (което съставлява 20%). В годишен план ще се спестят
134028 kWh , което при цена на електричеството от 0,14 лв./kWh ще има еквивалент на 18
764 лв./год.
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Ако за оценка се приеме база „работа на необходимия брой помпи – 10 бр.”, то тогава
ефектът ще се удвои -

37528 лв./год.

Определяне икономията на енергия от работата на вентилаторите
Сумарната електрическа мощност на вентилаторите на всички водоохладителни кули
е 25,2 kW. Те работят по 24 часа, 22 дни/месец, 9 месеца/година. Изразходваната енергия
за една година е 119 750 kWh/year. При цена на електричествота от 0,14 лв./kWh работата
на вентилаторите струва 16 765 лв./год. Смяната на водоохладителните кули с поефективни ще намали разхода на енергия с 24 554,95 kWh/year. Изразходваната енергия от
новите вентилатори ще бъде 95 195,45 kWh/year. Икономията на пари при същата цена на
електоенергията ще бъде в размер на 3 437,7 лв./год.
Резултатите от подробната технико-икономическа оценка на мярката са показани на
фиг.13.2.
Фигура 13.2

Технико-икономическа оценка на предложената мярка

3. Една възможност за оползотворяване на топлината от охлаждане на пещите
Оценена е възможност за инсталиране на термопомпен агрегат за подгряване на
водата за битови нужди.
Фигура 13.3 Бойлерът за гореща вода

Съществуващо положение
Подгряването

на

вода

за

битови

и

санитарно-хигиенни нужди се осъществява с
бойлер (фиг. 13.3) с вместимост 2 500 l. Той
е топлинно изолиран със стъклена вата и е
измазан
замазка.

външно

с

Бойлерът

азбестоциментова
има

вградена

топлообменна серпентина. Това позволява
водата за битови нужди през отоплителния
сезон да се подгрява от котела, инсталиран
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за отопляване на административната сграда. Допълнително са инсталирани девет
електрически нагревателя с обща мощност 27,0 kW. През месеците когато не се използва
котела, водата за битови нужди се загрява с електричество.
Намаляването на разходите за загряване на вода

може да се осъществи с

инсталиране на термопомпен агрегат, оползотворяващ отпадната топлина от охлаждащата
система. Той може да бъде свързан към резервоарите в помпената станция. Това ще
доведе и до още един ефект – допълнително охлаждане на водата и подпомагане на
работата на водохлаждащите кули.
Според

„Водоснабдителни

норми

за

питейно-битови

нужди

в

обществено-

обслужващи, производствени и селскостопански сгради” - Приложение № 3 към чл. 18, ал. 2
на НАРЕДБА № 4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и
канализационни инсталации, максималното часово потребление на гореща вода за
производствени сгради и работилници е от 5,0 до 5,7 l/h за работещи на смяна, а общата
вода (смесена студена и гореща) е от 9,4 до 14,1 l/h или от 25 до 45 литра за работещ на
смяна. Общият брой работен персонал използващ ежедневно топла вода за битови нужди е
105 човека. Като се приеме максималната разходна норма от 45 l се изчислява, че
ежедневно през работните дни от седмицата са необходими 4 725 l вода за битови нужди с
температура 37,5 оС. За подгряване на това количество вода от 7 оС до

37,5 оС са

необходими 159,2 kWh/ден. Като се вземат предвид топлинните загуби на бойлера и
тръбната мрежа (5,0 %), количеството енергия необходимо за подгряване на водата за
битови нужди, за шестмесечен период при двадесет и два работни дни ежемесечно е
22 069,3 kWh. При средна цена на електрическата енергия 0,14 лв./kWh подгряването на
водата за битови нужди ще струва 3089,70 лв.
Същото количество топлина може да се получи и с водо-воден термопомпен агрегат
с коефициент на трнсформация на енергия (COP) 4,0. В този случай очакваните разходи за
подгряване на вода ще бъдат 772,43 лв. за същия период от време.
Водо-водният термопомпен агрегат в сервизното помещение, в което е инсталиран
бойлерът за гореща вода. Това ще изисква допълнително инсталиране на двойна тръбна
линия от помпената станция и монтиране на подходяща центробежна помпа, която да
осъществява циркулацията на водата.
Описание на мярката
Доставка и монтаж на термопомпен агрегат. Монтиране на топлинно изолирана
двойна тръбна линия от помпената станция до помещението в което е инсталиран бойлера.
Монтиране на центробежна помпа.
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Финансов анализ
Разходи:
Доставка на термопомпен агрегат с топлинна мощност до 30 kW:

9 420 лв. с ДДС

Доставка на 220 m полиетиленови тръби с диаметър 32 mm :

396 лв. с ДДС

Доставка на 220 m изолация за тръбата :

378 лв. с ДДС

Доставка на центробежна помпа с дебит 4 m3/h и напор 40 m :

960 лв. с ДДС

Доставка на арматура, магнитен омекотител за вода, филтри и др. :

500 лв. с ДДС

Монтажни работи :
Таблица 13.4

1 500 лв. с ДДС

Мярка за енергоспестяване „Инсталиране на термопомпен агрегат”

Разходи за
елементи и
материали, лв.

Разходи за
демонтаж и
монтаж, лв.

Годишни експлоатационни
разходи, лв./ г.

Разходи
/общо с ДДС/
лв.

12 966,00

1 500,00

-

13 154,00

Печалба

% Икономия

**Натурална икономия, kWh/г.

Парично
спестяване, лв.

Електричество

75%

16 552

2 317,27

Срок на
откупуване,
години

5.7

** Икономията е за 6 месеца.
Резултатите от подробната технико-икономическа оценка на мярката са показани на
фиг.13.4.
Фигура 13.4

Технико-икономическа оценка на предложената мярка
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4. Нова вентилационна система в леярния цех
При охлаждане на кокилите в леярния
цех се отделя значително количество водна

Фигура 13.5 Охлаждане на кокила

пара, а заедно с това се увлича и прах. За
намаляване

на

реконструкция

отделяните
на

местната

се

налага

смукателна

вентилационна инсталация в халето. За
целта

е

разработено

предложение

за

изграждане на допълнителна аспирационна
система, която да работи само когато се
осъществява охлаждането на кокилите.

Местна смукателна вентилационна инсталация за кокилно центробежно леене
Предвижда се изграждане на нова местна смукателна вентилационна инсталация
разположена над кокилите. Разработеното предложение се отнася за една от пещите, като
за останалите същата схема може да се мултиплицира.
На база заснемане на съществуващото състояние на вентилацията, геометричните размери
на цеха и спецификата на производството е разработено предложение за изграждане на
нова, ефективна система за аспирация.
Реконструкцията предвижда:


Проектиране на нова местна смукателна вентилационна инсталация;



Доставка и монтаж на новото оборудване.
На фигура 13.6 е показана схема на вентилационната инсталация с нанесени дебити,

размери на въздуховодите и скорости на въздушния поток във всеки участък.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Агенция за устойчиво
енергийно развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното
становище
на
Европейския
съюз
и
Управляващия
орган.
Стр.89

Фигура 13.6

Схема на вентилационната инсталация

В Таблица 13.5 е представена количествено-стойностна сметка на смукателната
вентилационна инсталация с включени укрепващи елементи, фланци, уплътнения.
Таблица 13.5

--Смукателен чадър с регулираща
клапа
Центробежен вентилатор
3
8000m /h 4,5kW

---

---

Единична
цена
лв.

4

бр.

650

2 600

1

бр.

2 300

2 300

Въздуховодна мрежа

90

m

36

3 240

Общо:

8 140

№
-1
2
3

Количествено-стойностна сметка на смукателната вентилация
Описание

Количество Мярка

2

Сума
лв.
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Цената за проектиране е определена на база "Методика за определяне на размера
на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране и
в инвестиционното проектиране" по част ОВиК. Категорията на инсталацията е първа, а
стойността на инсталацията е 8 954 лв. (цената включва доставка, монтаж и ДДС). Така
цената за трифазно проектиране е 7,51 % от общата сума или 672 лв. Тогава общата
инвестиция за предложената реконструкция е в размер на 9 626 лв.
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1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
- Представяне на промишлената система
Производството на кафе е подотрасъл на „Хранително - вкусовата промишленост“,
която

е

традиционен

отрасъл

за

българската

икономика.

Хранително

-

вкусовата

промишленост е сред най-силно регулираните в ЕС, с което се цели да се гарантира
общественото здраве и безопасност, защитата на потребителите и околната среда, както и да
се осигури среда за развитие на конкуренцията при спазването на общи технически стандарти.
Това е една от причините отрасълът да е наситен с много браншови организации, които са
активни в разпространяването на европейските стандарти за качество сред своите членове.
Принципно

целият отрасъл се характеризира с подобряващо съотношение добавена

стойност/продукция, но това съотношение е значително по-ниско от средното в Европейския
съюз (ЕС). В България отрасълът може да бъде характеризиран още като интензивен на
инвестиции: инвестиционните разходи са в пъти по-малки от оперативните, но през последното
десетилетие чувствително нарастват, което се дължи на задълженията, които произтичат от
членството на страната ни в ЕС: необходимост от обновяване на материалната база,
внедряване на европейските стандарти за качество и хигиенните норми, регламентирани в
европейското и в националното законодателство, намаляване на енергоемкостта на
производството, използване на екологични енергийни ресурси.
Тези общи отраслови характеристики могат да се определят като основни и за
производството на обследваната промишлена система. Компанията залага на добрите си
индустриални традиции, на опита си в динамична бизнес среда, на квалификацията на
персонала на всички нива, на близостта до основните пазари, на все още незаетите ниши на
вътрешния пазар, на провежданата политика за развитие на търговията и дистрибуторската
мрежа.
-

Персонал
Заводът работи в трисменен - осем часов режим. Средно заетият персонал в една

смяна е 20 човека.
-

Качество

Промишлената система е модерна и сертифицирана за управление на качеството и
процесите.
На Фигура 1.1 е показан орто - снимачния план на предприятието, а на Фигура 1.2 е
показан план на разположението на основните и цехове.
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Фигура 1.1

Фигура 1.2

Орто-снимачен план на предприятието

Ситуационен план на разположение на предприятието
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Таблица 1.1

Легенда към ситуационния план

1.КПП

10.Силоз за мляно кафе

19.Компресорно

2.Административна сграда

11.Пакетаж мляно кафе

20.Автокантар

3.Работилница

12.Склад готова продукц.

21.Трафопост

4.Битова сграда

13.Силози сурово кафе

22.Агрегатно

5.Склад опаковки

14.Пелетизатор

23.Склад гориво

6.Склад

15.Котелно

24.Силози сурово кафе

7.Пекарна

16.Товарна рампа

25.Приемно за кафе

8.Командна зала

17.Зарядно електрокари

26.Водна кула

9.Пакетаж на кафе

18.Азотна станция

27.5.бр.метални павилиони

2. ВИД НА ПРОИЗВЕЖДАНИТЕ ПРОДУКТИ ЗА ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД.
Основната дейност на предприятието е ориентирана към термична обработка изпичане на зелено кафе и неговото пакетиране.
Предприятието е представено на българския пазар с всички видове пакетирано кафе –
мляно, разтворимо, миксове и зърна. Продуктите в трите категории са в над 30 вида
разфасовки, като най-голям брой имат мляните кафета. Смляното кафе се произвежда и
предлага на българския пазар в четири разфасовки по 100, 125, 200 и 250 грама. Кафето на
зърна се пакетира в разфасовки от по 100, 250 и 1000 грама.
3. СЪСТОЯНИЕ НА ПРОИЗВЕЖДАЩОТО ОБОРУДВАНЕ. РЕЖИМИ НА РАБОТА
Основното производствено оборудване е базирано в три цеха:
 цех за изпичане на суровото кафе;
 цех за смилане и опаковане на мляно кафе и кафе на зърна;
 цех за опаковане само на мляно кафе.
Към тези цехове са обособени складови пространства: за приемане на суровината зеленото кафе, за опаковки и материали за пакетиране и за готова продукция. За запазване на
по-добри вкусови качества, някои от партидите кафе се замразяват с въздух с температура –
16 ОС преди смилане.
На Фигура 3.1 схематично е показано разположението на основната част от
технологичното оборудване, а в Таблица 3.1 са дадени наименованията на машините съгласно
означенията им на същата схема. При заснемането не се установиха неработещи машини
поради неизправност.
Технологичният цикъл по цялата доставна верига включва следните основни процеси:
приемане и разтоварване, пневматичен транспорт на зърната (сурови и печени),
складиране, сортиране, дозиране по рецептура, смесване, изпичане, замразяване, смилане,
транспортиране на мляно кафе, първично и вторично опаковане, контролиране, извозване.
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Фигура 3.1

Схема на разположението на машините в основните производствени цехове
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Таблица 3.1

Описание на машините, съгласно разположението им по цехове

№

Наименование

-

Опаковачна машина вертикална ‘’Bosch PKS-3151 BN’’
1
Опаковачна машина вертикална ‘’Bosch PKS-3151 BN’’
2
Опаковачна машина вертикална ‘’Bosch PKS-3151 BN’’
3
Опаковачна машина вертикална ‘’Hesser’’
Машина за опаковане на пакетирано кафе в подложки
(тарелки) ‘’BETA FEST’’
Машина за опаковане на тарелките с фолио
„Termotunnel“
Mашина за подреждане в пелети ‘‘SOCO SYSTEM’’
Опаковачна машина за кафе на зърна ‘‘Bosch SVB2501
A‘‘, вертикална
Машина за смилане на кафе (мелница) „Grinders UW
846“
Машина за смилане на кафе (мелница) „Grinders UW
1205“
Машина за смилане на кафе (мелница) „Grinders UW
246“
Машина за опаковане „SIG“
Машина за опаковане на пакетирано кафе в кашони
„Intex”
Машина за опаковане на пакетирано кафе в кашони
„GRB Standing Bag Line“
Машина за залепване на кашони „М.J.MAIL M 400”
Машина за залепване на кашони „Siat”
Машина за смилане на замразено кафе (мелница)
„Probat Rapido Nova 4000 U II“ - 005
Машина за принтиране и залепване на етикети
„Markem - CimJet 300”
Приемна станция с въздушен транспорт
Електрически двигатели на силозите
Електрически двигатели на силозите
Трaнспортни ролкови ленти с ротационни вентили
Трaнспортни ролкови ленти с ротационни вентили
Пещ за изпичане на кафе,с центробежен вентилатор
Машина за фoлиране на палета „SIAT – HSD 312-5’’
Вакуум тестер „Bosch-KPV 1000’’
Двустепенна газова горелка „Elco Cloekner”
Радиален вентилатор
Циркулационна помпа „Lowara”
Машина за принтиране и залепване на етикети „CAB А6 и А6+“

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Единична
мощност
kW

Работещи
машини
Бр.

40

1

40

1

40

1

110

1

3

4

24

5

3

5

9

1

70

1

75

1

25

2

110

1

3

1

20

1

0,3
0,3

1
1

105

1

0,3

3

30
2,5
1,25
1,2
1,25
75
1,44
0,3
7,2
44
1,1

1
8
12
5
5
1
2
1
1
1
1

0,4

2

Разпределението на инсталираната мощност в цеховете на предприятието е
представено в Таблица 3.2. Обобщените резултати от Таблица 3.2 са показани графично на
Фигура 3.2 в абсолютни единици и на Фигура 3.3 в относителен дял.
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Таблица 3.2

Разпределение на полезната мощност по цехове

Цехове

Мощност на
работещите
производствени
машини,kW

Цех за прием на сурово кафе
Цех за изпичане на кафе на зърна
Цех за смилане и опаковане на мляно кафе и на зърна
Цех за опаковане на мляно кафе
Цех за готова продукция

77,25
127,3
516,4
281,9
5,88

ОБЩО:

1008,7

Фигура 3.2

Разпределение на ел.мощност на машините по
абсолютна стойност
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Фигура 3.3

4.

Разпределение ел.мощност на машините по
относителни дялове

СИСТЕМИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ И ЕЛЕКТРОСНАБДИТЕЛНИ

СИСТЕМИ
При

проектирането

на

предприятието,

електроснабдяването

е

предвидено

за

консуматор втора категория по сигурност на захранването.Това означава,че трябва да има два
независими източника на електричество, които да са под напрежение непрекъснато. В случай
на отпадане на който и да е от тях, другият трябва да поеме целия товар.
Прехвърлянето на електрическия товар трябва да става

ръчно за не повече от 30

минути. Така на консуматорите се осигурява безаварийна работа с минимална загуба от
непроизведена продукция. За група отговорни консуматори във предприятието по отношение
на електроснабдяването им, е предвиден трети източник за електроснабдяване – дизелов
генератор, който да се включва за значително по-малко време (в случая до 10 секунди).
Двата независими източника на електричество са предвидени за напрежение 20 kV.
Единият е изпълнен чрез кабел, свързан към близка възлова подстанция.
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Фигура 4.1

Схема на електроснабдяването на предприятието с напрежение
20 kV

Вторият източник (вход) към подстанцията на предприятието е изпълнен само до
покрива ѝ. Предвиденият за този вход въздушен електропровод не е изпълнен и присъединен
към системата на електроенергийните връзки на 20 kV.
Към настоящият момент - март 2011 г., възможностите на електроснабдителната
организация са променени. За предприятие ”НИВА”, намиращо се в близост до предприятието
за кафе, е построен въздушен електропровод за 20 kV. Намира се на по-малко от 100 метра от
подстанцията на предприятието. Възможно е при желание на ръководството на предприятието,
да се изготви проект за присъединяване на втория вход за електроснабдяване и подобри
схемата за сигурност и непрекъснатост на електрозахранването.
Като мярка за подобряване на захранване на предприятието с електричество е заменен
трансформатора с мощност 400 kVA с трансформатор с мощност 800 kVA. Променено е
търговското мерене на електричеството да става на страна 20 kV, а не на ниско напрежение
400 V.
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4.1 Дизеловият генератор
Дизеловият

генератор,

свързан

към

Фигура 4.2

Информационната табела на
генератора

настоящата електроснабдителна схема, има
важна

роля

за

сигурността

на

електроснабдяване на отговорните консуматори
във предприятието и за възстановяване на
производството при аварийни положения с
електроснабдяването.
Данните на генератора са :
-

Фирма производител – STAMFORD;

-

Година на производство – декември
1994г.;

-

Мощност 380 kVA, напрежение 380/220 V;

-

Cos ϕ =0.8;

-

Честота на въртене 1500 ;

-

Тип НС 444 F1, AVR-SX 440.

Данни за дизеловият двигател:
-

Разход на гориво при 100% натоварване - 76 L/h;

-

Разход на гориво при 75 % натоварване – 58,2 L/h;

-

Подгревател около 1 kW;

-

Резервоар за гориво (нафта) 1000 L;

-

Фирма производител Cummins ;

-

Изработени часове от монтажа на дизеловия двигател до месец февруари 2011г.
(около 15 г.) – 429 часа.

За периода от около 15 години дизеловият агрегат е влизал в действие за различно време
– от 10 - 20 минути до 1 - 2 денонощия.
Схемата на включване на дизеловия генератор в енергийната схема на предприятието е
представена на Фигура 4.3.
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Фигура 4.3

Схема на включване на дизеловия генератор

Дизеловият агрегат се включва в действие при нужда по схемата на Фигура 4.3 за ABP
(автоматично включване на резерва). За определяне на натоварването на дизеловия агрегат
при аварийни случаи на 17.02.2011 г. е измерен електрическия товар в две точки отбелязани с
К1 и К2 на електрическата схема от Фигура 4.3. Направено е измерване на електрическите
товари за двете точки за по две и половина минути последователно към 13 часа. Резултатите
от измерването в т. К1 са представени графично на Фигура 4.4:
Фигура 4.4

Електрическите товари на трансформатора измерени в т.К1
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Измервания в т.К1 при ниска натовареност на предприятието към момента на измерването.
Фигура 4.5

- P=275 kW

Място на измерването в
главното табло

- Q=110 kVAr
- S=300 kVA
- cos ϕ = 0.91

Измервания в т.К2 на консуматори, оставащи включени след ABP.
Фигура 4.6

Електрическите товари на трансформатора измерени в т.К2
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На Фигура 4.6 са представени графично
резултатите от измерването на електрическите

Фигура 4.7

Място на измерването в
главното табло

товари в т. К2. Тази секция при нужда се
захранва от дизеловия генератор.
- P= 140 kW
- Q=100 kVAr
- S= 170 kVA
- cos ϕ=0.82
- в момента на измерването мощния двигател
на вентилатора осигуряващ пневмотранспорта
е изключен, той е допълнително измерен и при
включването

си

определя

натоварване

дизеловия генератор в граници

на

=240-260 kVA

при cos ϕ=0.91.
Натоварването на дизеловият генератор при определения по горе товар е:
%=

/Sнг =260/380=68%

Мощността е:
=

. cos ϕ=260.0,91=237 kW/h
Стойност на произведен kWh електричество от дизеловия генератор .
Приема се разход на гориво (газьол) 60 l/h. Не се отчитат разходи за подгряване на

газьола в блока на дизеловия двигател, дребни експлоатационни разходи и амортизационни
отчисления (ако има такива). Приема се цена на дизеловото гориво 2,2 лв./литър. Разходът в
този случай е 132 лв./h. Цената на 1 kWh енергия ще бъде :
Ц=разход(L/h).(лв./литър)/(kW/h)= 60.2,2/237=132/237=0,556 лв./kwh
Тази условна цена на електричеството от дизеловия генератор е 5 пъти по-висока
от цената, заплащана сега от предприятието на електроразпределителната организация.
5. СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ПОТОЦИ
5.1 Измерване на разхода на електричество
Количеството потребено електричество се извършва чрез търговски измервателни
трифазни уреди.
5.2 Aнализ

на

потреблението

на

електричество

и

експлоатацията на

електрическото обзавеждане
- Влияние на тарифните зони на денонощието върху стойността на продукцията.
Нарастването на производството в продължение на четири години, от 2007г. до 2010 г.,
е оказало положително влияние върху по-равномерното потребление на електричество и
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намаляване на стойността му, натоварването на механизмите и захранващия трансформатор.
В Таблица 5.1 е показано процентното разпределение на електричеството в дневна, нощна и
върхова тарифни зони по години.
Таблица 5.1

Потребление на електричество по зони в %

Тарифна зона в %

година
2007

2008

2009

2010

дневна %

46

44,5

42

42

нощна %

24

28

32

32

върхова %

30

27,5

26

26

Таблицата е представена в графичен вид на Фигура 5.1.
Фигура 5.1

Разпределение на електричеството
по години в проценти

От таблицата и графиката се вижда, че дневната енергия с годините намалява. Същото
се отнася и за върховата енергия. За сметка на намаляването на дневната и върховата
консумация на енергия, нараства нощната енергия. За 2009 год. и 2010 год. се установява
равновесно, постоянно отношение дневна-нощна-върхова енергии = 42:32:26%
С тези изменения се постига дневен положителен ефект, а именно:
1.Електрическият товар на предприятието е по-благоприятен за електроснабдителната
система с по-равномерното и натоварване.
2.Има положителен икономически резултат от намаляването на по-скъпата дневна и още поскъпата върхова енергия, за сметка на увеличаването на значително по-евтината нощна
енергия.
- Реализирана икономия от намаляване на цената на заплащаното електричество за
една година
Цената на електричеството по зони, при осъщественото измерване на страна 20 kV е :
за дневна зона Цдн = 0,10201 лв./ kWh
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за нощна зона Цн = 0,04751 лв./ kWh
за върхова зона Цв = 0,16721 лв./ kWh
Като се има предвид процентното участие на енергията за съответната зона от Таблица
4.1, за съответната година, а именно Едн %, Ен%, Ев%, средната цена на електричеството за
съответната година ще бъде:

Цср =

Едх %.Цдн + Ен %.Цн + Ев %.Цв
лв/ kWh
100%

За сравнение са изчислени цените Цср за 2010 г. и за 2008 г.
Цср2010=

Цср2008=

42 * 0,10201  32 * 0,04751  26 * 0,16728
 0,1015 лв/ kWh
100

44.5 * 0,10201  28 * 0,04751  27 * 0,16728
 0,1047 лв/ kWh
100

Разликата е
Цср2008 – Цср2010 = 0,1047-0,1015 =0,0032 лв/ kWh
Паричната икономия за 2010 г. , вследствие увеличаването на производството на кафе,
чрез уплътняване на работния процес в нощната зона, за сметка на върховата и дневната при
годишна консумация 2 622 771 kWh е :
2 622 771 * 0,0032 =8 392,86 лв.
- Натоварване на силовия трансформатор.
Проверката е направена за 2010 година, през която има най-голямата за анализирания
период годишна консумация на електричество– 2 622 771 kWh.
Силовият

трансформатор

работи

непрекъснато,

целогодишно

-

365

дни.

Средногодишният товар е:
2 622 771:365X24=299,4 kW
при среден cosφ=0,9
300/0,9= 332,67 kVA
Разходите на електричество са различни за месеците през годината. Най-голям разход
на електричество, предприятието има през месец юли - 255 400 kWh.
Средномесечното натоварване на трансформатора ще бъде:
255 400 kWh : 744h = 343,28 kW
при cosφ=0,9
343,28 /0,9=381,42 kVA
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В заключение може да се направи извод, че са възможни претоварвания с времетраене
от 30 до 60 минути в денонощието, които трансформаторът може да поеме. Тези краткотрайни
претоварвания достигат 20 – 25 %, което означава, че общо натоварването достига около 500
kVA, което е във възможностите на трансформатора.
- Други въпроси, свързани с нормалната експлоатация на електрообзавеждането.
Нагряване на електрическите съоръжения.
Нормално явление, въпреки и рядко, по време на експлоатация е да се влошават
контактни електрически съединения при свързванията на апаратите с проводници или кабели.
По нормативи за експлоатацията на електрообзавеждането, нагряванията на съединенията и
съоръженията, трябва да се проверява периодично /един път годишно/. Независимо от това се
препоръчват проверки на нагряване или при съмнение за нагряване, да се правят извънредно,
от експлоатационния персонал.
Дефектно – токовите защити.
Тези защити са задължителни за електрическите съоръжения, които сега се изграждат.
Предназначени са за защита на живота и здравето на хората, а също и за защита от пожари,
причинени в електрическите инсталации при повреди от къси съединения и прегрявания.
Тези защити обаче изискват в трифазната електрическа мрежа проводниците да бъдат 5
броя/3 фази, нула и отделен заземителен проводник/, а при еднофазните мрежи да бъдат
трипроводни/фаза, нула и заземителен проводник/. При старите електрически мрежи ,
трифазните мрежи се използваха като четирипроводни, а еднофазните – двупроводни. По тези
причини дефектно-токовите защити не могат да се прилагат и са задължителни за старите
електрически мрежи, в случая и за предприятието за кафе.
В случаите, когато в предприятието се извършват реконструкции и основни ремонти по
електрическите инсталации, следва да се предвиждат с проект петпроводни и трипроводни
мрежи.
Препоръчително е при основни ремонти да се прекара пети проводник за трифазната
мрежа, след което за главни електрически табла на входа им може да се монтира дефектнотокова защита срещу пожар в инсталацията, който може да причини авария.
5.2.1 Подобряване на режимите на работа на най-мощните електрически двигатели
Най-мощните двигатели във предприятието за кафе са асинхронни с ротор свързан на
късо. Това са двигателите за вентилатора за въздушен транспорт - 75 kW и два броя за
мелниците за кафе на зърна. Мощността на тези двигатели е относително по-голяма,както за
силовия трансформатор (800 kVA), така и за дизеловия генератор (380 kVA). Тези двигатели
имат тежък пуск, въпреки че става по схема звезда-триъгълник. За изследване на режима на
пускане и на работа под товар са направени измервания на електрическите параметри при
преходния процес на пускане и при натоварване.
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Преходни процеси и работа под товар на вентилатора за въздушен
транспорт.
Двигателят е асинхронен с ротор свързан на късо, мощност 75 kW, производство на
5.2.2

фирма Siemens, косинус фи 0,9, тип 1 LA6280-EAC-90-Z, 2975

, напрежение при

свързване звезда – 660V, при свързване триъгълник – 380V, съответни номинални токове 78 A
и 134 A.
Направено е измерване на

моментните стойности на токовете

при преходния

(пусковия) процес и ефективните стойности на напрежението, активна и реактивна мощност
при товар. Резултатите са показани на Фигура 5.2.
Фигура 5.2

Пускане (преходни процеси) на токовете на вентилатора при
свързване в звезда

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Агенция за устойчиво енергийно
развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
Стр.18

Пускане на двигателя на вентилатора под товар.
Максимални моментни стойности на токовете.
При време 5 ms: + I=620A , - Ief =780A, съответни
ефективни стойности +Ief =443 A и -Ief = 549 А:

Фигура 5.3

Място на измерването

При време 60 ms : +I=450 A,- Ief =450A,= 321 A
Кратност на пусковия ток:
при 5 ms :

при 549:78=7 кратен ток
при 443:78=5,7 кратен ток

при 60 ms :

при 321:78=4,1 кратен ток

След задействане, чрез реле за време
след 40 секунди от началото на процеса, при
начален пусков ток, двигателят се превключва
на свързване в триъгълник.

Фигура 5.3

Пускане (преходни процеси) на токовете на вентилатора при
преминаване от звезда в триъгълник

Максимални моментни стойности на тока при триъгълник – Фигура 5.3 .
при време минус 20 ms:+I=600 A , - Ief =650 A; =428 A, Ief =464 A;
при време минус 3 ms :+I=450 A, - Ief =480 A; =321 A, Ief =343 A;
при време 30 ms:+I=350 A,- Ief =350a;и Ief =250 А.
Кратност на тока при триъгълник, след превключване от звезда:
428(464):134 = 3,2(3,46) кратен ток;
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321(343):134 = 2,6(2,56) кратен ток;
250:134=1,86 кратен ток.
Фигура 5.4

Пусков процес- ефективна стойност на тока на вентилатора

Ефективни стойности на токовете в преходния процес и товар - Фигура 5.4
В началото на пускането под товар двигателят е включен в звезда, големината на
ефективния ток средно е около 315А. Това продължава с намаляване на тока и при 30 секунди
от началото на пускането токът достига минимална стойност до 35 ампера, релето за време
подава сигнал на 40-та секунда за превключване на двигателя в триъгълник. Токът в този
момент достига към 160А за много кратко време. Този ток продължава няколко секунди и след
това намалява до постоянният работен ток от 100А. При изключване двигателят от 2975 об/мин
достига до 0 за време около една минута. Времето е голямо, защото вентилатора има голяма
инертна маса.
5.2.3 Преходен процес при мелница за

Фигура 5.5

Място на измерването

кафе
Двигателят е асинхронен, с ротор на късо,
мощност 75 KW, напрежение 380 V, намален ток
140 А при триъгълник и 82 А при звезда, косинус
Фи 0,85.
Пускането се извършва на празен ход,
при което трите двойки валове на механизма са
отворени. Пуска се при свързани намотки в
звезда и след подаване на импулс от реле за
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време след около 10 секунди се превключва в триъгълник.
Измерени са моментни стойности на токове при преходния пусков процес и обработени
до установен празен ход на мелницата.
Пускане на празен ход при свързване звезда - Фигура.5.6
Максимални моментни стойности на токовете
при време 5 ms: +I=660A. –I=550A, Ief =486A, Ief =382A;
при време 50 ms: +I=450A. –I=410A, Ief =321A, Ief =299A;
Процесът продължава в звезда 7-8 секунди.
Кратност на пусковия ток:
при 5ms : при 486(382):82=5,92(4,78) кратен ток;
при 50ms : при 321(299):82=3.91(3,64) кратен ток;
След задействане на реле за време след 10 секунди от началото на процеса, при намаляване
на пусковият ток двигателят се превключва на свързване в триъгълник.
Фигура 5.6

Пусков процес на мелница за кафе на празен ход- моментни
стойности на тока в звезда на двигател 75kW

Максимални моментни стойности на токовете Фигура 5.7.
при време 5 ms при триъгълник: +I=1000A. –I=1200A, Ief =714A, Ief =857A;
при време 30 ms при триъгълник: +I=400A. –I=450A, Ief =285A, Ief =321A;
при време 60 ms при триъгълник: +I=300A. –I=300A, Ief =214A;
Кратност на пусковия ток:
при време 5 ms:714(757):140 = 5,1(6,12) кратен ток;
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при време 30 ms:285(321):140 = 2,03(2,29) кратен ток;
при време 60 ms:214:140=1,53 кратен ток;
Пусковият процес завършва за време 20 секунди, ефективният ток се установява на 54
А на празен ход на мелницата. Стойността на тока е относително голяма, но тя се дължи на
много инертни и триещи се детайли.
При натоварен режим за мелене на кафе работният ефективен ток се установява на
около 80 А.
При изключване на празен ход двигателят достига 0 оборота за 30 - 35 секунди.
Фигура 5.7

Преходен процес на токовете при пускане на празен ход
на мелница за кафе с двигател 75kW, превключен в
триъгълник

Необходима кондезаторна мощност за облекчаване на тежко пускане на
асинхронните двигатели и намаляване на загубите в захранващата мрежа.
В настоящият момент при електрическите двигатели за вентилатора и мелниците с
мощност по 75 KW, в следствие на големите пускови токове, активна и голяма реактивна
мощност, захранващото напрежение намалява стойността си спрямо това на шините на
трансформатора в подстанцията. Това удължава времето за развъртане на двигателите. След
пускането им и влизане в работен режим, пусковите токове намаляват до работните. По време
на работата в захранващите кабели, от подстанцията ТП до самите двигатели, протичащите
активни и реактивни токове предизвикват загуба на напрежение, но също електрически загуби
на активна мощност в кабелите.
Предложение
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Предлага се при самите двигатели, след автомата за пускане, преди превключвателите
звезда – триъгълник, да се инсталират кондензаторни батерии, които да компенсират
реактивните индуктивни токове на двигателите. По този начин в кабелите до подстанцията
токовете ще намалят стойността си с големината на индуктивните токове. Така ще се намалят
електрическите загуби в захранващите кабели и ще се подпомогне подобряването на косинус
фи за цялата фабрика.


Двигател на вентилатора (циркулационен вентилатор - турбина) с мощност 75

kW, асинхронен, пускане ʎ/∆,

=0.9. Схемата на пускането и дължините на

=134 A,

кабелите са представени на Фигура 5.8:
Фигура 5.8

Схемата на пускането и дължини на кабелите

В режим на работа този двигател има ток 100 A, следователно натоварването му е
100/134=75%. По типови характеристики за двигатели с ротор на късо за такова натоварване
=0,85. При 75 % товар P=75.0,75=56 kW,100 A (фиг.4.12)
= P/0,85=56/0,85=66 kVA
=

=

=

=

=34,9 kVAr

Предложение
Предлага се да се инсталира кондензаторна батерия към асинхронния двигател с
мощност 40 kVAr.
От направения експеримент за пускане на този двигател и от измерените стойности за
напрежението и активната и реактивната мощност се вижда, че стойностите на напрежението
намаляват с около 11 V при захранващо напрежение 406 V за пускането в звезда (до 395 V),
което прави намаление с 2,7 % и намаляване с около 4 V при превключването в триъгълник,
което прави намаление с 1 % (фиг. 5.9).
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Фигура 5.9

Изменение на напрежението при пускане на двигател за
вентилатора

От измерените активна и реактивна мощности, след завършване на пусковия процес се
вижда, че при натоварване на вентилаторa, активната мощност е малко под 60 kW, а
реактивната мощност около 37 kVAr.(фиг. 5.10).
Фигура 5.10

Стойности на активната Р и реактивната Q енергия при пускане и
при нормална работа на двигателя на вентилатора

Изчисленията за необходимата кондензаторна компенсираща мощност за намаляване
на активните загуби в мрежата и подобряване на напрежението при пускане и нормална
работа се потвърждават от експеримента.
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Предложението е кондензаторната батерия да се монтира в табло 907 - 10 или
близо до него.
Загуба на напрежение при пускане на вентилатора при използване

на

кондензаторната батерия с мощност 40 kVAr.
Загубата на напрежение от 2,7 %, ще се намали пропорционално на намаляването на
мощността на двигателя, а именно:
2,7.56 kW/66 kVA=2,3%.
Реално намаляването на напрежението при пускане ще бъде 9,4 V вместо 11 V.
Изменение на загубата на напрежение при нормална работа.
Захранващият кабел със сечение 185 mm2 е меден. Активното му съпротивление е
=0,11 ома/km,а индуктивното

=0,066 ома/km.

При нормална работа на двигателя с P=56 kW и Q=40kVAr, загубата на напрежение ще
бъде:
∆V=(P.l/

).

+(Q.l/

=(56.0,05/0,4).0,11+(40.0,05/0,04).0,066=0,77+0,33=1,1V=0,275%

При нормална работа , но с използване на кондензаторна батерия :
∆ V =(P.l/

).

=0,77V=0,19%

Въпреки,че е малко, има изменение на загубата на напрежение в посока на намаляване.
Загуба на мощност и енергия в кабелната линия
Загубите на мощност се определят с формулата: ∆P=3I2R1, а загубите на енергията с
∆Еа=3I2Rt.
където R е активното съпротивление на кабелната линия с l=50m
R=R0.I=0,11x0,05=0,0055Ω
където t e продължителността на работа на вентилатора за година, което приемаме 300 дни7200 часа
Загубите на мощност ще бъдат при сегашната схема на работа:
I=66kVA/

x0.4kV=95.4A
2

∆P=3x95.4 x0.0055=150W
Загубите на енергия на една година ще бъдат:
∆Еа=∆Pxt=150x7200=1080000W=1080kWh
Загубите на мощност и енергия при използване на кондензаторна батерия 40кAVr ще бъдат:
I=56kW/

xUnom=56/

x0.4=80A

∆P=3.802x0.0055=105.6W
∆Ea=∆Pxt=105.6x7200=760kWh/r
Намаляването на загубите на енергия в кабелната мрежа при използване на
кондензаторна батерия ще бъдат: 1080-760=320 kWh
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При цена на електричеството 0,115 лв/кWh:
Икономия за година 320x0,115=37 лв/год
- Двигател на мелницата
Мощност 75кV, по-ниски обороти от този на мелницата, пуска се ʎ/∆, Ih∆=140A,
cosϕ=0.85. Схема на пускането и дължина на кабелите:
Фигура 5.11

Схемата на кабелите

При режим на мелене този двигател има ток 80А, следователно натоварването му е
80/140=57%. По характеристики за двигатели с ротор на късо, за такова натоварване cosϕ
≈0.75. При товар 57% P=75кVx57%=43 kW,80A
Sд=P/0.75=43/0.75=57 kVA
Qд=

=

=

=37,4 kVAr

Предлага се да се инсталира кондензаторна батерия към асинхронния двигател с
мощност 40 кVAr.
Загуба на напрежение при нормална схема на работа на мелницата и при изменена
схема с включване на кондензаторна батерия.
Захранващия кабел е алуминиев със сечение 185 mm2 и дължина 70 m. Активното
съпротивление е 0,17ома/kм, а индуктивното Xo=0.066 ома/kм.
При нормална работа на двигателя с P=43 KW и Q=40 kVAr, загубата на напрежение ще
бъде:
ΔU=(P.L/Uн).

+ (Q.L/Uн).

= (43.0,07/0,4) . 0,017 + (40.0,07/0,4) . 0,066= =1,27+0,46 =

1,73V = 0,433 %
При нормална работа, но с използване на кондензаторна батерия:
ΔU=(P.L/Uн). = 1,27V= 0,318%
Изменението на загубата на напрежение е в посока намаляване, въпреки и малко.
Загуба на мощност и енергия в кабелната линия.
Загубите се определят по формулите
=3

R и

=3

.Rt.

Активното съпротивление R за дължина на лента 70м е:
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R= .L=0,17.0,07=0,012 ома
Приема се годишната продължителност на работа на мелницата: t=7200 часа
Загубите на мощност при сегашната схема на работа ще бъдат:
I=80A
∆P=

.0,012=230 W

Загубите на енергия за 1 година ще бъдат:
∆

=∆P.t=230.7200=1 656 000W= 1656 kWh

Загубите на мощност и енергия при използване на 40 кVAr кондензаторна батерия ще
бъдат:
I=43/ 3 .0,4= 62 A
∆P=
∆

.0,012=138 W

=∆P.t=138.7 200=994 kWh/r

Намаляване на загубите в кабелната мрежа при използване на кондензаторна
батерия ще бъдат:
1 656-994=662 kWh
При цена на енергията 0,115 лв./kWh
Икономия за година 662.0,115 = 76 лв./год.
ИЗВОД
Относно използване на кондензаторни батерии включени към асинхронните двигатели с
мощност 75 kW
При

инсталирането на кондензаторни батерии с мощност по 40 kVAr към два

асинхронни двигатели - за вентилатор и мелница с мощност по 75 kW, се постига следното:
1. Повишава се напрежението на клемите на двигателите при пускане с което се
подпомага пусковия процес, намаляват се токовете в мрежата до трансформатора,
облекчава се трансформатора.
2. Загубите на мощност и енергия в захранващите кабели на тези двигатели при
нормална работа са практически незначителни, но това се дължи на факта, че
захранващите кабели имат малки дължини и големи сечения, а дори за единия
двигател кабелът е меден.
3. Положителният ефект от инсталирането на кондензаторни батерии е подобряването
на cosφ на тези най-мощни двигатели, с което се подпомага регулатора за общият
cosφ на цялата фабрика.
4. Инсталирането на кондензаторни батерии към големите асинхронни двигатели е
необходимост за предприятието за кафе.
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6. ЕНЕРГИЯ ГЕНЕРИРАНА В РАМКИТЕ НА ПРОМИШЛЕНАТА СИСТЕМА. СЪСТОЯНИЕ НА
ГЕНЕРИРАЩИТЕ МОЩНОСТИ. СИСТЕМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА МИКРОКЛИМАТА
6.1 Котелна централа
Топлозахранването на сградата е
локално и се осъществява от котелна

Фигура 6.1

Разположение на котелната
централа

централа. Тя се намира в югозападната част
на предприятието (фиг. 6.1). Разположена е
на бетонна площадка в независимо отделно
помещение.
В котелната централа са инсталирани
два

водогрейни

котела.

Единият

котел

работи с гориво – природен газ, а другият с
течно гориво - газьол.
Първият, основен котел (фиг. 6.2) е
на фирма „VIESMANN” с Qmax=350 Mcal/h
(407 kW).
Котелът е комплектован с автоматична двустъпална горелка (фиг. 6.3) работеща с
природен газ. Произведена е от фирма Weishaupt (Германия). Типът и е WG40N/1-A

с

топлинна мощност от 55 kW до 550 kW. Въздухът за горивният процес се осигурява
принудително от вентилатор, интегриран заедно с горелката в моноблок.
Фигура 6.2

Котелът VIESMANN

Фигура 6.3

Горелката Weishaupt WG40N/1A

Вторият котел е модел Maxilogica - 8 произведен от фирма „IDEAL KLIMA“ S.p.A. Той
може да осигури номинална топлинна мощност – Q = 151360 Kcal/h (176 kW ) и максимална Q
= 200 Мcal/h (232 kW). Произведен е през 2002 година. Този котел се използва като резервен.
Котелът е комплектован с автоматична двустъпална горелка (фиг. 6.5) работеща с течно
гориво. Произведена е от фирма Giersch. Типът и е M10 - AE с топлинна мощност от 165 kW
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до 320 kW, при разход на гориво съответно – 13,9/27 kg/h. Въздухът за горивният процес се
осигурява принудително от вентилатор с електрическа мощност 640 W, интегриран заедно с
горелката в моноблок.
Фигура 6.4

Котелът Maxilogica-8

Фигура 6.5

Горелката Giersch - M10-AE

На Фигура 6.6 е показана принципната схема на котелната централа и разпределението
на топлоносителя към консуматорите, групирани по предназначение.
Фигура 6.6

Принципна схема на котелното и разпределяне на
топлоносителя към консуматорите
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В Таблица 6.1 е представена спецификация на основните елементи от Фигура 6.6.
Таблица6.1

Спецификация на елементите на Фигура 6.6
Наименование

No.

Брой

1

Водогреен котел Viesmann (Qmax=407 kW)

1

2

Водогреен котел Maxilogica-8 (Qmax=232 kW)

1

3

Помпена група с циркулационни помпи Biral, тип HX 501

1

4

1

5

Помпена група с циркулационни помпи Wilo, тип TOP-S 40/7
Горелка Weishaupt, тип WG40N/1-A (Qmax=550 kW )

6

Горелка Giersch, тип M10-AE (Qmax=320 kW; =27 kg/h газьол)

1

7

Мембранен разширителен съд

1

8

Циркулационна помпа Biral, тип HX 402

1

9

Циркулационна помпа Biral, тип HX 322

1

10

Циркулационна помпа Biral, тип M-13-2

1

1

Котелът и горелката, които се използват основно са подбрани по топлинните загуби на
сградата, определени при следните изчислителни условия за зимен режим:
-

външна зимна изчислителна температура -

- 16 оС

-

външна зимна вентилационна температура -

- 5 оС

-

относителна влажност на външния въздух -

- 60 %

-

посока и скорост на вятъра – западна -

- 3,7 m/s

-

отоплителен период -

- 190 дни

Управлението на котела е реализирано
със стандартна термостатна автоматика по

Фигура 6.7

Управлението на котела

температура на топлоносителя. Термостатът
е

настроен

да

изключи

горелката

при

o

достигане на 90 C и да я включи при 60 oC.
Не

е

осигурено

управление

чрез

микропроцесорен цифров контролер.
Вентилацията на котелната централа и
въздухът необходим за горивният процес се
осигуряват

от

вентилационен

отвор

в

помещението снабден с подвижнa жалузийнa
решеткa (фиг. 6.8). Тя е разположена на
външната стена.
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Фигура 6.8

Фигура 6.9

Вентилационният отвор

Датчик за пропуски на газ

В котелната централа е инсталирана аварийна газ - сигнализаторна централа с два
датчика, разположени над котлите (фиг. 6.9). При достигане на 20 % концентрация на газ във
въздуха тя се задейства, като:
- затваря електромагнет вентил (ЕМВ), монтиран на захранващият газопровод;
- включва пожарната аварийна вентилация;
- отваря подвижната жалузиина решетка;
- включва звуков и светлинен сигнал.
Фигура 6.10

Аварийната вентилация е реализирана

Аварийниите взривозащитени
вентилатори

с два аварийни взривозащитени вентилатори
(фиг.

6.10).

Те

трябва

да

осигуряват

осемкратен обмен на въздуха в котелното
помещение.
Техническото състояние на котелната
централа

и

на

инсталираните

в

нея

съоръжения е много добро. За установяване на
ефективността на горивния процес и работата
на котела са направени измервания с газов
анализатор “Testo - 330”.
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Таблица 6.2
№

Време

-

-

1

Моментни стойности на горивния процес
tср.пов

Tstack

Tamb

O2

CO

CO2

ratio

effn

NO

NOx

ExAir

С

°C

°C

%

ppm

%

-

%

ppm

ppm

%

13:26

37

166,4

11,9

2,7

4

10,37

0

91,9

31

33

14,8

2

13:26

37

172,5

12

2,6

6

10,40

0,0001

91,6

32

34

14,4

3

13:27

37

175,8

12

2,8

6

10,33

0,0001

91,4

32

34

15,2

4

13:27

37

177,5

12,4

2,6

6

10,42

0,0001

91,4

33

35

14,2

5

13:28

37

182,2

12,6

2,6

6

10,40

0,0001

91,2

33

35

14,4

6

13:29

37

183,4

11,9

2,6

6

10,42

0,0001

91,2

33

35

14,2

7

13:29

37

184,2

11,7

2,6

6

10,41

0,0001

91,0

33

35

14,3

8

13:30

37

184,6

12,2

2,6

6

10,42

0,0001

91,1

33

35

14,2

9

13:32

37

176,8

11,6

2,7

10

10,38

0,0001

91,4

33

35

14,7

10

13:33

37

179,8

11,8

2,6

7

10,43

0,0001

91,3

33

35

14,1

11

13:34

37

181,9

12,2

2,6

7

10,43

0,0001

91,2

33

35

14,1

о

където:
tср.пов., oC

– средна повърхностна температура на обшивката;

Tamb , oC

– температура на околната среда;

Tstack , oC

– температура на димните газове;

O2 , %

– процентно съдържание на кислород;

CO , ppm

– съдържание на въглероден окис;

CO2 , %

– процентно съдържание на въглероден двуокис;

Ratio

– индекс на отровните газове;

effn , %

– коефициент на полезно действие по димни газове;

NO, ppm

– съдържание на азотен окис;

NOХ, ppm

– съдържание на азотни окиси;

ExAir , %

– излишък на въздуха.

Резултатите от измерванията са използвани за определяне на реалния коефициент на
полезно действие на котела. След отчитане на топлинните загуби от повърхността му

е

определен реалния КПД = 91,1 %.
По време на обследването е проведено измерване на разхода на газ само за отопление
при един работен цикъл на котела. Резултатите са представени в Таблица 6.3.
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Таблица 6.3

Измерени стойности на разхода на газ

№

Време

Процес

Показание на газомера

-

-

-

m

1

11:29

изключване

308832,2

2

11:30

продухване

3

11:31

запалване

4

11:34

изключване

3

308834,6

Измерените стойности са при температура на външния въздух (– 0,8

o

C). От

проведеното измерване може да се направи извод, че при един работен цикъл от 4 min
консумацията на природен газ само за отопление е 2,4 m3. Енергията за отопление внесена в
сградата, изчислена на основата на тези измервания за периода (4 min) е 23,17 kWh. В случая,
че котела работи 4 min, и 2 min e изключен, следва че внесената в сградата енергия за
отопление е 278 kWh за 1 час.
6.2 Горивно стопанство
Основният котел е предназначен да работи с гориво - природен газ.
Природният газ се доставя от градската газоснабдителна мрежа през газоизмервателен
пункт – ГИП. В него се намира разходомера, чрез който се отчита ежедневно потребеното
количество газ.
Външната газопроводна мрежа след ГИП е изградена надземно. Изпълнена е от
метални тръби. Тръбите захранват газорегулаторно табло – ГРТ (фиг. 6.11). Налягането в него
се редуцира от 6 bar до 150 mbar. След ГРT природният газ се подава към горелката на
пекарната за кафе и към ГРП, който е монтиран в котелното за захранване на горелката на
котела Viesmann. В този ГРП налягането се редуцира от 150 mbar до 110 mbar. Осигурена е
възможност за измерване на количеството газ потребено само за отопление.
Фигура 6.11

ГРТ

Фигура 6.12

ГРП в котелното
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Регулаторите, измервателните прибори, оборудването и всички елементи, които са
свързани с работата на газовата инсталация са в отлично състояние. В съответствие с
нормативните документи за работа на съоръжения с природен газ, периодично се проверява
изправността им.
Паралелно с газовата инсталация е
изградена

инсталация

за

захранване

Фигура 6.13

Резервоарите за течно гориво

на

горелката на резервния котел с леко течно
гориво - газьол. Използва се като резервен
вариант

в

случаите,

когато

се

прекъсне

захранването с природен газ поради авария
или друга причина.

На 37 m от сградата на

котелното в свободното дворно пространство
над земята е монтиран резервоар за течно
гориво с вместимост 30 000 l (фиг. 6.13), който
захранва по-малък резервоар с вместимост 1
500 l. В близост до резервоарите се намира помпа с ремъчно задвижване, която засмуква
горивото от малкия резервоар и захранва горелката чрез подаващ и връщащ тръбопровод на
принципа на циркулацията – горивото за горелката се засмуква от циркулационния кръг
снабден с филтър. Чрез същата помпа се осигурява и захранване на дизеловия генератор.
Захранването се осъществява чрез подземно положени метални тръби с диаметър 1“ за
котелното и външно положени за генератора.
Фигура 6.14

Помпата

Фигура 6.15

Външните метални тръби
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6.3 Отоплителни инсталации
Отоплението на производствената част на предприятието е реализирано по проект чрез
отоплителни тела и общообменни вентилации. Те се захранват с топлоносител от котелната
централа по лъчева водоразпределителна и водосъбирателна тръбна мрежа.
В котелната централа е инсталиран мембранен разширителен съд (фиг. 6.16), който
поема разширението на топлоносителя в отоплителната инсталация и котела. Свързан е с
тръбна връзка към връщащия тръбопровод на работещия основен котел и е окомплектован с
необходимата предпазна арматура.
Фигура 6.16

Тръбните

Разширителният съд на
отоплителната инсталация

линии

в

котелната

Фигура 6.17

централа,

както

Топлинната изолация на
тръбите

и

откритите

участъци

на

разпределителната и събирателна мрежа, преминаваща през помещенията в сградата, са
топлинно изолирани с минерална вата, външно покрита с алуминиево фолио (фиг. 6.17).
Циркулацията на топлоносителя към водоразпределителните колектори и от там към
отоплителната инсталация се осъществява принудително с циркулационна помпа. На
водоразпределителната тръбна линия на основния котел в котелната централа е инсталирана
сдвоена група – работна и резервна циркулационна помпа (фиг. 6.18). Помпената група на
резервния котел е свързана паралелно по същия начин(фиг. 6.19).
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Фигура 6.18

Циркулационните помпи на
основния котел

Фигура 6.19

Циркулационните помпи на
резервния котел

Типът на помпите в помпената група на основния котел е HX 501 на фирма Biral. На
Фигури 5.20 и 5.21 са показани хидравличните и електрически характеристики на този тип.
Помпите са двустепенни с електронно управление. Мощността на 1 степен е 280 -465
W, а на 2-ра – 370-820 W.
Фигура 6.20

Характеристики на циркулационна помпа тип Biral HX 501
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Фигура 6.21

Характеристики на циркулационна помпа тип Biral HX 501

Типът на помпите в помпената група на резервния котел е TOP - S 40/7 на фирма Wilo.
На Фигура 6.22 са показани характеристиките на този тип.
Помпите са тристепенни с електронно управление. Мощността на 1 степен е 200 W на 2ра

– 280 W, а на 3-та – 410 W.
Фигура 5.22

Характеристики на циркулационна помпа тип Biral HX 501
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Обезвъздушаването на отоплителната инсталацията се извършва чрез монтирани
автоматични обезвъздушители на високите точки от разпределителната и събирателната
мрежа.
Освен основните помпени групи в котелното са инсталирани още три помпи, които
осигуряват циркулация на топлоносител към двете вентилационни камери, обслужващи
цеховете за пакетиране на мляно кафе и кафе на зърна. Третата циркулационна помпа
обслужва въздушна завеса в помещение до склад за готова продукция. Типът на помпите е
както следва:


Цех за пакетиране на мляно кафе – Biral HX 402 ( 285÷460 W);



Цех за пакетиране на кафе на зърна – Biral HX 322( 225÷330 W);



Въздушна завеса – Biral М 13 – 2 ( 65/90/118 W).

В азотна станция, компресорно и участък термична обработка на кафе са инсталирани
отоплителни тела с естествена циркулация на въздуха (фиг. 6.23), които се захранват с
топлоносител директно от водоразпределителния колектор без допълнителна помпа. В азотна
станция и компресорно са монтирани чугунени радиатори. На всяко отоплително тяло са
монтирани термостатен вентил за регулиране на топлоотдаването и ръчен обезвъздушител.
Фигура 6.23

Чугунено отоплително тяло

Фигура 6.24

Оребрени отоплителни тръби

В участък за термична обработка на кафе са монтирани оребрени отоплителни тръби
(фиг. 6.24).
6.4 Общообменни инсталации
В зависимост от спецификата на производството в помещенията за пакетаж на мляно
кафе и пакетаж на кафе на зърна са предвидени по една общообменна приточно -смукателна
вентилационна инсталация. Към момента на обследването, инсталациите са настроени да
осигуряват температура на въздуха в помещенията, както следва:
 Зимен режим – и за двете камери – 23 оС;
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 Летен режим – цех за пакетиране на мляно кафе – 25 оС;
 Летен режим – цех за пакетиране на кафе на зърна – 24 оС.
За осигуряване на параметрите на микроклимата в камерите са предвидени
отоплителна и охладителна секция.
Общообменна инсталация за цех за пакетиране на мляно кафе
Проектната схема на инсталацията е показана на Фигура 6.25, а на Фигура 6.26 е
показано разположението на въздуховодите ѝ.
Фигура 6.25

Схема на общообменната вентилационна инсталация, обслужваща цех за
пакетаж на мляно кафе

В Таблица 6.4 е представена спецификация на елементите от Фигура 6.25.
Таблица 6.4
Означение

Спецификация на елементите на Фигура 6.25
Наименование

1

Решетка хоризонтална-РХ-Р-800Х300

2

Решетка хоризонтална-РХ-Н-Р-800Х300

3

Рекуператор тип: ТНВВ 12 – дебит 9260 m /h

4

Противопожарна клапа

5

Клапа КЕП 500Х400

6

Клапа КЕП 800Х400

7

Клапа КЕП 400Х300

8

Калорифер-58,84 kW

9

Жалузийна решетка

10

Филтър V-образен

11

Циркулационна помпа Biral HX 402 ( 285÷460 W)

3
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Фигура 6.26

Схема на въздуховодите в цех за пакетаж на мляно кафе

Камерата

на

инсталацията

е

монтирана

на

метална

площадка

разположена

непосредствено под покрива. В нея е монтиран рекуператор, комплектован със съответните
смукателни вентилатори за изхвърляне на отработения въздух, чиято топлина е отнета. За
осигуряване на пресен въздух в камерата е инсталиран нагнетателен вентилатор. Този
вентилатор засмуква пресен въздух, чрез
въздуховоди изведени над покрива (фиг. 5.28)

Фигура 6.27

Вентилационната камера

на производственото хале. На изходящия от
рекуператора

въздуховод

е

монтиран

топлообменник (калорифер), които работи с
топлоносител от котелната централа.
Мощността на калорифера е 58,84 kW,
а топлообменната му повърхност – 48,7 m2.
Температурата на входящата вода е 90 оС, а
изходящата

70

о

С.

Непосредствено

до

отоплителната секция е монтиран изпарител
за осигуряване на охлаждане на въздуха в
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цеха в летен режим.
Основните

елементи

на

Фигура 6.28

Въздуховодите на покрива

вентилационната камера са:
1.Рекуператор тип: ТНВВ 12 – дебит
9260 m3/h;
2.Смукателен вентилатор – дебит 9260
m3/h, ∆P= 750 Ра;
3.Нагнетателен

вентилатор

–

дебит

3

9260 m /h, ∆P= 1050 Ра.
Общообменна инсталация за цех за
пакетиране на кафе на зърна
Проектната схема на инсталацията е
показана на Фигура 6.29, а на Фигура 6.30 е показано разположението на въздуховодите ѝ.
Фигура 6.29

Схема на общообменната вентилационна инсталация, обслужващи цех за
пакетаж на кафе на зърна

В Таблица 6.5 е представена спецификация на елементите от Фигура 6.29.
Таблица 6.5

Спецификация на елементите на Фигура 5.29

Означение

Наименование

1

Решетка хоризонтална с РХ-Р 900х300

2

Рекуператор тип: ТНВВ 20 – дебит 16000 m /h

3

Калорифер-91,89 kW

4

Клапа-КЕП 400х400

5

Решетка хоризонтална с РХ-Н-Р 900х300

6

Шапка кръгла Ф63

7

Циркулационна помпа Biral HX 322( 225÷330 W)

3
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Фигура 6.30

Схема на въздуховодите в цех за пакетаж на кафе на зърна

Фигура 6.31

Вентилационната камера

Фигура 6.32

Вентилаторната и филтърната
група
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Камерата на инсталацията е монтирана на метална площадка на височина 4,6 метра. В
нея е инсталиран рекуператор. За изхвърляне на отработения въздух, чиято топлина е отнета
и за осигуряване на пресен въздух на покрива на сградата са инсталирани филтърна група,
смукателен и нагнетателен вентилатори (фиг. 6.32). На изходящия от рекуператора въздуховод
е инсталиран топлообменник (калорифер) (фиг. 6.33), които работи с топлоносител от
котелната централа. Мощността на калорифера е 91,89 kW, а топлообменната му повърхност –
68,2 m2. Температурата на входящата вода е 90 оС, а изходящата 70 оС. Непосредствено до
отоплителната секция е инсталиран изпарител за осигуряване на охлаждане на въздуха в цеха
в летен режим (фиг. 6.34).
Основните елементи на вентилационната камера по проект са:
1.Рекуператор тип: ТНВВ 20 – дебит 16000 m3/h;
2.Смукателен вентилатор – дебит 16200 m3/h, ∆P= 850 Ра;
3.Нагнетателен вентилатор – дебит 16200 m3/h, ∆P=1150 Ра.
Фигура 6.33

Топлообменникът

Фигура 6.34

Изпарителят

6.5 Охлаждащи инсталации за вентилационните камери
През лятото помещенията за пакетиране на кафе изискват охлаждане. За целта на
покрива на сградата са изградени помещения в които са инсталирани машините, които
осигуряват студоносител за вентилационните камери.
Охлаждаща инсталация за вентилационната камера на цех за пакетиране на
мляно кафе
На покрива в обособено за целта помещение е инсталиран един полухерметичен
компресор Dorin, модел К1500 СС 02 (фиг. 6.35).

В същото помещение е инсталирана и

хладилната инсталация за замразяване на кафе. Електрическата мощност на инсталацията е
12,1 kW. Изпарителят е инсталиран в климатичната камера, където охлажда постъпващия
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въздух чрез директно изпарение, а кондензаторът е монтиран на покрива на халето (фиг.
6.36). Използва се фреон 407A.
Фигура 6.35

Компресорът

Фигура 6.36

Кондензаторът

Охлаждаща инсталация за вентилационната камера на цех за пакетиране на кафе
на зърна
В помещение на покрива са инсталирани два полухерметични компресора Dorin, модел
К1500 СС 02 (фиг. 6.37). Електрическата мощност е 24,8 kW. Изпарителят е инсталиран в
климатичната камера, където охлажда постъпващия въздух чрез директно изпарение, а
кондензаторът е монтиран на покрива на помещението

(фиг. 6.38). Електрическата мощност

на вентилаторите на изпарителя е 5,3 kW. Използваният фреон е 407A.
Фигура 6.37

Компресорната група

Фигура 6.38

Кондензаторът
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6.6 Локални инсталации
Локална отоплителна/охладителна инсталация
За нуждите от отопление и охлаждане на командната зала на предприятието е инсталиран
таванен климатизатор на фирма FUJITSU GENERAL. Моделът е AUG25U. Външното тяло е
инсталирано на покрива на предприятието. Параметрите на климатизатора са :





Електрическа мощност – отопление – 2,35 kW
Топлинна мощност – 7,8 kW
Електрическа мощност – охлаждане – 2,65 kW
Хладилна мощност – 7,0 kW

Фигура 6.39

Вътрешното тяло

Фигура 6.40

Външното тяло

Локална инсталация за осигуряване на пресен въздух.
За осигуряване на пресен въздух в складовете за зелено кафе на покрива на сградата е
инсталиран вентилатор задвижван чрез ремъчна предавка от електрически двигател.
Параметрите на системата са :
Вентилатор

–

производен

от

фирма

Фигура 6.41

Вентилаторът

„Спартак“, гр. Бургас-1994 г.
 Дебит – 9330 m3/h
 Напор – 1090 Pa.
Електрически двигател – произведен от
ЗЕД „Димо Дичев“, гр Харманли.



Електрическа мощност – 5,5 kW
Обороти – 1445 min-1.
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6.7. Битово горещо водоснабдяване
Оценка

на

количеството

за

битови

нужди

в

производствената

част

на

предприятието
Горещото

водоснабдяване

във

предприятието,

за

административната

и

за

производствената сграда е осигурено с електрически бойлери: 3 бр. (в т.ч. 2 бр. за
производството и 1 бр. за администрацията) с вместимост по 120 литра (фиг. 6.42) и 2 бр. с
вместимост по 80 литра (в т.ч. 1 за кухнята и 1 за тоалетните).
Необходимото количество гореща вода
за битови цели е определено в съответствие с
действащите

водоснабдителни

норми

Фигура 6.42

Бойлерът в цех за мляно кафе

за

питейно - битови нужди в производствени
сгради съгласно изискванията на Наредба № 4
за проектиране, изграждане и експлоатация на
сградни

водопроводни

и

канализационни

инсталации

в

България.

изискванията

на

нормативната

Съгласно
уредба,

водоснабдителната норма за работниците във
предприятието

е

определена

на

база

показателя „максимално часово потребление“ на гореща вода - qг , l/h, което за производствени
сгради е qг = 5 l/h. При установения 24 часов режим на работа на производството и 263
работни дни в годината, необходимото водно количество с температура t = 55

o

C за

работниците е 120 l/d на човек, общо 7 200 литра / ден, 1 893 600 литра / год. Съответстващото
му количество смесена вода с t = 37,5 oC е 188,9 l/d на човек, общо 11 400 литра / ден, 2 998
200 литра / год. От анализа се установи, че при оптимален режим на работа – при трикратно
загряване (след пълно разреждане) на наличните електрически бойлери, които осигуряват
гореща вода за производствената част на предприятието те осигуряват с 1,9 ( ~ 2 ) пъти помалко гореща вода от нормираното количество. Изчисленията са направени при следните
условия: настройка на термостата на електрическите бойлери t = 70 oC, температурна разлика
между студената вода

и смесената вода Δ t = 30 oC. Годишният разход на електрическа

енергия за загряване на водата за горещо водоснабдяване за производствената сграда е
около 14 202 kWh/ год.
7. СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ
7.1 Захранване с вода
Предприятието се захранва с вода за битови нужди от градската мрежа за питейна
вода.
Изградена е вътрешна разпределителна водопроводна мрежа. Водата се използва за
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битови и санитарни нужди. Инсталирани са водомери за отчитане на изразходваното
количество.
Схемата на вътрешната водопроводна мрежа на предприятието е представена на
Фигура 7.1.
Фигура 7.1

Схема на водопроводната мрежа

7.2. Водоохлаждащи инсталации
За охлаждане на валовете на двете мелници за кафе са предвидени два
водоохлаждащи агрегата. Тези агрегати са производство съответно на фирма Probat (фиг. 7.1)
и фирма Frigo system (фиг. 7.2).
Фигура 7.1

Агрегата Probat

Фигура 7.2

Агрегата Frigo system

Първият агрегат (на фирма Probat) е модел KKW, тип PC 200.02NZ - S. Произведен е
през 1999 г. Работи на принципа на директно изпарение в затворена водна система.
Използвания фреон е R134A - 6,1 kg. Предназначен е да охлажда водата на мелница Probat
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UW 846 – за финно смилане на кафе. Температурният режим, които трябва да бъде осигурен
за вала на тази мелница е 18 0С на входящата вода, като температурата на изходящата вода
не трябва да надвишава 32 0С.
Другият агрегат работи на същия принцип. Използваният фреон е R407A – 18 kg.
Предназначен е да охлажда водата на мелница за смилане на замразено кафе – 005.
Температурният режим, които трябва да бъде осигурен за вала на тази мелница е 18 0С на
входящата вода, като температурата на изходящата вода не трябва да надвишава 24 0С.
8. СИСТЕМИ ЗА СГЪСТЕН ВЪЗДУХ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ГАЗОВЕ
8.1 Сгъстен въздух
Сгъстеният въздух се използва за технологичните нужди (пневматиката) на пакетажните
машини във предприятието. За осигуряване на потребностите от сгъстен въздух е изградена
компресорна станция. Компресорната станция (фиг. 8.1) е разположена в югоизточната част на
предприятието, както е показано на Фигура 8.2.
Фигура 8.1

Компресорна станция

Фигура 8.2

Разположение на
компресорната станция

В нея са инсталирани два винтови компресори. Те имат следните характеристики:
- ALUP (фиг. 8.3), тип Allegro 60, мощност на задвижващия електродвигател 60 kW,
производителност от 1,63 до 10,58 m3/min при налягане от 5 до 11 bar. Максималното налягане,
което може да осигури компресора е 13 bar. Охлаждането на маслото е въздушно.
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Фигура 8.3

Компресорът ALUP-Allegro 60

Управлението

на

компресора

е

Компресорът INGERSOLL
RAND - ML 37GD

Фигура 8.4

автоматично

с

микропроцесорен

контролер.

Осъществява се по налягане, температура и време на разтоварване. Компресорът е
произведен през 2007 г. и е настроен на налягане 7,3 bar.
- INGERSOLL RAND (фиг. 8.4), тип ML 37GD, електрическа мощност 43 kW, дебит на
сгъстения въздух 6,3 m3/min – 105 l/sec и максимално налягане 7,5 bar. Компресорът е с
автоматично управление реализирано с микропроцесорен контролер. Управлението се
осъществява по налягане, температура и време на разтоварване. Годината на производство на
компресора е 1999 г. Компресорът е настроен на 7,2 bar.
Компресорите работят през работните дни денонощно в автоматичен режим.
Засмукването на въздуха за охлаждането им и за сгъстяване е на източната фасада на
компресорната станция. Принципната схема на свързване на основните елементи

в

компресорното е представена на Фигура 8.5.
Фигура 8.5

Принципна схема на компресорното
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Таблица 8.1

Спецификация на елементите на Фигура 8.5

Означение

Наименование

1

Компресор ALUP, тип Allegro 60

2

Компресор INGERSOLL RAND, тип ML 37GD

3

Kондензационна сушилна INGERSOLL RAND, модел – RS 90

4

Kондензационна сушилна ALUP , модел - ADQ 550

5

Ресивер - 6,3 m

3

Въздухът първоначално постъпва през метален груб филтър разположен на 2,5 m над
нивото на терена (фиг. 8.6) в съответния компресор.
От двата компресора, които са свързани паралелно, сгъстеният въздух преминава в
ресивер. Ресиверът е инсталиран в същото помещение (фиг. 8.7). Той има обем 6,3 m3 и
работно налягане - 0,78 MPa.
Фигура 8.6

От

Филтрите

ресивера

Фигура 8.7

сгъстеният

въздух

преминава

Ресиверът

през

маслоуловители

към

два

о

кондензационни агрегата за изсушаване. В тях сгъстеният въздух се охлажда до 3 ÷ 5 С с цел
премахване на влагата от него. Двата агрегата са както следва:
-

Kондензационна

сушилна

INGERSOLL

RAND,

модел

–

RS

90

(фиг.

8.8).

Електрическата мощност е 1,84 kW, а максималното налягане 16 bar. Използваният хладилен
агент е R22 - 2,5 kg.
- Kондензационна сушилна ALUP, модел - ADQ 550 (фиг. 8.9). Електрическата мощност
е 2,53 kW, дебитът на въздуха 550 m3/h при максимално налягане 12 bar. Използваният
хладилен агент е R507 - 1,8 kg.
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Фигура 8.8

Сушилната INGERSOLL RAND
– RS 90

Фигура 8.9

Сушилната Alup ADQ 550

Управлението на агрегатите за изсушаване е автоматично с микропроцесорни
контролери.
Изсушеният и обезмаслен въздух се подава в тръбопроводна мрежа, от която се
захранва пневматичното управление на всички пакетажни машини.
Работното налягане на сгъстения въздух в тръбопроводната мрежа е 7,8 bar. Тя е
изградена от безшевни стоманени тръби, които са инсталирани в промишлените халета на
закрито. Пропуски на сгъстен въздух не са установени.
8.2 Вакуумни инсталации
За вакуумиране на пакетите с мляно кафе и вакуум транспорта на мляното кафе във
предприятието са инсталирани три групи вакуум машини.
1 група
Тази група се състои от три вакуум помпи. Те са разположени в помещение,
непосредствено до азотната станция. Най-мощната помпа е с електрическа мощност 15 kW.
Тези помпи са предназначени за осигуряване на вакуум за пакетираща машина HESSER.
Фигура 8.10

Вакуум помпите

Фигура 8.11

Информационната табела на
най-мощната помпа
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След напълване на опаковките с мляно кафе, те преминават през вакуум камери за
изтегляне на въздуха от тях. Осигуреното подналягане е със стойност 0,8 Psi (lb/in2).
Фигура 8.12

Принципна схема на разположението на вакуум камерите

2 група
Тази група е инсталирана във външно
помещение, граничещо със стената на цеха за

Фигура 8.13

Вакуум помпите

пакетиране на мляно кафе.
Вакуум помпите осигуряват вакуум за
пакетиране на кафето както следва:
 Пакетиращи машини - Bosch 1, 3 и две
машини SIG - типът на вакуум помпите е PVL 401. Те са нови - произведени през 2010 г.
Капацитетът им е 403 m3/h, като осигуряват
подналягане 0,5 mbar.
 Пакетираща машина Bosch 3.
Електрическата мощност на вакуум помпата е 15 kW.
Принципната схема на разположението на вакуум камерите на пакетиращите машини SIG
e представена на Фигура 8.14.
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Фигура 8.14

Принципна схема на разположението на вакуум камерите

3 група
Състои се от три вакуум помпи (фиг. 8.15), които осигуряват вакуум за транспортиране
на мляното кафе към бункерите на пакетиращите машини. Тези помпи са инсталирани в цех за
пакетиране на кафе на зърна. Обслужват 6 пакетиращи машини – 3 в цех за пакетиране на
мляно кафе и 3 в цех за пакетиране на кафе на зърна. Създадения вакуум в горната част на
бункера (фиг. 8.16) над всяка пакетираща машина, засмуква през филтърна група смляното
кафе от силоза на съответната мелница. Филтърът не позволява преминаване на кафе във
вакуумната система, а от друга страна бункера е снабден със специално затварящо устройство
(air lock), което не позволява засмукване на кафе от самата пакетираща машина.
Фигура 8.15

Вакуум помпите

Фигура 8.16

Принципна схема на бункер за
мляно кафе

Принципната схема на цялата система за зареждане на пакетиращите машини е
представена на Фигура 8.17.
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Фигура 8.17

Принципна схема на разположението на вакуум камерите

8.3. Локална пожарогасителна инсталация
Във предприятието е изградена локална пожарогасителна инсталация. Необходимостта
от тази инсталация е породена от опасността от самозапалване на леки фракции (трици), които
се отделят при зареждането на кафе за термична обработка (изпичане) от силозите към
пекарната за кафе. Инсталацията е изградена в независимо помещение разположено в
участъка за термична обработка на кафе.
Триците изпадащи под бункера за зареждане се засмукват от центробежен вентилатор
(фиг. 8.17) и се подават към втори центробежен вентилатор, който от своя страна подава
фракциите към система за удължаване на пътя (фиг. 8.18) с цел недопускане възникване на
искра и самозапалване на частиците.
Фигура 8.17

Вентилаторът

Фигура 8.18

Системата за удължаване на
пътя
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По пътя на частиците е инсталиран датчик за следене възникването на искра. Ако
възникне такава е предвидена гасяща система, свързана с независим воден резервоар (фиг.
8.18). След като леките фракции напуснат пожарогасителната инсталация, същите се подават
към пелетизитаща машина (фиг. 8.19).
Фигура 8.18

Гасящата система

Фигура 8.19

Пелетизитащата машина

Блок схемата на инсталацията е представена на Фигура 8.20.
Фигура 8.20

Схема на инсталацията

8.4 Технологични газове
За осигуряване на технологичния процес е изградена азотна станция. Разположена е
непосредствено до компресорната станция. Азотът се използва за обдухване на смляното
кафе непосредствено под бункерите за зареждане на пакетажните машини за мляно кафе за
получаване на ниско кислородна среда в кафето за да не се променят вкусовите му качества.
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Фигура 8.21

Азотна станция

Фигура 8.22

Разположение на азотната
станция

В системата за осигуряване на азот са включени два азотни агрегата, работещи
паралелно. Работят със сгъстен въздух от компресорното. Към единия агрегат е включен
компресор Atlas Copco - GA7. Този компресор е резервен и не се използва.
Блок схемата на един азотен агрегат е представена на Фигура 8.23.
Фигура 8.23

Блок схема на азотна станция

Сгъстеният въздух от компресорите постъпва в двата малки ресивера. Поддържаното
налягане в тези ресивери е 7 bar. От там въздуха се подава към съответния селектиращ
агрегат където става разделянето на азота и кислорода по атомна маса. Полученият азот се
подава в големият ресивер (Р = 5 bar), които работи като междинен буферен съд и към
основния ресивер, които е с обем 4 m3. Поддържаното в него налягане е 6 bar. Азотът за
технологичния процес се взима от основния ресивер, а излишният кислород от селектиращия
агрегат се изхвърля в атмосферата.
9. ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И СИСТЕМИ
Отделните технологични процеси в обхвата на общия производствен процес в
предприятието за кафе се намират в йерархическа последователност. Тя е валидна, както за
материалните така и за енергийните потоци в рамките на повтарящия се производствен цикъл,
който започва с доставката на суровината – сурово (зелено) кафе на зърна (фиг. 9.1) и
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завършва с готова продукция (фиг. 9.2) – палети с пакетирано кафе, подготвено за
транспортиране и разпространение в търговската мрежа.
Предприятието

за

кафе

е

сертифицирано

за

управление

на

качеството

и

технологичните процеси. Това изисква производственият брак да не надвишава 0,5 % при
готовата продукция на изхода от предприятието. За тази цел се извършва проверка на
математическа

извадка

от

пакетираното

кафе

във

всички

палети,

които

напускат

предприятието. Бракува се кафето, за което се установи че е престояло в кислородна среда и
е нарушен вакуумът на опаковките. Бракът при лошо транспортиране до търговските бази
достига до не повече от 1- 2 %.
Фигура 9.1

Приемане на зелено кафе

Фигура 9.2

Товарене на готова продукция

Производственият процес е непрекъснат и до голяма степен автоматизиран.
Организиран е в три смени по 8 часа и има обща продължителност 24 часа/ден, 11 месеца в
годината. Оптималното средно - месечно натоварване на машините е 80 %. Най-енергоемко е
производството на ситно мляно кафе, за което има специфични технологични изисквания за
поддържане на определена влажност в продукта, която се постига с по-голям разход на
енергия. През последните години обемът на работа увеличен. По тази причина е възникнала
необходимост от разширяване на складовата база за опаковки и за готова продукция.
Отделните марки кафе от представената в т. 2.1 продуктова гама се произвеждат по
индивидуални рецепти (фиг. 9.4), всяка от които се приготвя чрез дозиране на точно
определено съотношение на различни сортове кафе. Процесът на приготвяне на всеки микс се
контролира в командно - диагностична зала, обособена между цеховете за печене и смилане.
Процедурата по контрол се осъществява от квалифициран персонал чрез вземане на проби от
всяка изпечена партида кафе (фиг. 9.3). Пробите се проверяват по цвят и по съдържание на
влага преди транспониране на кафето до междинен бункер и от там към мелниците.
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Фигура 9.3

Апаратура за контрол върху
проби от изпечено кафе

Фигура 9.4

Програмно осигуряване на
системата за управление и
визуализация на
технологичния процес

9.1 Приемен цех за сурово кафе
Приемният цех за сурово кафе се състои от две отделения: приемна станция за сурово
кафе и станция със силози. Суровото кафе се доставя с товарен камион до приемната станция,
където се изсипва в събирателен бункер с конусовидна форма (фиг. 9.5). Бункерът е
оборудван със шнек. Шнекът подава зелените зърна чрез въртеливо-постъпателно движение
към ротационен дозиращ вентил, през който зърната се изсипват по тръбен път.
Фигура 9.5

Приемна станция за зелено
кафе

Фигура 9.6

Електродвигател за въздушен
транспорт

Пренасянето на суровите зърна по цялата тръбна система на двете отделения се
извършва с пневматичен транспорт. Тръбната система се състои от вертикални и
хоризонтални тръбни участъци. Вентилаторът се задвижва от електромотор с електрическа
мощност 30 kW (фиг. 9.6). От приемната станция суровите зърна се транспортират по
вертикален тръбопровод в отделението за силози в общ разпределителен бункер с вместимост
1 тон. Бункерът се пълни в най-високата част на отделението за силози, което е със светла
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височина 12 m. Количеството на суровината в бункера се управлява по ниво чрез ултразвукови
капацитивни датчици. В долната си част разпределителният бункер е оборудван със шнек,
посредством който суровото кафе се подава по два магистрални хоризонтални тръбни
участъка. От тях през тръбни разклонения (т.нар. ръкави) суровото кафе се разпределя на
следващото по-ниско пневмотранспортно ниво в 20 бр. силози, всеки с вместимост по 20 тона.
Силозите са два вида: единични – 4 бр. в един ред и сдвоени 8 бр. в два реда ( 2 реда х 8 бр.
сдвоени = 16 бр. единични).
Отделението за силози за сурово кафе е показано на Фигури 9.7 и 9.8. На всеки силоз е
монтиран ротационен вентил с електродвигател с електрическа мощност 1,25 kW. Общата
инсталирана електрическа мощност на електродвигателите на силозите в приемния цех за
сурово кафе е

25 kW. От тези силози зеленото кафе посредством пневмотранспорт се

придвижва по магистрални тръбопроводи към 6 бр. по-малки силози за подготовка на кафето
преди печене. Всеки от тези силози се запълва до 5 тона. Същественото за тях е, че кафето се
разпределя в тези силози по видове и от всеки силоз се дозира точно определено
Фигура 9.7

Сдвоени силози за сурово
кафе

Фигура 9.8

Единични силози за сурово
кафе

процентно съотношение в зависимост от конкретната рецепта, която се изпълнява в рамките
на осъществявания производствения цикъл. След точното приготвяне на рецептата, микс от
различните видове кафе на зърна отново чрез пневматичен транспорт се подава към силоз дозатор в пекарната.
9.2 Цех за изпичане на кафе на зърна.
Изпичането е основен технологичен процес в производството на кафе в индустриални
условия.

Продължителното

нагряване

намалява

масленото

съдържание

на

зърната.

Обратното - неизпечените зърна също влошават вкусовите качества на кафето. Постигането
на равномерност в изпичането на зърната е основен технологичен проблем. От друга страна
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съществено значение има и ефективността на топлообменните процеси в процеса на изпичане
и охлаждане на зърната.
Технологичният процес на изпичане в предприятието е базиран на

организираното

движение на два въздушни потока, които последователно обдухват зърната в пещта за печене.
Единият е горещ въздушен поток, който загрява суровото кафе до изпичането му, а вторият –
студен, който охлажда прясно изпечените зърна от всяка дозирана партида в непрекъснат
режим. От силоз – дозатор (фиг. 9.9) зърненият микс, приготвен по рецепта, както е описано в
т. 2.3.1, се подава в камерата за печене на кафе. Печенето се осъществява с горещ въздух с t
г.вх.

= 400 oC, който се подава в пещта.
Въздухът се загрява в горивна камера (фиг. 9.11), която е в непосредствена близост до

камерата за изпичане. На изхода на горивната камера температурата на въздуха се
уеднаквява до необходимата стойност посредством въздушен миксер и се подава в камерата
за изпичане. След като отдаде част от топлината си въздухът, чиято температура се понижава
до tг.вх. = 200 oC, се засмуква в горната част на камерата и се подава към циклон (фиг. 9.12),
който го пречиства от триците, уловени при обдухването на зърната.
Фигура 9.9

Силоз дозатор

Фигура 9.10

Участък от пещта за изпичане
на кафе за вземане на проби

Циклонът за пречистване на въздуха от трици е топлинно изолиран, с което се
намаляват загубите на топлина през кожуха. Пречистеният въздух се засмуква в горната част
на циклона и повторно се нагнетява в горивната камера, където се дозагрява до tг.вх. = 400 oC за
следващото му подаване към камерата за изпичане на следващата доза кафе.
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Фигура 9.11

Горивна камера с изгаряне
на природен газ

Фигура 9.12

Циклон за пречистване на
горещ въздух от трици

Циркулацията на горещия въздушен поток се осъществява от центробежен вентилатор
с дебит V = 250 m3/min. Електрическата мощност на електромотора на вентилатора е 45 kW
(фиг. 9.13). Топлинният източник за подготовка на въздуха за печене е природен газ (фиг.
9.14), който изгаря в димогарната тръба на горивната камера. Горивото постъпва в пещната
камера през двустепенна газова горелка модел Elco Cloekner. Максималната топлинна
мощност на горелката е 4000 kW, а минималната 830 kW. Горелката (фиг. 9.15 и 9.16) е
оборудвана с двускоростен електромотор с честотно регулиране на работните обороти.
Електрическата мощност на електродвигателя на горелката е 7,2 kW, а налягането на газа 150 mbar (1,5 kPa).
Фигура 9.13

Центробежен вентилатор за
горещ въздух

Фигура 9.14

Захранване на горивната
камера с природен газ
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Фигура 9.15

Електромотор на газовата
горелка на горивната камера

Фигура 9.16

Горелка за изгаряне на
природен газ

Максималната производителност на камерата за изпичане на кафе е 500 kg/10 min. При
установения производствен процес във предприятието се постига производителност на
изпичането 400 kg/10 min или 2,4 t/h. Изпеченото кафе подлежи на допълнителна обработка,
която включва следните два процеса: овлажняване и охлаждане на зърната.
Овлажняването се извършва чрез впръскване на студена вода по тръбна система (фиг. 9.18)
за високо налягане през система от дюзи, която се намира над ситото за кафе в пещната
камера. Процедурата е известна като „гасене“ на кафето след непосредствено изпичане.
Водовземането на студена вода за впръскване е от водопровода на предприятието. В
специален резервоар, който се намира в цеха за печене, се поддържа постоянно водно
количество, необходимо за впръскването. Водният резервоар (фиг. 9.17) се запълва с вода
чрез високо напорна циркулационна помпа модел Lowara с дебит V = 4,2 m3/h, налягане P = 7
bar. и електрическа мощност Р = 1,1 kW.
Прясно изпеченото кафе се охлажда с въздух от помещението, който е организиран във
втори въздушен поток. Въздухът се засмуква в долната част на помещението от радиален
вентилатор с дебит V = 500 m3/min с електрическа мощност на електромотора 44 kW, 50 Hz
(фиг. 9.19).
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Фигура 9.17

Воден резервоар и
циркулационна помпа

Фигура 9.18

Тръбна система за
впръскване на вода под
налягане през дюзи

За установяване на температурата на въздуха за охлаждане на изпеченото кафе са
направени 24 часови измервания за период от 23 дни, по време на които с електронни
дейталогери се регистрираха моментните стойности на два параметъра на работната среда в
цеха за печене на кафе - температура и влажност на въздуха в помещението. От измерванията
се установи, че въздухът, който се използва за охлаждане на кафето е със средна температура
θi = 21,7 оС. След обдухването на горещите зърна, въздухът за охлаждането им се пречиства
от люспи и трици през сепаратор - циклон (фиг. 9.20) и се изхвърля над покрива на сградата в
околното пространство с температура tс.вх.= 50 - 60 оС.
Фигура 9.19

Радиален вентилатор за
охлаждане на прясно
изпеченото кафе

Фигура 9.20

Пречистване на въздуха за
охлаждане през циклон

От всяка партида изпечено кафе се взима проба, която в командна зала се изследва за
достигане на необходимото качество на изпичането. Проверява се постигнатият цвят и
съдържанието на влага в прясно изпеченото кафе. След пещта изпеченото кафе се
транспортира посредством елеватори в събирателен бункер, след което се транспортира и
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разпределя в 8 бр. силози за изпечено кафе на зърна, където престоява определено време
преди да постъпи в мелниците за смилане.
9.3 Цех за смилане и опаковане на мляно кафе и кафе на зърна.
Изпеченото кафе на зърна се транспортира с пневматичен транспорт от осемте силоза
за печено кафе до приемни бункери на мелници, в които се извършва смилането на зърната.
Регулирането на подаваното количество зърна в мелниците се извършва по ниво. Всеки
бункер е снабден с вибрационна система за подаване на кафето към мелниците. Цехът е
оборудван с 5 бр. мелници немско производство, четири от които са за прясно изпечено кафе:
тип UW 1205 – 1 бр. с електрическа мощност 75 kW за едро и средно смилане, тип UW 846 – 1
бр. 70 kW за едро, средно и фино смилане, тип UW 246 – 2 бр. по 25 kW за едро смилане (фиг.
9.21). Петата мелница - „Probat Rapido Nova 4000 U II е предназначена за смилане на охладено
кафе на зърна (фиг. 9.22). Технологията е въведена за постигане на по-високи вкусови
качества на определени марки кафе. Изпеченото кафе се охлажда чрез система със студен
въздух с температура t = -16 оС. Системата е тип KKT Kraus, модел KAB 900 S. Произведена е
2000 г. Състои се от два паралелно свързани компресора с обща инсталирана мощност 87 kW.
Използваният хладилен агент е R 404 A. В системата е включен вентилатор с електрическа
мощност 11 kW, който осигурява дебит на охлаждащия въздух

133 m3/min. Моделът на

вентилатора е VRE 630/800 K. В системата са включени два изпарителя разположени на две
разделени нива в обща камера. Автоматиката на системата осигурява подаването на въздуха
последователно в определен цикъл през единия или другия изпарител.
След смилането охладеното кафе се транспортира със шнек до бункери от неръждаема
стомана. Процесът за охлаждане на кафе е автоматизиран със система за автоматично
управление, която е осигурена с програмируем контролер модел Simatic 416 на фирмата
Siemens. Технологичният процес се контролира посредством графичен дисплей, който е
компютъризиран и работи с операционната система Windows CE и специализиран
визуализиращ софтуер. Автоматичният режим обхваща целия технологичен процес на
охлаждане, който включва три подсистеми – подаване на кафе в мелницата, охлаждане на
зърната чрез охладителната система, смилане на охладеното кафе. Системата за автоматично
управление и контрол е описана подробно в „Инструкция за работа със система за охлаждане
на печено кафе“, която е задължителна за операторите, работещи с нея.
Във всяка от мелниците смилането се извършва с по 3 двойки валци, които при
машините за едро и средно смилане, в които се приготвя кафе за кафе машини валците са
разположени под ъгъл 60о , а във мелницата за ситно мляно кафе валците са вертикални.
Мляното кафе се транспортира след мелниците само с вертикални и хоризонтални шнекове,
след което се разпределя в 12 бр. силози за мляно кафе, където престоява. От тези силози
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нататък транспортната система за разпределяне на мляното кафе към приемните станции на
опаковъчните машини е организирана само с вакуум транспорт.
В цеха за смилане е базирана най-ефективната машина за първично опаковане в
предприятието - SIG с електрическа мощност 55 kW. Машината е изцяло автоматизирана и
пакетира мляното кафе в пакети от 250 грама (фиг. 9.23 и 9.24). Автоматизацията на машината
включва защитни функции и контрол за наличие на пакет и на продукт, както и по
Фигура 9.21

Машини за смилане
(валцови мелници)

Фигура 9.22

Машина за смилане на
замразено кафе

отношение точното позициониране на пакетите, които се пълнят с кафе. Дозирането на кафето
се извършва с двигатели със сервовентили.
Фигура 9.23

Машина за първично
опаковане на мляно кафе

Фигура 9.24

Машина за първично
опаковане на мляно кафе SIG

В същия цех са инсталирани още три опаковъчни машини, две от които (марка BOSH 3)
са идентични с тези в съседния цех за първично и вторично опаковане, а третата е машина за
опаковане на кафе на зърна марка BOSH 4 с електрическа мощност 7 kW. С машината BOSH
3, модел PKS 3151 се опаковат меки пакети с кафе от 75 гр. и 100 гр. без вакуумиране на
съдържанието. Пакетираното кафе се подрежда в кашони, като тази операция се извършва
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полуавтоматично при една от машините и напълно автоматично при другите две. Цехът е
снабден и с 2 бр. машини за залепване на готовите кашони. Мощностите и режимите на работа
на представените машини са описани в Таблица 2.1.
9.4 Цех за опаковане на мляно кафе.
В този цех последователно в две отделения се извършва първично и вторично
опаковане на мляно кафе. Характерно за този етап на производствения процес е, че пакетите с
мляно кафе се вакуумират на същите машини на които се пълнят и опаковат. Основен момент
е извършването на вакуум тест преди преминаване към залепване на фолио върху
картонените подложки (тарелки) с пакетирано кафе. Основното оборудване в този цех се
състои от три вида машини: машина за горещо залепване, машина за опаковане на пакетите в
подложки и машина за подреждане върху пелети. Производственият процес включва контрол
на три нива: прецизност при дозиране – извършва се на две нива горно и долно в бункерите
над всяка машина, през тръба и през шнек; контрол на транспортираните етикети и вакуум
контрол на готовата продукция. Процесът на първично опаковане в малките пакети с кафе е
автоматизиран (фиг. 9.25 и 9.26). Извършва се на две машини с вертикално подаване и
пълнене на пакетите BOSH 1 и BOSH 2, всяка с електрическа мощност по 25 kW, които работят
в непрекъснат режим 24 часа. Третата машина марка HESSER е в експлоатация при 50 %
натоварване. Мляното кафе се транспортира с вакуумтранспорт от силозите за мляно кафе и
се доставя в приемна станция от три бункера – по един за всяка машина за опаковане. Всеки
бункер е снабден с ротационен дозиращ вентил с електрически мотор 1,2 kW. Наличието на
шнек в дозиращата система на всяка от машините уеднаквява плътността на мляното кафе,
която не е еднаква в целия обем на бункера.
Фигура 9.25

Машина за първично
опаковане BOSH 2

Фигура 9.26

Машина за първично
опаковане BOSH 1

Напълнените и вакуумирани пакети се транспортират към отделението за вторично
опаковане, където са позиционирани 3 бр. машини BETA FEST, които подреждат пакетите с
кафе в подложки от велпапе. Транспортните линии са удължени преди преминаването през
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теста за добро вакуумиране (фиг. 9.27 и 9.28). Транспортните ленти се задвижват от
електромотори с честотно управление, но с постоянна скорост. Всеки електромотор е с
електрическа мощност P = 1,25 kW. В двата цеха за опаковане на кафе са инсталирани по пет
транспортни ленти – общо 10 бр. Общата инсталирана мощност на електромоторите на
лентите е 12,5 kW. Транспортните ленти са снабдени с датчици за положение, които при
препълване на линията подават сигнал и машините спират подаването на пакетите с кафе.
Картонените подложки с пакетирано кафе се опаковат с фолио чрез термично залепване при
преминаване на опаковките през 3 бр. термотунели. Всеки термотунел е свързан с
палетизираща машина, която подготвя палети с опакованото кафе. Палетите се транспортират
с мотокари в склада за готова продукция, от където се натоварват на камиони и се извозват до
търговската мрежа.
Фигура 9.27

Машина за контрол на
качеството на вакуума

Фигура 9.28

Лентов транспортьор за
пакетирано мляно кафе

9.5 Цех за готова продукция.
Цехът за готова продукция (фиг. 9.29) е снабден с две пакетажни машини, едната от
които е за палети, а втората за препакетиране на кашони.
9.6 Цех за опаковки.
В цеха за опаковки (фиг. 9.30) няма инсталирано производствено оборудване.
Складовата площ е разширена два пъти поради повишаване обема на работа във
предприятието.
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Фигура 9.29

Палети с готова продукция

Фигура 9.30

Роли с опаковъчна хартия за
пакети с мляно кафе

10. СИСТЕМИ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ
Производственото осветление е изпълнено
с луминесцентни лампи с мощност 58 W, L = 1,5

Фигура 10.1 Луминесцентните лампи

m (фиг. 10.1). При разработването на проекта е
бил в сила остарелия вече български стандарт
БДС 1786 - 87. Инсталираните луминесцентни
лампи имат светлинен поток 4 150 lm, което
означава светлинен добив

70 lm/W

и общ

индекс на цветопредаване Rа ≤ 70.
Старият български

стандарт е заменен с

хармонизираните Европейските норми съгласно
стандарт

БДС

EN

12464-1,

който

е

задължителен.
Този стандарт предвижда освен осветеност 300 lx, по-висок общ индекс на
цветопредаване – Rа ≥ 80 за промишленост ‘’Сортиране на продукта , смилане , смесване ,
пакетиране’’ (т. 2.7.2 от стандарта ). Сега има по-добри луминесцентни лампи също с мощност
58 W, Rа > 80 и L = 1,5 m . Тези лампи се наричат ’’триивични‘’, имат по-голям светлинен поток
– 5200 lm и светлинен добив - 90 lm/W. Тези лампи са по-подходящи за удовлетворяване на
изискването 300 lx за осветеност на работните места на предприятието.
Броят, типът и мощността на лампите по помещения е представен в Таблица 10.1
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Таблица 10.1

Брой, тип и мощност на лампите

Помещение
№
1.Склад опаковки
2.Склад
3.Командна зала
4.Склад зелено кафе
5.Пакетаж кафе зърна
6.Склад готова продукция
7.Пакетаж на мляно кафе
8.Кoмпресорно и азотна станция

Тип
Лум.
Лум.
Лум.
Лум.
Лум.
Лум.
Лум.
Лум.
НЖ.

Единична мощ.
W
58
58
18
58
58
58
58
58
60

Осв.тела
бр.
54
24
40
34
60
46
72
10
1

Обща мощност
W
3132
1392
720
1972
3480
2668
4176
580
60

Разпределението на мощността на инсталираните осветители по помещения е
представено на Фигура 10.2.
Фигура 10.2

Разпределение на мощността на инсталираните
осветители по помещения

Измерени са стойности на осветеността по помещения, които са представени на Фигура
10.3. Осветеността е ниска – в някои участъци под 40 lux.
Въз основа на измерванията на осветеността в различни помещения на предприятието
се вижда, че осветеността на работните места е значително по-ниска от изискванията на
стандарта БДС EN 12464-1. Това се отнася преди всичко за работните места в помещенията за
пакетаж на мляно кафе и кафе на зърна. За да се отговори на високите изисквания на
стандарта за работа в тези помещения, а именно - осветеност - 300 lux и общ индекс на
цветопредаване Ra ≥ 80 е необходимо да се потърси ново проектно решение. Осветителните
тела могат да бъдат луминесцентни с по-високи показатели и по-малка консумация на
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електричество. Въпросите за изискванията могат да се решaват с подобрено общо осветление
с доближаване на осветителните тела към работните места, а също и с допълнително локално
осветление.
Фигура 10.3

Осветеност по помещения

11.АНАЛИЗ НА БАЗИТЕ ДАННИ И ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА ЗА
ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ
11.1 АНАЛИЗ НА ГОДИШНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ
Анализът е извършен на основата на представени от предприятието регистрирани данни
за периода 2008 ÷ 2010 год. Приложен е подход за получаване на цялостна картина на
потреблението на енергия във предприятието, която да е отправен пункт за определяне на
базовата линия на енергопотребление. За тази цел са използвани два физически измерителя
на обема на производството: тонове произведена крайна продукция и тонове обработена
суровина (зелено кафе).
В Таблици 11.1 ÷ 11.3 са показани обработените изходни данни за анализа на
енергопотреблението, предоставени от предприятието.
Топлинният еквивалент на природния газ е определен на база калоричност 8300
кcal/nm3.
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Таблица 11.1

Изходни данни за анализа на енергопотреблението – 2008 г.

Месец

Обраб..
суровина

Крайна
продукция

Електричество

Природен
газ
(терм.обр.)

Природен
газ
(терм.обр.)

Природен
газ
(отопление)

Природен
газ
(отопление)

Газьол

Газьол

Вода

2008

тон

тон

МWh

нm3

kWh

нm3

kWh

kg

kWh

m3

I

610,15

525,99

130,31

34873

336625,6

12586

121491,4

0

0,0

150,4

II

594,41

512,42

121,03

30179

291314,9

8893

85843,2

0

0,0

145,6

III

602,96

519,79

132,31

33892

327156,1

9101

87851,0

0

0,0

156,8

IV

655,83

748,60

117,38

37859

365449,1

3647

35204,1

0

0,0

228

V

624,84

355,43

112,02

32820

316808,2

0

0,0

0

0,0

99,2

VI

642,46

553,85

169,66

39319

379542,4

0

0,0

0

0,0

196

VII

949,61

753,15

199,10

51524

497356,0

0

0,0

0

0,0

332

VIII

780,44

655,93

198,79

44548

430017,4

0

0,0

0

0,0

300

IX

1051,62

906,57

208,86

54764

528631,4

0

0,0

0

0,0

602,4

X

899,04

785,75

127,07

47057

454236,5

573

5531,1

0

0,0

205,6

XI

1022,60

856,75

141,10

55245

533274,5

5132

49538,7

0

0,0

388

XII

546,64

471,24

76,30

33898

327214,0

8008

77300,4

0

0,0

128

Общо

8980,60

7645,46

1733,90

495978

4787626,0

47940

462760,0

0,0

0,0

2932

Таблица 11.2

Изходни данни за анализа на енергопотреблението – 2009 г.

Месец

Обраб..
суровина

Крайна
продукция

Електричество

Природен
газ
(терм.обр)

Природен
газ
(терм.обр.)

Природ.
газ
(отопл.)

2009

тон

тон

МWh

нm3

kWh

нm3

I

866,78

747,23

180,17

41823

403713,2

II

749,29

645,94

157,48

40167

III

807,92

696,48

169,17

IV

918,50

791,81

V

896,72

VI

Природен газ
(отопление)

Газьол

Газьол

Вода

kWh

kg

kWh

m3

8657

83565,2

11000

127290,

208,8

387728,0

7588

73246,2

0

0,0

164

46498

448840,5

4560

44017,2

269

3112,8

233,6

163,90

51352

495695,7

478

4614,1

540

6248,8

185,6

773,04

133,05

50559

488041,0

0

0,0

320

3703,0

212

939,19

809,65

169,35

52883

510474,3

0

0,0

0

0,0

232,8

VII

839,42

723,64

177,64

45966

443705,2

0

0,0

218

2522,7

209,6

VIII

880,88

759,38

197,81

46109

445085,6

0

0,0

0

0,0

464,8

IX

1166,87

1005,92

262,93

61881

597331,1

0

0,0

403

4663,5

508

X

1220,42

1052,09

266,20

67264

649292,7

1617

15608,7

193

2233,4

299,2

XI

1152,70

993,70

245,33

63754

615411,0

3655

35281,3

143

1654,8

128,8

XII

1143,97

986,18

247,03

65620

633423,3

6348

61276,6

0

0,0

128,8

Общо

11582,67

9985,06

2370,06

633876

611874 ,6

32903

317609,4

13086,

151429,2

2976
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Таблица 11.3

Изходни данни за анализа на енергопотреблението – 2010 г.

Месец

Обработен
материал

Крайна
продукция

Електричество

Природен
газ
(терм.обр)

Природен
газ
(терм.об.)

Природен
газ
(отопл.)

Природен
газ
(отопление)

Газьол

Газьол

Вода

2010

тон

тон

МWh

нm3

kWh

нm3

kWh

kg

kWh

m3

I

1151,523

992,692

249,827

68693

663086,7

9730

93922,7

0

0,0

264,8

II

1049,830

905,026

228,431

61866

597186,3

9948

96027,0

0

0,0

243,2

III

1021,041

880,208

236,589

66248

639485,3

429

43718,0

0

0,0

202,4

IV

938,597

809,135

199,557

59184

571297,2

0

0,0

0

0,0

279,2

V

763,941

658,57

176,214

52153

503427,7

0

0,0

0

0,0

251,2

VI

837,244

721,762

216,342

58079

560630,8

0

0,0

0

0,0

230,4

VII

916,760

790,31

255,408

52742

509113,3

0

0,0

0

0,0

232

VIII

1084,862

935,226

254,655

57787

557812,1

0

0,0

0

0,0

286,4

IX

1281,384

1104,641

251,055

62295

601327,4

523

5048,5

0

0,0

247,2

X

1126,201

970,863

214,382

56522

545601,2

2203

21265,3

0

0,0

200,8

XI

830,563

716,003

171,824

44616

430673,8

3872

37376,0

0

0,0

178,4

XII

837,664

722,124

168,487

47456

458088,0

9061

87464,9

0

0,0

224

Общо

11839,610

10206,560

2622,771

687641

6637729,8

39866

384822,5

0,0

0,0

2840

Основните използвани енергоносители във предприятието са електричество и природeн
газ. Течно гориво - газьол се използвано само през 2009 година. Дяловете на природния газ и
електричеството са представени в Таблица 11.4 и графично на Фигури 11.1 ÷ 11.3.
Таблица 3.4
година

2008
година
2009
година
2010
година

Годишен енергиен баланс на предприятието

Обработена
суровина

Крайна
продукция

Електричество

Природен
газ

Газьол

Питейна
вода

тон

тон

kWh

kWh

kWh

m

8980,60

7645,46

1733898

4787626,04

0

2932

11582,67

9985,06

2370056

6118741,64

151429,23

2976

11839,61

10206,56

2622771

6637729,81

0

2840

3
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Фигура 11.1

Разпределение на енергоносителите
в годишния енергиен баланс за 2008
год.

Фигура 11.2

Разпределение на енергоносителите
в годишния енергиен баланс за 2009
год.

Фигура 11.3

Разпределение на енергоносителите
в годишния енергиен баланс за 2010
год.

На Фигура 11.4 е показано енергопотреблението по години, като са отразени основните
енергоносители.
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Фигура 11.4

Разпределение на енергоносителите по
години

На Фигура 11.5 е показана продукцията в годишен аспект, а на Фигура 11.6а и 11.6б
средногодишният специфичен разход на енергия за единица продукция, съответно за
обработената суровина и за крайната продукция.
Фигура 11.5

Разпределение на продукцията

На Фигура 11.6а е показан само средно годишният специфичен разход на
електричеството спрямо обработената суровина, защото природният газ се използва за
термична обработка на вече пречистеното кафе.
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Фигура 11.6а

Среден специфичен разход на енергия по години
спрямо обработената суровина

Както може да се проследи от Фигури 11.6а и 11.6б, ходът на изменение на
средногодишния специфичен разход на енергия се запазва относително постоянен.
Фигура 11.6б

Разпределение на средният специфичен разход на
енергия по години спрямо крайната продукция

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Агенция за устойчиво енергийно
развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
Стр.75

11.2 АНАЛИЗ НА МЕСЕЧНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ
11.2.1 Електричество
Изследван е ходът на изменение на разхода на електричество по месеци. На Фигура
11.7 е показана графика за периода януари 2008 год. – декември 2010 год., отразяваща
потребеното количество електричество и произведената продукция.
Фигурата показва сравнително добра корелация на разхода на електричество с
произвежданата продукция. С малки изключения еднопосочността на изменението на двете
линии се запазва.
Фигура 11.7

Месечен ход на разхода на електричество и произведената
продукция

Средно - месечното потребление на електричество за последните три години е както
следва:
 2008 год. – 144 491,5 kWh/месец;
 2009 год. – 197 504,7 kWh/месец;
 2010 год. – 218 564,3 kWh/месец.
Специфичният разход на електричество за единица обработена суровина и единица крайна
продукция са изобразени на Фигури 11.8 и 11.9.
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Фигура 11.8

Фигура 11.9

Изменение на специфичния разход на
електричеството по обработена суровина

Изменение на специфичния разход на
електричеството по крайна продукция

Разкриването на връзката между разхода на електричество и произвежданата
продукция е потърсено чрез регресионен анализ на месечния разход и продукцията и
специфичния месечен разход и продукцията.
На Фигури 11.10 и 11.11 са показани резултатите от идентификация на връзката между
месечния разход на електричество и месечното производство за периода януари 2008 г.–
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декември 2010 г. (фиг. 11.10 – по произведена крайна продукция, фиг. 3.11 – по месечно
количество обработено зелено кафе).
Фигура 11.10

Фигура 11.11

Корелация между месечния разход на електричество
и продукцията

Корелация между месечния разход на
електричество и обработената суровина
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Основните линии от Фигури 11.10 и 11.11 показват добра съгласуваност между разхода
на електричество и физическия измерител на големината на производството.
За елиминиране на влиянието на количеството продукция е потърсена базовата линия
на специфичния месечен разход (януари 2008 г. – декември 2010 г.), както е показано на
Фигура 11.12.
Фигура 11.12

Корелация между спец. разход на електричество и
продукцията

На основата на основните линии (фиг. 11.10 ÷ 11.12) е изследвано управлението на
разхода на електричество за изследвания период чрез техниките CUSUM. Изображение на
линиите на управлението на електропотреблението са показани на Фигури 11.13 и 11.14.
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Фигура 11.13

Линия на управлението на електропотреблението

Фигура 11.14

Линия на управлението на електропотреблението

Анализът показва три основни момента:


В периода 10.2008 г. до 6.2009 г. е установено добро управление на
енергопотреблението;



Управлението се влошава от 7.2009 г. до 8.2010 г.;
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От м. август 2010 г. започва подобряване на управлението на
електропотребление и се установява нова линия на енергопотребление.

Третият

факт

налага

определяне

на

нова

реална

базова

линия

на

електропотреблението и това е осъществено за периода август 2010 г. – декември 2010 г.
На Фигури 11.15 ÷ 11.17 са показани базовите линии, а на Фигури 11.18 и 11.19 –
линиите на управление на електропотреблението за петмесечния период.
Фигура 11.15

Корелация между месечния разход на
електричество и крайната продукция за периода
август 2010 г. – декември 2010 г.

Фигура 11.16

Корелация между месечния разход на
електричество и обработената суровина за
периода август 2010 г. – декември 2010 г.
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Фигура 11.17

Корелация между специфичния разход на
електричество и продукцията за периода август
2010 г. – декември 2010 г.

Получената базова линия за периода е:
Специфичен разход на електричество = 252,1 – 0,015 х Продукцията , kWh/тон.
Фигура 11.18

Линия на управлението на електропотреблението за
периода август 2010 г. – декември 2010 г.
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Фигура 11.19

Линия на управлението на електропотреблението за
периода август 2010 г. – декември 2010 г.

Анализът на управлението на електропотреблението за периода август 2010 г. –
декември 2010 г. показва значително подобрение в сравнение с предходния период и стабилен
ход към понижаване на потребеното електричество за единица продукция.
11.2.2 Природен газ
Природен газ във предприятието се използва за две основни направления – за изпичане
на суровото (зелено) кафе и за отопление през зимния период. Природен газ не се използва в
преработката на суровина. Тази преработка се състои от изчистване на входящия материал от
различни примеси без топлинна обработка. Негодната продукция в процеса на изпичане на
кафето е под 0,5 %.
11.2.2.1 Природен газ за технологични нужди.
На Фигура 11.20 е показана графика за периода януари 2008 г. – декември 2010 г.,
изобразяваща връзката между потребеното количество природен газ и произведената
продукция.
Фигурата показва добра корелация на разхода на газ с произвежданата продукция.
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Фигура 11.20

Месечен ход на разхода на природен газ и
произведената продукция

Средно-месечното потребление на природен газ за последните три години е както
следва:
 2008 год. – 398 968,84 kWh/месец;
 2009 год. – 509 895,14 kWh/месец;
 2010 год. – 553 144,15 kWh/месец.
Специфичният разход на природен газ за единица крайна продукция е изобразен на Фигура
11.21.
Фигура 11.21

Изменение на специфичния разход на природен
газ спрямо крайната продукция
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Направен е регресионен анализ на месечния разход и продукцията и специфичния
месечен разход и продукцията за установяване на връзката между разхода на природен газ и
произвежданата продукция.
На Фигура 11.22 е показан резултата от анализа за периода януари 2008 г.– декември
2010 г.
Фигура 11.22

Корелация между месечния разход на природен газ и
продукцията

Основната линия от Фигура 11.22 показва висока степен на корелация между разхода
на природен газ и крайната продукция.
Основната линия на специфичния месечен разход (януари 2008 г. – декември 2010 г.) е
показана на Фигура 11.23.
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Фигура 11.23

Корелация между спец. разход на природен газ и
продукцията

На основата на основните линии (фиг. 11.22 и 11.23), чрез техниките CUSUM е
изследвано управлението на разхода на природен газ. Графиките на управлението на
потреблението на природен газ са показани на фиг.11.24 и 11.25.
Фигура 11.24

Линия на управлението на потреблението на
природен газ
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Фигура 11.25

Линия на управлението на потреблението на
природен газ

Чрез анализът CUSUM са установени две инфлексни точки в които:


В периода 1.2008 г. до 9.2009 г. е установено добро управление на
енергопотреблението;



Управлението се влошава от 9.2009 г. до 7.2010 г;



От м. юли 2010 г. започва подобряване на управлението на енергопотреблението
и се установява нова линия на енергопотребление.

Втората инфлексна точка налага определяне на нова реална базова линия на
енергопотреблението и това е осъществено за периода юли 2010 – декември 2010 г., в които е
установен стабилен ход към подобряване на управлението.
На Фигури 11.26 и 11.27 са показани базовите линии, а на Фигури 11.28 и 11.29 –
линиите на управление на потреблението на природен газ за периода юли 2010 г. – декември
2010 г.
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Фигура 11.26

Корелация между месечния разход на природен
газ и крайната продукция за периода юли 2010 г.
– декември 2010 г.

Фигура 11.27

Корелация между специфичния разход на
природен газ и продукцията за периода юли
2010 г. – декември 2010 г.

Базовата линия за периода е:
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Специфичен разход на електричество = 783,5 – 0,2134 х Продукцията , kWh/тон.
Фигура 11.28

Фигура 11.29

Линия на управлението на потреблението природен газ
за периода юли 2010 г. – декември 2010 г.

Линия на управлението на потреблението на природен
газ за периода юли 2010 г. – декември 2010 г.
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Анализът на управлението на електропотреблението за периода юли 2010 г. – декември
2010 г. показва подобрение в сравнение с предходния период.
11.2.2.2 Природен газ за отопление на производствените халета.
Потърсена е връзка между разхода на природен газ и температурата на външния
въздух, както и денградусите като интегрален показател за отоплителния сезон – 2010 г.
Установи се висока степен на корелираност (фиг. 11.30 и 11.31), от което може да се направи
извод че управлението на потреблението на газ за отопление на производствените халета е
добро.
Фигура 11.30

Връзка между разхода на газ през зимата и
температурата
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Фигура 11.31

Връзка между разхода на газ през зимата и
денградусите

11.2.3 Потребление на вода
Въпреки, че водата не е енергоносител, в този раздел са отразени основните параметри
на потреблението ѝ. На Фигура 11.32 е представена консумацията на вода за трите
последователни години 2008 ÷ 2010 г.
Фигура 11.32

Изменение на разхода на вода по години
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На Фигура 11.33 е представена връзката между разхода на вода и произведената
крайна продукция.
Фигура 11.33

Месечен ход на разхода на питейна вода и произведената
продукция

12. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО
Извършеното обследване за енергийна ефективност на предприятието за кафе показа,
че в енергийно отношение използваните системи са ефективни и управлението на разходите
на енергия е добро.Системите се поддържат в много добро състояние. Анализът на
енергопотреблението по регистрирани данни за изминал период от време (от м. януари 2008 г.
до м. декември 2010 г.) показва, че в натурално изражение потреблението на електричество
съставлява 27 - 28 % от общия годишен енергиен баланс на предприятието.
Анализът установи тренд към намаляване на специфичния разход на енергия
започващо от август 2010 г. Поради установените значими флуктоации в хода на изменение на
електропотреблението, за идентификация на базовата линия е избран периода (август 2010 г.
– декември 2010 г.).
Потреблението на природен газ съставлява 72 ÷ 73 % в енергийния баланс за
разглеждания период. Използва се основно за технологични цели – термична обработка на
зелено кафе и за отопление през зимния период. Аналогично на електропотреблението, през
втората половина на 2010 г. се установява стабилен тренд към намаляване на разходите за
единица продукция.
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Установени

са

някои

възможности

за

повишаване

на

сигурността

на

електроснабдяването, както и за намаляване на потребната енергия за отопление.
Оценена е една възможност за оползотворяване на слънчевата енергия за
производство на електричество. Чрез система с пикова електрическа мощност 200 kW е
възможно да се осигури производство на електричество, равняващо се на 8% от годишното
потребление.
12.1 Предложения по електрическата част
Обобщените предложения по електрическата част са следните :
1.

Предлага се довършване на първоначалния проект за електроснабдяване на

предприятието с въвеждане на втори вход за трансформаторната подстанция 20 kV. За целта
трябва да се изготви допълнителен проект за довършване на схемата на електроснабдяване
при съществуващите към настоящия момент условия и възможности.
С изпълнението на предложението ще се намали времето за прекъсване при аварийни
случаи на електроснабдяването, ще се намали използването на дизеловия генератор, който
произвежда много по-скъпо електричество.
2. Предлага се да се въведе непрекъснато собствено измерване на всички
параметри на закупуваното електричество, а данните да се въвеждат в компютърната система
за следене на ежедневните енергийни разходи.
3. За подобряване на условията за експлоатация при пускане и работа на двата най
- големи двигателя по 75 kW, за повишаване напрежението при пускане и намаляване на
разходите при пренасяне на електричество в електроснабдителната мрежа, да се включат
кондензаторни батерии по 40 kVAr към всеки двигател.
4. Отчита се положителното изменение в натоварването на предприятието по зони
за ползване на електричеството в денонощието, водещо до намаляване на цената й.
5. Отчита се, че натоварването на трансформатора в подстанцията предоставя още
възможности за използването му.
6. Предлага се за нуждите на нормалната експлоатация на електрическите
съоръжения да се закупи и ползва уред за дистанционно измерване на нагряването им.
7. Предлага се да се предвиждат при големи ремонти, преустройства или
разширения, въвеждането на дефектно - токови защити за защита на човека и защита от
пожари в електрическите мрежи.
8. Предлага се да се разработи ново проектно решение за подобряване на
качествените показатели за осветлението на работните места, преди всичко за помещенията
за пакетаж.
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Таблица 12.1
Номер

Предложения
Предложение

Цел

Довършване на началния проект за
1

Сигурност на

електроснабдяване на

електрозахранването

предприятието за кафе
2

3

Непрекъсната информация за

Следене на финансовите

закупуваната електричество

разходи
експлоатацията,

батерии на два двигателя по 75kW

нагряването на

2 000

1200

намаляване на ел. загуби
Техническа и пожарна
безопасност

електросъоръженията

20 000

Подобряване на

Инсталиране на кондензаторни

Уред за дистанционно измерване на
4

Разход в лева

Общо

300

23 500

Направеният преглед и оценка на експлоатацията на електрическата част са
положителни и предложенията за повишаване на енергийната ефективност на предприятието
за кафе имат за цел подобряване на условията за експлоатация, техническа и пожарна
безопасност.
12.2 Идейно предложение за използване на възобновяем енергиен източник
След анализ на покривните конструкции, разположението, площта – 1967 m2 и
носимостта на конструкцията позволяват инсталиране на фотоволтаична система. Извършени
са предварителни изчисления на система с електрическа мощност 200 kW. Окрупнената
техническа спецификация на такава система е както следва:
Елемент

Брой

Ед. цена, лв. Цена /продукт, лв. Обща цена, лв.

Фотоволтаичен модул NeMo 200

1000

2,9204

584,08

584080

Опаковане

59

29,4

29,4

1734,6

Инвертор SMA 9000-TL

18

6544,44

6544,44

117799,92

Кабели 1x4 mm2, 100m

70

1,8032

180,32

12622,4

Присъединители

170

19,404

19,404

3298,68

Монтажна система

200

254,8

254,8

50960

Общо

770495,6

Цена (лв) /kW

3852,478
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Дейности

лева

Енергийна (слънчева) оценка

2000

Проект

10000

част електро
част конструктивна
част пожарна защита
част ПБЗ
Елементи за 200 kW система

770495,6

Транспорт и доставка

10000

Монтажни и инсталационни дейности

60000

Общо ( без ДДС)

852495,6

Общо ( с ДДС) 1022994,7

система

kWh/год

лв./год

kWh/месец

лв./месец

срок на отк.,
год.

200 kW

210000

154350

17500

12862,5

6,63

Технико-икономическата оценка на идейния проект е показана в Таблица 12.2.
Таблица 12.2

Технико-икономическа оценка на идейния проект за оползотворяване на ВЕИ

Произведената енергия от такава система представлява 8% от годишното потребление
на електричество във предприятието.
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Агенция за устойчиво енергийно
развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
Стр.95

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Агенция за устойчиво енергийно
развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
Стр.1

Съдържание
1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ .............................................................................................................. 3
2. ВИД НА ПРОИЗВЕЖДАНИТЕ ПРОДУКТИ ЗА ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД. .................................. 3
3. СЪСТОЯНИЕ НА ПРОИЗВЕЖДАЩОТО ОБОРУДВАНЕ. РЕЖИМИ НА РАБОТА ................. 5
3.1 Описание на основните технологични участъци ................................................... 5
3.1.1 Механичен участък ................................................................................................... 7
3.1.2 Монтажен участък ..................................................................................................... 8
3.1.3 Чистачен и леярен участък ..................................................................................... 9
4. СИСТЕМИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ И ЕЛЕКТРОСНАБДИТЕЛНИ
СИСТЕМИ ...................................................................................................................................... 12
4.1 Електроснабдяване на предприятието .................................................................. 12
4.2 Електрически товари в преприятието .................................................................... 13
5. СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ПОТОЦИ ........................... 14
Измерване на разхода на електричеството................................................................. 14
6. ЕНЕРГИЯ ГЕНЕРИРАНА В РАМКИТЕ НА ПРОМИШЛЕНАТА СИСТЕМА. СЪСТОЯНИЕ НА
ГЕНЕРИРАЩИТЕ МОЩНОСТИ. СИСТЕМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА МИКРОКЛИМАТА ......... 14
6.1 Топлоснабдяване на предприятието ...................................................................... 14
6.2 Битово горещо водоснабдяване ............................................................................. 14
7. СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ........................................................................................ 23
7.1 Захранване с вода ..................................................................................................... 23
Промишлената система се захранва с вода от централната градска мрежа. ........ 23
7.2. Водоохлаждащи инсталации .................................................................................. 23
8. СИСТЕМИ ЗА СГЪСТЕН ВЪЗДУХ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ГАЗОВЕ ........................................ 25
Сгъстен въздух ................................................................................................................ 25
9. ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И СИСТЕМИ................................................. 26
10. СИСТЕМИ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ ................................................................................................. 27
Анализ и оценка на производственото осветление................................................... 27
11.АНАЛИЗ НА БАЗИТЕ ДАННИ И ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА ЗА
ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ................................................................................................................. 33
11.1 АНАЛИЗ НА ГОДИШНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ ................................... 33
11.2 АНАЛИЗ НА МЕСЕЧНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ .................................... 40
11.2.1 Електричество за металолеене за периода 01.2014 г. – 12.2016 г.................. 40
11.2.2 Електричество за извършване на различни услуги свързани с
металообработка на метали за периода 01.2014 г. – 12.2016 г. ................................. 44
11.3 Заключение. .............................................................................................................. 48
12. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО .................................. 49

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Агенция за устойчиво енергийно
развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
Стр.2

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
- Представяне на промишлената система
Предприятието е създадено през 1969 г. Специализирано е в производството на
машини, съоръжения и резервни части, както и в производство и монтаж на метални
конструкции, монтаж на различни тръбопроводи и извършване на услуги от промишлен
характер.
-

Управление
Предприятието е с двустепенна система на управление от надзорен съвет и

управителен съвет, като има собствено управление състоящо се от директор, главен технолог
и главен инженер.
-

Персонал

-

Общият персонал е 33 човека, работещи от понеделник до петък в една смяна. В
леярният участък са ангажирани 10 души.

-

Качество
От 2005 г. предприятието е сертифицирано и работи по система за управление на

качеството ISO 9001:2008.
На Фигура 1.1 е показан орто - снимачния план на промишлената система, а на Фигура
1.2 - генералния план на площадката и.
Фигура 1.1

Орто-снимачен план

Фигура 1.2

Генерален план на площадката

2. ВИД НА ПРОИЗВЕЖДАНИТЕ ПРОДУКТИ ЗА ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД.
Продуктовата гама на предприятието е пряко обвързана с извършваните услуги на
неговата територия.
Основните услуги са както следва:


ремонт на минно-строителна техника и пътностроителна техника- багери,
конвейери, питатели, помпи, вентилатори, класификатори, циклони, сита,
трошачки, мелници и др.,
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ремонт на възли на селско-стопанска и зърнопреработваща техника,



механична стругова обработка на детайли от стомана, чугун и цветни метали до
Ø 3150/L1500 mm; Ø 1200/L 5000 mm и изработване на резервни части за
различни отрасли на промишлеността,



механична фрезова обработка на детайли от стомана, чугун и цветни метали до
L3000/B1000/H650 mm,



хоризонтално разстъргване с цифрово отчитане на преместванията с размери
на масата 1400/1200 mm,



зъбофрезоване на детайли от стомана,чугун и цветни метали до модул 20/ Ø
2100 mm,



изработване на машини, съоръжения и конструкции по клиентска документация,



шлосеро-монтажни услуги - разкрой, профилно огъване, заваряване, монтаждемонтаж и др.,



възстановяване на износени машинни възли и детайли,



студена пластична деформация на листови материали,тръби или профили гилотина L3000/616 mm, тривалова машина за огъване - В2500/625 mm, абкант
призматичен - 2500/6 4 mm,



динамично балансиране на бързовъртящи се детайли от 30 kg до 1000 kg,



услуги с дърводелски машини - банцинг, циркуляр, абрихт, фреза, щрайхмус,



изработване на цилиндрични съдове чрез заваръчен стенд до Ø 3000 mm /
L7000 mm,



машинно дробометно почистване - размери на въртящата работна маса до
1 000 mm,



лабораторно механично изпитване на метали - якост на опън, натиск, огъване,
ударна жилавост,



термично отгряване в електрическа пещ с размери L2500 / Н950 / В920 mm до
температура 1000 ° С,



леене на чугун и стомана и изработване на моделно-сърцева екипировка,



пренавиване и възстановяване на електродвигатели - до 160 kW1.
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Фигура 2.1

Част от продуктовата гама

Фигура 2.2

Част от продуктовата гама

3. СЪСТОЯНИЕ НА ПРОИЗВЕЖДАЩОТО ОБОРУДВАНЕ. РЕЖИМИ НА РАБОТА
3.1 Описание на основните технологични участъци
На Фигура 3.1 е показан план на разположението на основните технологични участъци.
Фигура 3.1

Ситуационен план на технологичните участъци в предприятието

.
Таблица 3.1

Легенда към ситуационния план

Номер

Машина

Брой

Ед.ел.мощност
(кW)

Механичен участък
1

Борверг BFT 80

1

5,5

2

Щотц

1

5

3

Струг DPS

1

31,5

4

Радиал бормашина RF 31/s

1

9

5

Радиал бормашина RF 31/s

1

9
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6

Борверг HWC 110

1

14

7

Струг каруселен

1

36

8

Колонна бормашина

1

2,2

9

Струг С10

1

7,5

10

Автоматична ножовка

1

2,2

11

Заточна машина

1

2,2

12

Инструментална фреза

1

3,5

13

Колонна бормашина

1

2,5

14

Плосък шлайф

1

30

15

Шмиргел

1

2,2

16

Хидравлична преса

1

3,5

17

Лентоотрезна машина

1

1,5

18

Тръбонарезен струг

1

7

19

Хобел

1

54

20

Фреза Хобел EBC 90

1

30

21

Пневматичен чук

1

12

22

Термична пещ

1

30

23

Центрови шлайф

1

17

24

Струг С11

1

5

25

Струг С11

1

5,5

26

Струг С11

1

7,5

27'

Струг С11

1

5,5

27''

Струг С11

1

5,5

28

Струг С11

1

5,5

29

Струг IA64

1

18

30

Струг DP 3150/2000

1

35

31

Щос

1

7,5

32

Фреза Универсална

1

13,5

33

Струг

1

26

34

Фреза Универсална

1

13,5

35

Фреза Универсална

1

10

36

Фреза Универсална

1

10

37

Фреза Универсална

1

10

38

Струг DLZ

1

30,4

39

Колонна бормашина

1

2,2

40

Струг

1

13

41

Балансир машина

1

20

42

Зъбонарезен полуавтомат

1

20

43

Ексцентър преса

1

5,5

44

Ексцентър преса

1

5,5

Монтажен участък
45

Радиал бормашина

1

7,5

46

Гилотина

1

3
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47

Гилотина

1

7,5

48

Тривалова огъваща машина

1

45

49

Ножица комбинирана

1

4

50

Тривалова огъваща машина

1

10,7

51

Нож гилотина

1

30

52

Абкант

1

10,7

53

Колонна бормашина

1

2,2

54

Сушилна пещ

1

3

Чистачен участък
1

Дробометна машина

1

34

2

Термична пещ

1

180

1

Електродъгова пещ

1

1000

2

Индукционна пещ

1

400

3

Колерганг

1

30

4

Колерганг малък

1

10

5

Термична пещ - газьол

1

-

Леярен участък

3.1.1 Механичен участък
Фигура 3.2

Зъбонарезната машина

Фигура 3.3

Баланс машината

Основните дейности в този участък са свързани със студена маханична обработка на
метали:
- струговане;
- фрезоване;
- рязане;
- пробиване;
- зъбонарязване.
Основните машини и съоръжения са представени в Таблица 3.1. Режимът на работа на
машините не може да бъде установен, защото е пряко обвързан с изпълнение на конкретните
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поръчки и сроковете за тяхното изпълнение. Направена е оценка на разпределението на
мощността на съоръженията в участъка, представена на фигура 3.4.
Фигура 3.4

Разпределение на мощността на съоръженията в участъка

От направената съпоставка се установи, че най - енергоемката машина е единият
хобел с инсталирана електрическа мощност 54 kW.
Машините и съоръженията в участъка се подържат на добро ниво от обслужващия
персонал, независимо, че част от оборудването е на голяма възраст – установени са машини
произведени преди 1970 г.
3.1.2 Монтажен участък
Основните дейности в този участък
са

свързани

с

монтажни

дейности,

Фигура 3.5

Общ изглед на участъка

обработка на метали чрез рязане, огъване,
коване и заваряване.
Основните машини за изпълнение
на тези дейности са гилотинни ножици,
валови машини и абкант.
В този участък е инсталирана и пещ
за изсушаване на електроди, използвани
при

заваръчните

процеси.
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Разпределението на мощността на съоръженията е показано на фигура 3.6.
Фигура 3.6

Разпределение на мощността на съоръженията в участъка

3.1.3 Чистачен и леярен участък
Чистачен участък
В този участък се извършва грубото и финото очистване на отливките.
Грубото почистване се извършва ръчно чрез горелки, а финото почистване на
отливките се извършва в дробометна камера. Дробометната камера е снабдена със локална
смукателна инсталация, окомплектована с всички необходими съоръжения – филтри, циклон
и др. Електрическата мощност на смукателната инсталация е 10 kW.

Фигура 3.7

Дробометната камера

Фигура 3.8

Смукателната вентилация

В помещението на чистачното е инсталирана и термична пещ за термично отгряване с
размери L2500 / Н950 / В920 mm до температура 1000 °С. Пещта е с електрическа мощност
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180 kW, а при термичните процеси в нея се използва и нафтова горелка с часов разход – 20
литра. Режимът на работа в чистачното не е установен и е в пряка зависимост от
номенклатурата на извършваните услуги.
Леярен участък
В участъка основните съоръжения са за земеподготовка, двете леярски пещи и пещ за
сушене на леярски сърца.
Съоръженията за земеподготовка са вибрационното сито, магнитен сепаратор за
очистване на формовъчната смес от метални включения и двата колерганга, чрез които се
получава готовата формовъчната смес. Съоръженията се използват всеки работен ден
средно по 5÷6 часа.
Леярски пещи.
Двете леярски пещи са показани на Фигури 3.9 и 3.10.
Фигура 3.9

Електро дъговата пещ

Фигура 3.10

Индукционната пещ

1. Електродъгова пещ.
Чрез тази пещ е осигурена възможност за леене на отливки от чугун и стомана до 1
000 кг. В случаите, когато се използва, се реализира по една плавка на ден, осигуряваща
запълване с течен метал на 10 леярски каси. Пещта е снабдена с прахоуловителна
инсталация с електрическа мощност 30 kW. Направен е термовизионен анализ на
състоянието на токозахранващите връзки на пещта. Не се установиха отклонения от
нормалната работа на съоръженията.
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Фигура 3.11

Електродъговата пещ в режим на подгряване.
Еднаквите температурни полета на трите електрода е
доказателство за равномерно износване.

2. Индукционна пещ за отливки до 630 kg.
Пещта е произведена през 2013 г. и се използва по график всеки ден, като средно се
реализира по една плавка, осигуряваща запълване с течен метал на 5 леярски каси. Към
момента на обследването пещта беше спряна за планов ремонт, свързан с възстановяване
на огнеупорната обшивка на тигела.
Основно се използва се топене на обикновени и легирани стомани и сплави.
Инсталираната мощност на захранващият средночестотен преобразувател е 400 kW.
Основните технически характеристики на пещта са:
1. Захранващо напрежение – 3N~50 Hz 380V;
2. Вместимост на тигела – 80 l;
3. Маса на разтопения метал – 630 kg;
4. Мощност за захранващия преобразувател – 400 kW;
5. Номинална честота - 1000 Hz;
6. Номинално напрежение на индуктора на пещта – 1350 V;
7. Задвижване – хидравлично;
8. Охлаждане – водно;
8.1. Налягане на водата (0,2÷0.25) MPa;
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4.

СИСТЕМИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ И ЕЛЕКТРОСНАБДИТЕЛНИ

СИСТЕМИ
Не са установени системи за производство на електроенергия.
4.1 Електроснабдяване на предприятието
Електроснабдяването на предприятието се осъществява от Главната разпределителна
уредба на ТЕЦ, ГРУ 6,3 kV ЗЗ по два извода:
1.

Извод „ЗНО“, кабелно захранване до подстанция ТП ЗНО (РМЗ),

с кабел с

2

дължина 250 m, тип САВБТ/САБ 3 х 185 mm .
2.

Резервно захранване от ТП „Рафинерия стара“, с кабелна връзка с дължина 130

m, кабел тип САБ 3 х 150 mm2.
Електроснабдителната схема е показана на Фигура 4.1.
Фигура 4.1

Схема на електроснабдяването с напрежение 6.3 kV

От ТП ЗНО (РМЗ) се захранват 4 трансформатора: един с мощност 1500 kVA за
електродъговата пещ, един с мощност 560 kVA, един с мощност 400 kVA и един с мощност
100 kVA, който се използва само за осветление.
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Електрообзавеждането- прекъсвачи,
релейни защити, кабели и трансформатори

Фигура 4.2

Трафопостът захранен с
напрежение 6.3 kV

са стари, произведени преди повече от 40
години. Независимо от добрата поддръжка,
подлежат на смяна при необходимост (в
аварийни
планови

случаи)
ремонти

или
с

поетапно

нови,

при

съвременни

типове, с по-добри характеристики.
В предприятието е инсталиран стар
тип кондензаторна батерия, без регулатор
за cos φ, с ръчно включване, с мощност 120 kVAr, която работи повече от 40 години.
Фигура 4.3

Шините и прекъсвачите

Фигура 4.4

Кондензаторната батерия

4.2 Електрически товари в преприятието
Изследването на електрическите товари (активна, реактивна и пълна мощност и
фактор на мощността) е направено за едногодишен период, със записи на данни за всеки час.
Получените резултати са анализирани чрез данните за средномесечните, средногодишните и
максимално месечните мощности и cos φ.
Средногодишните резултати за електрозахранването на предприятието са:
активна мощност

36 kW

реактивна мощност

15 kVAr

пълна мощност

41 kVA

cos φ = 0,88.
Максимално

месечните

товари

през

годината

малко

се

различават

от

средногодишните, но са най-големи за месец февруари 2015 г.:
активна мощност

66 kW

реактивна мощност

20 kVAr
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пълна мощност

71 kVA

cos φ = 0,93.
5. СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ПОТОЦИ
Измерване на разхода на електричеството
За

измерване

на

електричество

са

електромера.

Измерването

потребеното

инсталирани

Фигура 5.1

два

Измерване на
електричеството

осигурява

контролиране на разхода на електричество
поотделно за електродъговата и индукционни
пещи,

ангажирани

в

електричеството

леярния

участък

потребено

и
от

металорежещите машини.

6. ЕНЕРГИЯ ГЕНЕРИРАНА В РАМКИТЕ НА ПРОМИШЛЕНАТА СИСТЕМА. СЪСТОЯНИЕ НА
ГЕНЕРИРАЩИТЕ МОЩНОСТИ. СИСТЕМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА МИКРОКЛИМАТА
6.1 Топлоснабдяване на предприятието
В миналото преприятието се е отоплявало с пара от ТЕЦ. По икономически причини
отоплението в участъците е преустановено и не се предвижда изграждане на централизирана
система за отопление.
6.2 Битово горещо водоснабдяване
Спецификата на производството в
предприятието

изисква

използване

Фигура 6.1

Съдът с вместимост 24 000 L

на

гореща вода за къпане на работниците всеки
ден. Основният персонал, използващ гореща
вода, е средно 35 човека, като водата се
ползва 5 дни в седмицата.

Водосъдържателят (бойлер), в който се получава горещата вода, е инсталиран в
участък до леярната. Този бойлер е с размери 4Х2Х3 m - вместимост 24 m3 и електрическа
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мощност 35 kW (фиг.6.1). Запълва се с вода всеки работен ден с по

4 m3. Водата във

водосъдържателя се подържа с температура 40 oC по задание, контролирано от термостат.
Горещата вода се транспортира до баните по тръбни трасета с диаметър 2 цола и
дължина 120 m. Тръбната мрежа е развита в помещенията на производствените участъци.
Определяне на разхода на електричество за загряване на вода за битови нужди
Инсталираният обемен електрически бойлер е с обем V = 24 000 l = 24m3. Запълва се с
4 m3 вода Електрическият нагревател е с мощност Q = 35 kW. Той загрява водата от
началната температура ст = 10 оС до крайната - гв = 40 оС. Времето , за което се загрява
водата в бойлера се определя по формулата:



V.cp ..(г.в  ст.в )
Q.3600



4*4,18*993 * (40  10)
 3,95 h
35.3600

където:
cp , kJ/kg.K – специфичен топлинен капацитет на водата;
 , kg/m3 - плътността на водата при средната температура.
Годишното потребление на електричество за подгряване на водата в съществуващия
бойлер (Qy) се получава:

Qy  Q..a  35.3,95.260  35 973,08 kWh/y
където:
а =260 - брой работни дни за една календарна година.
При цена за електричество – 0,171 лв/kWh с ДДС, годишните разходи за гореща вода
са 6 151,4 лв.


Нормализиран разход на електричество за загряване на водата за битови
нужди
Определяне на необходимото количество смесена (обща) вода за битови нужди с
температура 37,5 оС – максимално денонощно потребление :
V  n.a.35  35.260.45  409 500 l/y = 409,500 m3 / y

където:
V, l/y - количеството смесена вода с температура 37,5 oC за едногодишен период;
n - броят на работниците ползващи вода за битови нужди;
45, l/ден - дневна разходна норма за един работник.
Определяне на годишния разход на енергия за смесена вода за битови нужди с
температура 37,5 оС :
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Q

V.cp ..(см.в  ст.в )
1000.3600



409,5.4187.997,74.(37,5  10)
 13 067,9 kWh/y
1000.3600

където:
Q, kWh/y - количеството смесена вода с температура 37,5 oC за едногодишен период;
V, m3/y - количеството смесена вода с температура 37,5 oC за едногодишен период;
ρ, kg/m3 - плътност на водата ρ = 997,74 kg/m3;
cp, J/kg.K - специфичен топлинен капаците cp = 4 187 J/kg.K;
θ37,5, оС - температура на смесената вода θ37,5 = 37,5 оС;
θст., оС - температура на студената вода θст. = 10 оС.
При цена за електричество – 0,154 лв/kWh с ДДС, годишните разходи за гореща вода
ще бъдат 2 234,60 лв.
След направената оценка се установи, че съществуващият електрически бойлер за
производство на гореща вода в предприятието е стар и амортизиран, като тази амортизация
води до неминуема опасност от корозия и евентуални пробиви. Работи неефективно, като
използва електричество повече от два пъти от необходимото за получаване на гореща вода с
нормативни показатели. Получената в бойлера гореща вода е с ниско качество (вследствие
на възникналата корозия) и с ниска температура – 40 оС, което води до сериозна опасност от
възникване на бактерията „Легионела“.
Фигура 6.2

Съществуващият електрически бойлер за гореща вода
за битови нужди. Множество топлинни мостове и
съществени загуби на топлина.
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Като следствие от направените изводи е потърсено решение за подмяна на
съществуващата система.
Подмяна на съществуващият електрически бойлер за производство на гореща
вода в предприятието с нова слънчева система.
Описание на мярката
За намаляване на годишните разходи за подгряване на вода за битови нужди се
предлага изграждане на слънчева система, състояща от 8 броя плоски слънчеви колектора с
обща площ 18,08 m2, обемен бойлер с обем 1 500 литра снабден с електрически нагреватели
за доподгряване на водата при нужда, като комплектовката включва всички необходими
контролери, тръби, тръбна изолация, стойки и помпи.
Водата в новия бойлер ще се загрява до температура, отговаряща на нормативно
определените изисквания, с което ще се изключи възможността за възникване на бактерията
„Легионела“.
Направени са изчисления за определяне на необходимия обем на новия бойлер, като
са спазени нормативните изисквания за оразмеряване на инсталации за битово горещо
водоснабдяване – Наредба №4 от 17.06.2005 за проектиране, изграждане и експлоатация на
сградни водопроводни и канализационни инсталации (ДВ, бр. 53 от 2005 г.).
Броят на хората е 35. Те се къпят по веднъж на ден в рамките на 0,5 час. Нормативният
разход на смесена вода за един работник е 45 l или 1 575 l общо.
Количеството на горещата вода (Vгв) с температура гв = 55

о

С, необходима за

о

подгряване на студената вода с обем Vсв и температура св = 10 С до крайна температура на
смесената вода 37,5 = 37,5 оС и обем V37,5 = 1 575 l е:

Vгв  V37,5 .

см.в  ст.в
37,5  10
 1 575
 962,5 l
г.в  ст.в
55  10

От възможностите за разполагане на колекторно поле се установи, че най-подходящо
място за това е на покрива над спомагателните помещения на механичния цех (бобинажната,
ковачното и др.), който е с южно изложение и достатъчна товароносимост, определена от
масивната стоманобетонна конструкция на цеха. Площта на покрива е повече от 600 m2, с
което се осигурява достатъчна площ за разполагане на колекторите без засенчване.
Предвидените слънчеви колектори са с единична полезна площ на абсорбера 2,26 m2
инсталирани под наклон 42о. Синтезирана е индиректна структурна схема на системата за
загряване на вода, предназначена за експлоатация целогодишно, като външният контур е
запълнен с незамръзваща течност.
Оценката на възможното количество слънчева енергия, която системата може да
оползотвори, е направена чрез моделно изследване и компютърно симулиране. Това е
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Агенция за устойчиво енергийно
развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
Стр.17

извършено чрез програмен продукт по f-chart метода. Резултатите от анализа са показани на
Фигура 6.3.
Фигура 5.2

Резултатите от анализа чрез f-chart метода
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В годишен план системата може да замени 9 230 kWh електричество от
нормализираното потребление, което съставлява дял на покритие 70,3% .
Месечните дялове на слънчевата енергия за БГВ са показани на Фигура 6.4, а на
Фигура 6.5 е показано месечното разпределение на енергията за БГВ.
Фигура 6.4

Месечните дялове на слънчевата енергия за БГВ

Фигура 6.5

Месечното разпределение на енергията за БГВ
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Ефектът от прилагане на мярката е:
-

Необходима енергия за доподгряване на водата спрямо нормализирания разход на
енергия:
13 067,86 – 9 230 = 3 837,86 kWh

-

Спестената енергия спрямо текущото потребление на енергия е :
35 973,08 - 3 837,86 = 32 135,2 kWh

В парично изражение ефектът от въвеждането на слънчевата система е 5 495,12
лв./год.
Финансов анализ
На идеен етап необходимите инвестиции за изграждане на системата са оценени по
осреднени пазарни цени за условията на България ( общо 18 000 лв. с ДДС), както следва:


Доставка на комплект слънчева система, включваща 8 бр. слънчеви колектори,
араматура и водосъдържател с вградена серпентина 1500 л

15000 лв.



Монтаж на системата

2000 лв.



Технически проект

1000 лв.



Общо :

18 000 лв. с ДДС

Анализ и оценка на годишното количество спестени емисии в резултат на
разработената мярка за повишаване на енергийната ефективност
Екологичният еквивалент на спестената енергия е изчислен в съответствие с
изискванията на Наредба 7 /изм. от 2015 г. Резултатите са показани в Таблица 6.1
Таблица 6.1

Екологичен еквивалент на спестената енергия

Вид енергиен ресурс

Икономия на потребна
енергия

Коефициент на
екологичен еквивалент
fi

Спестени емисии
СО2
тона/годишно

Електричество

32 135,2

819

26,32
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Наименование на обекта: Пример 4
Дата:
22.02.2017 г.
Мярка и кратко описание:
Подмяна на съществуващия електрически бойлер за производство на гореща вода в предприятието с
нова слънчева система.
Коя част на обекта ще
Системата за производство на гореща вода за битови нужди
засегне мярката:
Съществуващо състояние:
Съществуващият електрически бойлер за производство на гореща вода в предприятието е стар и
амортизиран. Работи неефективно, като използва електричество повече от два пъти от необходимото
за получаване на гореща вода с нормативни показатели.
Предложение:
За намаляване на годишните разходи за подгряване на вода за битови нужди се предлага изграждане
2
на слънчева система, състояща от 8 броя плоски слънчеви колектора с обща площ 18,08 m , обемен
бойлер със серпентина с обем 1 500 литра снабден с електрически нагреватели за доподгряване на
водата при нужда, като комплектовката включва всички необходими контролери, тръби, тръбна
изолация, стойки и помпи.
Елементи, количество, цена.
- доставка на слънчева система комплект
– 15 000 лв.
- монтаж на слънчева система
– 2 000 лв.
- технически проект
– 1 000 лв
- общо
18 000 лв.
Всички стойности са с включен ДДС.
Очаквани резултати
Електричество
Горива, топлина, пара
Годишни
разходи,
Мощност,
Енергия,
лв.
kW
MWh/год
*Базова линия
35,973
6 151,4
(съществуващо състояние)
След въвеждане на
3, 838
656,3
мярката
Нето спестяване

32,135

Анализ на разходите и
приходите
Разходи
Проектиране
Доставка на оборудване
Монтаж
Наладка и пуск
Общо разходи за инст.

5 495,12

(а)

Коментар
лв.
1 000
15 000
2 000
18 000

Експлоатационни разходи

(б)
(в)
б: 18 000

Срок на откупуване

= 3,28 год.
а: 5 495,12

-

в:

Предложение на план за
внедряване
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*Представената базова линия отразява настоящото потребление на енергия за
подготовка на гореща вода за битови нужди.
Технико-икономическата оценка на избраната мярка за спестяване на енергия е
извършена и с помощта на софтуерния продукт “Финансови изчисления” на Енерджи Сейвинг
Интернешънъл – ЕНСИ, Норвегия при базова стойност на реалния лихвен процент 3,0%.
Таблица 6.2

Технико-икономическа оценка на мярката

Общ извод и предложение
Съществуващият

електрически

предприятието е стар и амортизиран.

бойлер

за

производство

на

гореща

вода

в

Работи неефективно, като използва електричество

повече от два пъти от необходимото за получаване на гореща вода с нормативни показатели.
Таблица 6.3

Предложение по част Битово горещо водоснабдяване

Предложение

Цел и
предназначение

Необходими
средства, лв.

Печалба,
лв.

Срок на
откупуване,
г.

Забележка

Необходимо е
разработване
на технически
проект.

За намаляване на
годишните разходи
за подгряване на
вода за битови
нужди се предлага

Намаляване на
разходите за БГВ

18 000

5 495,12

3,28

18 000

5 495,12

3,28

изграждане на
слънчева система
ОБЩО
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7. СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ
7.1 Захранване с вода
Промишлената система се захранва с вода от централната градска мрежа.
7.2. Водоохлаждащи инсталации
Охлаждаща вода
Охлаждането е в оборотен цикъл, като постоянно се следи за качествата на
охлаждащата вода – твърдостта не трябва да надвишава 3,5 mg/ekv l, а електрическото
съпротивление не трябва да е по - малко от 4000 Ω/cm.
Периодично системата се допълва заради загубите от изпарение.

Допълването на

системата е с питейна вода. Основната причина за загубите на вода е излъхването във
водоохлаждащата кула. При силни ветрове и работещ вентилатор на кулата, системата се
допълва с до 300÷400 литра вода на плавка.
Фигура 7.1

Водосборен колектор

Фигура 7.2

Водоразпределителен колектор

Водата в охладителната система служи за охлаждане на индуктора, кондензаторите,
хидроелектрическите съединения и тиристорния преобразувател. Изходящата вода, чрез
водосборен колектор се събира от отделните съоръжения и се подава в буферен съд, от
който с електрическа помпа се транспортира в горната част на водоохлаждащата кула. След
това охладената вода гравитачно се подава в друг буферен съд и чрез помпа се подава към
водоразпределителен колектор, от където се захранват всички водохлаждаеми елементи на
системата. Между двата съда е предвидена байпасна връзка за осигуряване на постоянни
нива в двата съда. Помпите, инсталирани в системата, са две групи (работна и резервна),
като електрическата мощност на работещите помпи е общо 11 kW.
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Фигура 7.3

Буферните съдове

Фигура 7.4

Водоохлаждащата кула

По изискване дебитът на водата и разсеяната мощност са както следва: преобразувател
– 5,8 m3/h – мощност 30 kW; пещ – 10 m3/h - мощност 55 kW; модул кондензаторен – 3,2 m3/h мощност 10 kW. Температурата на водата на входа на съоръженията трябва да е от 17 до 25
°С, а температурата на водата на изхода от 40 до 45 °С.
Принципната схема на водоохлаждащата инсталация е показана на фигура 7.5, а в
Таблица 7.1 - нейната спецификация.
Фигура 7.5

Принципна схема на водоохлаждащата инсталация
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Таблица 7.1

Спецификация на елементите по принципната схема на
водоохлаждащата инсталация
Наименование

№
1

Индукционна пещ

2

Буферен резервоар за гореща вода

3

Водоохлаждаща кула

4

Буферен резервоар за студена вода

5

Работна помпа за студена вода

6

Резервна помпа за студена вода

7

Работна помпа за гореща вода

8

Резервна помпа за гореща вода

9

Спирателни вентили

8. СИСТЕМИ ЗА СГЪСТЕН ВЪЗДУХ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ГАЗОВЕ
Сгъстен въздух
Сгъстеният въздух се използва за дробометната машина, гилотини, пневматични
къртачи. Използва се също за пневматичните трамбовки и преси, както и за пневматичната
врата на колерганга.
За осигуряване на нуждите от сгъстен въздух се използва компресорна станция с един
компресор.
Фигура 8.1

Компресорното

Фигура 8.2

Характеристиките на компресора
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Компресорът

е

винтов

–

ALUP

Kompressor, тип SCK 42-08TR (фиг. 8.1).

Фигура 8.3

Ресиверът

Произведен е през 2003 г. Номиналната
мощност на електрическия двигател е 30 kW
и номинален дебит 4,6 m3/min при налягане
7,5

Охлаждането

bar.

въздушно.

на

Управлението

компресорa
е

е

автоматично.

Осъществява се по налягане, температура и
време на разтоварване. След компресора
сгъстеният

въздух

минава

през

маслоотделител и се събира в ресивeр с
максимално работно налягане 1 MPa.
През време на обследването за енергийна ефективност не се установиха отклонения
от нормалната работа на компресора. Не е установен недостиг на сгъстен въздух.
9. ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И СИСТЕМИ
В

предприятието

се

извършват

механични

ремонти

и

възстановяване

на

селскостопанска, строителна, пътно-строителна техника и др. Производствената програма
обхваща изделия от черни, цветни и неръждаеми метали, като топлообменници, резервоари,
бъркалки, кондензатори, резервоари, транспортьори, елеватори, питатели и др. Леярната е
оборудвана с 2 броя пещи за леене на метали - електродъгова пещ, даваща възможност за
леене на отливки от чугун и стомана до 1 000 кг и индукционна пещ за отливки до 630 kg.
Термообработката на отливките се осъществява от термична пещ до 1 000° С и полезен обем
2,2 m3. Осигурена е възможност за механични изпитания на опън, натиск, огъване, твърдост,
ударна жилавост. В предприятието има стендово оборудване за изработка на цилиндрични
съдове до 50 m3.
Обхватът на производствените мощности се простира в широки граници – механична
обработка на ротационни и призматични детайли със специфични размери, нарязване на
зъбни колела, динамично балансиране на бързовъртящи се части, студена деформация на
листови материали, ВИГ и МИГ/МАГ заваряване, ковашки и дърводелски услуги, моделнокасова екипировка.
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10. СИСТЕМИ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ
Анализ и оценка на производственото осветление
Поради големите размери на участъците на предприятието (повече от 12 m), голямата
височина и наличието на кранове, общото осветление е изтеглено на височина над крановете
с осветителни тела с живачни лампи с единична мощност 400 W. Тези лампи са
амортизирани. Имат нисък светлинен добив според съвременните стандарти – около 50 lm/W.
Отражателните им повърхности са износени, имат нисък коефициент на използване на
разпределението на светлинния поток, нисък електрически коефициент на полезно действие
~ 35% заради големите загуби в тяхната пуско-регулираща апаратура (загуби в дроселите).
Независимо, че е осигурена възможност за естествено осветление през оберлихтите на
покривите, осветеността не е достатъчна.
В механичния участък има и локално осветление, директно на работните места от
осветителите на металорежещите машини, чрез което се достигат задоволителни и по-близки
до изискваните от стандарта стойности на осветеността на работните места.
Фигура 10.1

Осветлението в механичен
участък

Фигура 10.2

Осветлението в
монтаженучастък

Броят, типът и мощността на осветителите по участъци е представен в Таблица 10.1
Таблица 10.1

Участък

Механичен участък -2
(само зима)
Механичен участък-1
(всекидневно)
Механичен участък

Брой, тип и мощност и потребление на енергия на осветителите
по участъци

Oсветителни
тела

живачна
лампа
живачна
лампа
луминесцентн
а лампа

Средно
дневно
Общо
време
инст.
на
мощексплоаност,W
тация
(часа)

Работни
дни годишно

годишно
потребление (kWh)

5

90

8100

4400

7

260

8008

1320

1

260

343

Брой

Ед.мощ
ност, W

45

400

18000

11

400

12

110
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Механичен участък
Монтажен участък
Леярен участък - 2
(само зима)
Леярен участък-1
(всекидневно)
Леярен участък районно
Леярен участък
Леярен участък модели
Леярен участък
Дърводелска
работилница
Дърводелска
работилница

ЛНЖ
живачна
лампа
живачна
лампа
живачна
лампа
живачна
лампа
луминесцентн
а лампа

20

60

1200

2

260

624

36

400

14400

5

90

6480

8

400

3200

5

90

1440

8

400

3200

7

260

5824

5

400

2000

8

365

5840

2

110

220

1

260

57

прожектор

6

150

900

1

260

234

прожектор
луминесцентн
а лампа

2

150

300

5

260

390

5

110

550

4

260

572

ЛНЖ

2

60

120

1

260

31

Разпределението на потребената енергия в годишен план от осветителите по типове е
представено на Фигура 10.3, а на Фигура 10.4 - разпределението на потребената енергия за
осветление в участъците в годишен план.
Фигура 10.3

Разпределение на потребената енергия в
годишен план от осветителите по типове
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Фигура 10.4

Разпределение на потребената енергия за
осветление в участъците

По време на обследването се установи, че за осветление в общите участъци се
използват осветители с голяма инсталирана мощност – 400 W. Беше потърсен потенциал за
намаляване на разходите на и за осветление в общите участъци и постигане на оптимален
светлинен комфорт. За да се постигнат нормите за осветеност и цветопредаване за
производствения процес (стандарт БДС EN 12 464), се предлага използване на LED
осветителни тела, осигуряващи коефициент на цветопредаване Ra  80, като светлинният им
добив трябва да е не по-малък от 80 lm/W.
Осветеностa в помещения, в които се извършва металолеене и металообработка,
трябва да е не по - малка от 200 Lux.
Описание на мярката
1. Мярката предвижда всички съществуващи осветители с живачни лампи по 400 W –
113 бр., да бъдат заменени със светодиодни осветители със следните
характеристики:
LED камбана
– 100 W;
LED чип бранд

- SMD

Волтаж

- AC100-265V / 50-60Hz

Цвят на светлината

- Бяло

Цветна температура

- 4500K

Работна температура

-25°C~50°C

Лумени

- 8000 lm

Ъгъл на светене

- 45°/120°

IP Защита Степен

-IP44

Маркировка на ЕО: CE
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Среден (номинален)период на работа:>50 000 часа
2. Предвижда се лампите с нажежаем елемент в механичния участък– 20 бр., да
бъдат заменени със светодиодни лампи със следните характеристики:
Цокъл
E27
LED Чип

SMD

Мощност

14W

Входно напрежение

AC220-240V / 50Hz

Цвят на светлината

Студено бяла

Температура на цвета

6000K

Светлинен поток

1320 lm

Ъгъл на осветеност

200°

Среден (номинален)период на работа 20 000 h
Димиране

Не

Оценка на енергийните спестявания
Брой

Мощност, W

Живачна лампа

113

400

Енергия
преди
ЕСМ,
kWh
35 692

ЛНЖ

20

60

624

За подмяна

8 923

Средства за
енергия
преди ЕСМ,
лв.
6112,73

146

106,87

Енергия
след ЕСМ,
kWh

Средства
за енергия Печалба,
след ЕСМ, лв. с ДДС*
лв.
1528,18
4584,55
25,00
ОБЩО

81,86
4666,41

*при цена за електричество – 0,171 лв/kWh с ДДС.
Финансов анализ
- доставка на 113 броя осветителни тела по 293,38 лв./бр.
- монтаж на 113 броя осветителни тела 10 лв./бр.
- доставка и монтаж на 20 броя led лампи по 9,85 лв./бр.
- общо
Всички стойности са с включен ДДС.

– 33 151,94 лв.
– 1 130 лв.
– 197 лв.
34 478,94 лв.

Извършен е анализ на физическия живот на осветителите.
При среден режим на работа 260 дни Х 5 часа на ден ползване, следва че
осветителите ще работят 1 300 часа/год.
Номиналният живот на светодиодните осветители - тип камбана е 50 000 часа, а на
светодиодни лампи - 20 000 часа, от което следва, че при настоящото ползване на
осветителите, осветителите - тип LED камбана ще са с физически живот 38 год, а
светодиодните лампи - 15 години. Тези срокове са значително по – високи от максималния
срок на изплащане на вложените инвестиции.
Анализ и оценка на годишното количество спестени емисии в резултат на
разработената мярка за повишаване на енергийната ефективност
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Екологичният еквивалент на спестената енергия е изчислен в съответствие с
изискванията на Наредба 7 /изм. от 2015 г. Резултатите са показани в Таблица 10.2.
Таблица 10.2

Екологичен еквивалент на спестената енергия

Вид енергиен ресурс

Икономия на потребна
енергия

Коефициент на
екологичен еквивалент
fi

Спестени емисии
СО2
тона/годишно

Електричество

27 247,4

819

22,32

Технико-икономическата оценка на избраната мярка за спестяване на енергия е
извършена и с помощта на софтуерния продукт “Финансови изчисления” на Енерджи Сейвинг
Интернешънъл – ЕНСИ, Норвегия при базова стойност на реалния лихвен процент 3,0%.
Таблица 10.3

Технико-икономическа оценка на мярката
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Наименование на обекта:

ПРИМЕР 4

Дата:
22.02.2017 г.
Мярка и кратко описание:
Подмяна на съществуващото общо осветление.
Коя част на обекта ще
Промишленото осветление на предприятието
засегне мярката:
Съществуващо състояние:
Поради големите размери на участъците на предприятието (повече от 12 m), голямата височина и
наличието на кранове, общото осветление е изтеглено на височина над крановете с осветителни тела с
живачни лампи с единична мощност 400 W. Тези лампи са амортизирани. Имат нисък светлинен добив
и не отговарят на съвременните стандарти.
Предложение:
Предвижда се подмяна на съществуващите 113 броя живачни осветителя с мощност 400 W с LED
осетители с мощност 100 W и подмяна на лампите с нажежаем елемент в механичния участък– 20 бр.,
да бъдат заменени със светодиодни лампи с мощност 14 W.
Елементи, количество, цена.
- доставка на 113 броя осветителни тела по 293,38 лв./бр. – 33 151,94 лв.
- монтаж на 113 броя осветителни тела 10 лв./бр.
– 1 130 лв.
- доставка и монтаж на 20 броя led лампи по 9,85 лв./бр.
– 197 лв.
- общо
34 478,94 лв.
Всички стойности са с включен ДДС.
Очаквани резултати
Електричество
Мощност,
Енергия,
kW
MWh/год
*Базова линия
(съществуващо състояние)
След въвеждане на
мярката
Нето спестяване
Анализ на разходите и
приходите
Разходи
Проектиране
Доставка на оборудване
Монтаж
Наладка и пуск
Общо разходи за инст.

Горива, топлина, пара

Годишни
разходи,
лв.

36,316

6 219,60

9,069

1 553,19

27, 247

4 666,41

(а)

Коментар
лв.
33 348,94
1 130
34 478,94

Експлоатационни разходи

(б)
(в)
б: 34 478,94

Срок на откупуване

= 7,39 год.
а: 4 666,41

-

в:

Предложение на план за
внедряване
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*Представената базова линия отразява настоящото потребление на енергия за
осветление.
Общ извод и предложение
Осветеността в производствените участъци не е достатъчна. Предвижда се подмяна
на всички живачните осветители и 20 лампи с нажежаем елемент в механичния цех.
Таблица 10.4

Предложение по част „Електроснабдяване на предприятието“
Цел и
предназначение

Предложение

Необходими
средства, лв.

Печалба,
лв.

Срок на
откупуване,
г.

Забележка

Не е
необходимо
разработване
на технически
проект.

Предвижда се
подмяна на
съществуващите 113
броя живачни
осветителя с
мощност 400 W с

Намаляване на

LED осетители с

разходите за

мощност 100 W и

осветление и

подмяна на лампите

осигуряване на

с нажежаем елемент

светлинен комфорт

34 478,94

4 666,41

7,39

34 478,94

4 666,41

7,39

в механичния
участък– 20 бр., да
бъдат заменени със
светодиодни лампи с
мощност 14 W
ОБЩО

11.АНАЛИЗ НА БАЗИТЕ ДАННИ И ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА ЗА
ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ
11.1 АНАЛИЗ НА ГОДИШНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ
Анализът е извършен на основата на представени от предприятието регистрирани
данни за периода 2014 г.÷.2016 г. Приложен е подход за получаване на цялостна картина на
потреблението на енергия в предприятието, която да е отправен пункт за определяне на
базовата линия на енергопотребление. За тази цел е използван като физически измерител на
обема на производството: отлят материал и извършени услуги. Физическият измерител на
отливките е килограм, но в съответствие с многообразието на извършваните услуги не може
да се определи тегловно измерване на продукцията, затова е приета като условна единица –
лев извършена услуга.В Таблица 11.1 ÷ 11.3 са показани изходните данни за анализа на
енергопотреблението,

включващи

Всички

на

стойности

основните

разходите

за

енергийни
енергия

разходи
са

без

в

предприятието.
включен

ДДС.
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Таблица 11.1

Месец

Средномесечна
температура
о
С

Изходни данни за анализа на енергопотреблението – 2014 г.

Денградуси

Отливки

Услуги

Електричество
отливки

Електричество
отливки

Електричество
услуги

Електричество
услуги

kg

лв.

kWh

лв.

kWh

лв.

kWh

лв.

m3

лв.

31 301,00

3 926,84

9,00

11,52

Електричество общо

Вода от
мрежата

I

1,35

516,00

1 923,00

38 618,52

5 128,00

643,21

26 173,00

3 283,63

Il

3,11

417,00

2 153,00

38 394,05

4 750,00

595,79

23 937,69

3 002,51

28 687,69

3 598,30

28,00

35,84

Ill

8,74

287,00

1 767,00

35 780,82

3 840,00

521,11

20 172,92

2 704,36

24 012,92

3 225,47

7,00

8,96

IV

8,22

293,33

4 108,00

31 211,21

10 990,00

1 384,74

14 775,41

1 796,76

25 765,41

3 181,50

11,00

14,08

V

13,43

3 497,00

67 165,56

7 300,00

913,75

22 194,24

2 778,04

29 494,24

3 691,79

14,00

17,92

VI

19,23

643,00

56 061,66

5 640,00

702,32

18 221,90

2 269,08

23 861,90

2 971,40

11,00

14,08

VII

19,18

2 952,00

51 700,72

6 370,00

786,50

17 932,04

2 214,07

24 302,04

3 000,57

16,00

20,48

VIII

23,25

3 366,00

64 319,56

9 820,00

1 210,75

18 834,97

2 322,25

28 654,97

3 533,00

15,00

19,20

IX

13,75

2 941,00

75 837,78

12 860,00

1 575,02

9 890,64

1 211,40

22 750,64

2 786,42

22,00

28,16

X

11,16

212,00

3 972,00

85 062,53

12 939,00

1 615,35

21 403,67

2 672,16

34 342,67

4 287,51

28,00

35,84

XI

6,03

359,00

1 073,00

64 231,14

6 552,00

816,71

25 749,08

3 209,61

32 301,08

4 026,32

12,00

15,36

XII

2,35

485,00

1 144,00

47 790,98

8 037,00

998,06

21 739,79

2 699,74

29 776,79

3 697,80

20,00

25,93

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Агенция за устойчиво енергийно развитие и при
никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
Стр.34

Таблица 11.2

Месец

Средномесечна
температура

Изходни данни за анализа на енергопотреблението – 2015 г.

Денградуси

о

С

Електричество Електричество Електричество Електричество
отливки
отливки
услуги
услуги

Отливки

Услуги

Електричество общо

Вода от мрежата

kg

лв.

kWh

лв.

kWh

лв.

kWh

лв.

m3

лв.

I

2,06

494,00

1 342,00

51 203,65

5 500,00

691,40

23 269,00

2 969,17

28 769,00

3 660,57

231,00

295,68

Il

2,79

426,00

3 040,00

31 139,64

8 690,00

1 142,04

32 651,00

4 251,42

41 341,00

5 393,46

14,00

17,92

Ill

6,90

344,00

3 305,00

75 332,62

12 904,00

1 602,76

24 790,00

3 079,09

37 694,00

4 681,85

20,00

25,60

IV

10,40

228,00

2 376,00

67 147,49

7 080,00

878,36

17 938,00

2 225,44

25 018,00

3 103,80

25,00

32,00

V

17,65

2 493,00

67 757,33

7 200,00

894,68

13 471,00

1 673,95

20 671,00

2 568,63

39,00

49,92

VI

19,57

5 049,00

130 177,97

14 490,00

1 805,41

16 047,00

1 999,41

30 537,00

3 804,82

37,00

47,36

VII

23,48

1 822,00

108 821,54

7 100,00

882,27

19 319,00

2 400,66

26 419,00

3 282,93

56,00

71,68

VIII

22,71

228,20

93 605,72

640,00

97,25

10 036,00

1 448,40

10 676,00

1 545,65

39,00

49,92

IX

19,13

808,00

52 911,79

1 580,00

231,47

12 438,00

1 803,96

14 018,00

2 035,43

21,00

26,88

X

11,19

211,00

768,00

91 601,12

2 840,00

415,95

23 457,00

3 435,54

26 297,00

3 851,49

33,00

42,24

XI

8,87

273,90

8 764,00

104 390,15

19 810,00

2 873,54

24 829,00

3 590,43

44 639,00

6 463,97

21,00

26,88

XII

3,74

442,06

4 454,50

48 834,84

17 560,00

2 504,41

12 677,00

1 807,99

30 237,00

4 312,40

29,00

37,12
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Таблица 11.3

Месец

Средномесечна
температура

Изходни данни за анализа на енергопотреблението – 2016 г.

Денградуси

о

С

Електричество Електричество Електричество Електричество
отливки
отливки
услуги
услуги

Отливки

Услуги

Електричество общо

Вода от мрежата

kg

лв.

kWh

лв.

kWh

лв.

kWh

лв.

m3

лв.

I

-2,97

650,00

640,00

69 724,87

7 780,00

1 119,58

27 335,00

3 933,64

35 115,00

5 908,00

17,00

21,76

Il

8,52

275,00

5 181,00

68 538,64

14 370,00

2 051,19

21 377,00

3 051,38

35 747,00

5 102,57

38,00

48,64

Ill

8,52

294,00

12 671,00

124 970,17

26 600,00

3 826,89

39 613,00

5 699,01

66 213,00

9 525,90

30,00

38,40

IV

14,23

113,00

12 277,00

118 147,12

24 180,00

3 497,59

24 411,00

3 531,01

48 591,00

7 028,60

43,00

55,04

V

15,45

15 846,00

112 510,67

30 030,00

4 294,73

24 079,00

3 476,25

54 109,00

7 770,98

30,00

38,40

VI

21,90

18 603,50

78 042,95

38 040,00

5 479,33

26 858,00

3 881,31

64 898,00

9 360,64

49,00

62,72

VII

23,23

9 460,00

67 131,94

22 550,00

3 197,95

25 393,00

3 601,15

47 943,00

6 799,10

53,00

67,84

VIII

22,48

9 574,00

80 006,05

20 590,00

2 937,98

21 146,00

3 062,96

41 736,00

6 000,94

57,00

72,96

IX

18,30

7 648,00

54 973,15

11 960,00

1 694,35

25 427,00

3 588,38

37 387,00

5 282,73

44,00

56,32

X

10,74

225,00

7 704,00

70 967,19

17 490,00

2 467,08

29 790,00

4 202,08

47 280,00

6 669,16

39,00

49,02

XI

6,70

339,00

9 974,20

72 003,88

21 970,00

3 098,71

36 333,00

5 124,51

58 303,00

8 223,22

28,00

35,84

XII

-0,87

585,00

2 980,00

57 223,77

12 980,00

1 830,39

40 400,00

5 697,06

53 380,00

7 527,45

19,00

24,32
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Основният енергоносител в предприятието е електричеството. Разпределението на
електричеството използвано за двете основни дейности – металолеене и извършване на
различните услуги свързани със студена металообработка

в годишен план е показано на

Фигура 11.1 ÷ 11.3. Представено е и месечното потребление на вода. Данни за потребление на
газьол и други енергоносители не са предоставени от Възложителя.
Фигура 11.1

Разпределение на
енергоносителите - 2014 г.

Фигура 11.2

Разпределение на
енергоносителите - 2015 г.

Фигура 11.3

Разпределение на
енергоносителите - 2016 г.
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Както се вижда от графиките, дялът на електричеството за последните три години е 28 ÷
42 % за металолеене и 58 ÷ 72 % за извършване на услуги. Наблюдава се спад на
електричеството за извършване на услуги и увеличение на електричеството за отливки.
На Фигура 11.4 е показано общото енергопотребление по години, като поотделно е
показано електричеството използвано в леярските процеси и електричеството потребено от
металорежещите машини.

Отново се наблюдава относително постоянно потребление на

електричеството за двете основни направления.
Фигура 11.4

Разпределение на енергоносителите по години

Разпределението на разходите за електричество и вода е илюстрирано на Фигура 11.5 и
изразено в проценти в Таблица 11.4.
Фигура 11.5

Разпределение на разходите за
електричество и вода

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Агенция за устойчиво енергийно
развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
Стр.38

Таблица 11.4

Процентно разпределение на разходите за електричество и вода

Година

Електричество отливки, % Електричество услуги, %

Вода,%

2014 година

27,89

71,52

0,59

2015 година

30,86

67,55

1,59

2016 година

41,80

57,53

0,67

Анализът показва, че значимият дял

от средствата (57,53 ÷ 71,52%) се пада на

разходите за електричество за услуги, а 27,89 ÷ 41,8 % за металолеене. Разходите за вода са
пренебрежимо малки.
За оценка на големината на разходите на енергия е използван показателят
„Специфичен разход за единица отливка/услуга“ и е извършено сравнение за периода от 2014
г. до 11.2015 г. Резултатите са представени в Таблица 11.5 и са онагледени на Фигура 11.6.
Таблица 11.5
Година
2014 година
2015 година
2016 година

Специфичен разход за единица отливка/услуга 2014г. ÷ 2016 г.

Електричество отливки, kWh/kg
3,19
3,06
2,21

Фигура 11.6

Електричество услуги, kWh/лв.
0,37
0,25
0,35

Специфичен разход за единица
отливка/услуга

Както може да се проследи от таблицата, през годините специфичният разход на
електричество за отливки е с тенденция към намаляване.
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11.2 АНАЛИЗ НА МЕСЕЧНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ
Направен е детайлен анализ на месечното потребление на електричество, поотделно за
използваното в металургичните, леярски процеси и отделно за потребеното при студената
обработка на металите при извършване на отделните видове услуги.
11.2.1 Електричество за металолеене за периода 01.2014 г. – 12.2016 г.
Изследван е ходът на изменение на разхода на електричество по месеци в
съответствие на произведените отливки (фиг.11.7).
Фигура 11.7 Месечен ход на разхода на електричество и произведените отливки

Анализът показва съществена връзка между хода на изменение на произведената
продукция и разхода на електричество. От направеният анализ се установи, че през м. януари
2016 г. разходът на енергия се увеличава, при ниски нива на произведена продукция, което се
обяснява с факта, че през този месец ниските външни температури са довели до увеличаване
на непроизводствените разходи. За последващите анализи този месец е изключен.
Средно-месечното потребление за разглеждания период е показано в Таблица 11.6.
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Таблица 11.6

Средно-месечно потребление на електричество

Година

Средно-месечно потребление на електричество, kWh

2014 г.
2015 г.
2016 г.

7 852,2
8 782,8
21 887,3

За оценка на степента на корелация между разхода на електричеството и продукцията е
извършен регресионен анализ, както е показано на Фигура 11.8.
Фигура 11.8

Корелация между разхода на електричеството и
продукцията

Този анализ установи базовата линия за периода :
Е= 3 435,4 + 1,8164 х Продукцията , kWh
Постоянната съставяща в базовата линия показва 3,4 MWh постоянен месечен разход
на енергия, който не зависи от големината на продукцията. Това определено са загуби –
непроизводствени разходи.
За установяване на влиянието на температурата на външния въздух е потърсена
връзката между месечното потребление на електричество през зимните месеци на 2016 г. и
отоплителните денградуси. Тази връзка графично е показана на Фигура 11.9. От направения
анализ се установява значителната връзка на електричеството с климатичните фактори, което
вероятно се дължи на локални източници на топлина за отопление на работните места
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Фигура 11.9

Връзка между изменението на
климатичните фактори и месечния
разход на електричество (зимни месеци
на 2016 г.)

Денградусите са определени при базова температура на вътрешните обеми 18 оС.
На Фигура 11.10 е показана корелацията на специфичния разход на енергия и
продукцията, а на Фигура 11.11 месечният ход на изменение на същата енергия. Изменението
на този ход показва трайна тенденция към намаляване.
Фигура 11.10

Корелация между специфичния разход на
електричеството и продукцията
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Фигура 11.11

Процесът

Изменение на специфичния разход на електричество по
месеци

„потребление

на

електричество

за

металолеене”

във

времето

на

анализирания период е оценен чрез CUSUM характеристики, построени върху основата на
получените базови линии (фиг.11.12 и фиг.11.13).
Фигура 11.12

Характеристика на управлението на потреблението на
електричество за металолеене
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Фигура 11.13

Характеристика на управлението на
специфичното потребление на електричество за
металолеене

При добро управление на разхода на електричеството, отклоненията на линията около
базовата („0-вата” линия) трябва да бъдат в границите на ± 10% от стойността на месечното
потребление.

Характеристиките

показват

добро

управление

на

потреблението

на

електричество в металургичните процеси.
11.2.2

Електричество

за

извършване

на

различни

услуги

свързани

с

металообработка на метали за периода 01.2014 г. – 12.2016 г.
По аналогичен начин е изследван и разходът на електричество по месеци в
съответствие с извършените услуги (фиг.11.14).
Фигура 11.14

Месечен ход на разхода на електричество и
извършените услуги
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Както може и да се очаква, анализът показва, че връзката между хода на изменение на
извършените услуги и разхода на електричество не е така ясно изразена, както в
металургичните процеси. Това се обяснява и със широкия спектър на спецификата на
заданието при обработката на металите за многообразието крайни продукти, планирани за
съответните месеци. Това задание изисква използването на различни по своята същност и
енергоемкост машини.
Средно-месечното потребление за разглеждания период е показано в Таблица 11.7.
Таблица 11.7

Средно-месечно потребление на електричество

Година

Средно-месечно потребление на електричество, kWh

2014 г.
2015 г.
2016 г.

20 085,4
19 243,5
28 513,5

През 2014 г. и 2015 г. средно-месечното потребление на електричество за услуги е
повече от два пъти по – високо, отколкото потребеното за отливане на метали. През 2016 г.
потребленията са съизмерими. Този факт е меродавен за настоящата производствена
програма на предприятието и зависи от динамиката на бъдещите поръчки.
За оценка на степента на корелация между разхода на електричеството и услугите е
извършен регресионен анализ, както е показано на Фигура 11.15.
Фигура 11.15

Корелация между разхода на електричеството и
услугите
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Този анализ установи базова линия за периода с много ниска степен на корелация:
Е= 21 194 – 0,02х Услугите , kWh
За установяване на влиянието на температурата на външния въздух е потърсена
връзката между месечното потребление на електричество през зимните месеци на 2016 г. и
отоплителните денградуси. Тази връзка графично е показана на Фигура 11.16. Изводът от
направения анализ е, че връзката на електричеството с климатичните фактори е по-ниска
отколкото при потреблението при металургичните процеси.
Фигура 11.16

Връзка между изменението на климатичните
фактори и месечния разход на
електричество (зимни месеци 2016 г.)

Денградусите са определени при базова температура на вътрешните обеми 18 оС.
На Фигура 11.17 е показана корелацията на специфичния разход на енергия и услугите,
а на Фигура 11.18 месечният ход на изменение на същата енергия. Изменението на този ход
отново показва тенденция към намаляване.
Фигура 11.17

Корелация между специфичният разход на
електричеството и продукцията
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Фигура 11.18

Изменение на специфичния разход на електричество по
месеци

Процесът „потребление на електричество за извършване на услуги” във времето на
анализирания период е оценен чрез CUSUM характеристики, построени на база на получените
базови линии (фиг.11.19 и фиг.11.20).
Фигура 11.19

Характеристика на управлението на потреблението на
електричество за извършване на услуги
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Фигура 11.20

Характеристика на управлението на специфичното
потребление на електричество за извършване на услуги

Въпреки естественото разнообразие на поръчките и различната им енергоемкост,
характеристиките свидетелстват за сравнително добро управление на разхода на енергия.
11.3 Заключение.
Анализът на енергопотреблението по регистрирани данни за изминал период от време
(от м. януари 2014 г. до м. декември 2016 г.) показва, че дялът на електричеството за
последните три години е 28 ÷ 42 % за металолеене и 58 ÷ 72 % за извършване на услуги.
Наблюдава се спад на електричеството за извършване на услуги и увеличение на
електричеството за отливки.
В парично отношение значимият дял

от средствата (57,53 ÷ 71,52%) се пада на

разходите за електричество за услуги, а 27,89 ÷ 41,8 % за металолеене. Установен е тренд на
намаляване на специфичния разход на енергия и при двете групи дейности.
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12. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО
Анализът на енергопотреблението по регистрирани данни за изминал период от време
(от м. януари 2014 г. до м. декември 2016 г.) показва, че дялът на електричеството за
последните три години е 28 ÷ 42 % за металолеене и 58 ÷ 72 % за извършване на услуги.
Наблюдава се спад на електричеството за извършване на услуги и увеличение на
електричеството за отливки.
В парично отношение значимият дял

от средствата (57,53 ÷ 71,52%) се пада на

разходите за електричество за услуги, а 27,89 ÷ 41,8 % за металолеене. Установен е тренд на
намаляване на специфичния разход на енергия и при двете групи дейности. Разходите за вода
са пренебрежимо малки.
Извършеният детайлен анализ на потреблението на електричество за отливки/услуги,
установи траен тренд към намаляване на специфичния разход на енергия. Установени са
две потенциални мерки за намаляване на разхода на енергия.
1. Предвижда се всички съществуващи осветители с живачни лампи по 400 W – 113 бр.,
да бъдат заменени със светодиодни осветители тип LED камбана–100 W и лампите с
нажежаем елемент в механичния участък– 20 бр. да бъдат заменени със светодиодни лампи с
цокъл E27 и мощност 14 W. С тази мярка ще се постигне намаление на разхода на
електричество с 27 247 kWh и икономическа печалба от 4 666,41 лв. с ДДС. Необходимата
инвестиция за въвеждане на мярката е 34 478,94 лв с ДДС, а простият срок на откупуване е
7,39 години.
2. За намаляване на годишните разходи за подгряване на вода за битови нужди се
предлага изграждане на слънчева система, състояща от 8 броя плоски слънчеви колектора с
обща площ 18,08 m2, обемен бойлер със серпентина с обем 1 500 литра, снабден с
електрически нагреватели за доподгряване на водата при нужда, като комплектовката включва
всички необходими контролери, тръби, тръбна изолация, стойки и помпи.
Мярката ще доведе до намаление на разхода на електричество с 32 135 kWh и до
икономическа печалба от 5 495,12 лв. с ДДС. Необходимата инвестиция за въвеждане на
мярката е 18 000 лв с ДДС, а простият срок на откупуване е 3,28 години.
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1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
- Представяне на промишлената система
Предприятието е разположено в югоизточната част на островната промишлена зона на
гр. Варна.
Всички дейности в преприятието са свързани със създаване на необходимите условия
за извършване на ремонт на кораби. Дейностите са разпределени в цехове (производствени и
спомагателни), на открито (заводски и кейови площадки) и в доковете. Заводът разполага с
около 1200 m кейови стени, със средно голям “сух” док (9000 m2) и с плаващ док – 12 500 тона.
- Управление
Дружеството има едностепенна система на управление със съвет на директорите от 5
членове.
- Персонал
Средносписъчният състав на дружеството през първото тримесечие на 2009 г. е 903
души.
- Качество
Високото качество на предлаганите услуги се гарантира от разработената и внедрена
система за управление на качеството, сертифицирана в съответствие с БДС ЕN ISO
9001:2000 и изискванията на публикацията на НАТО AQAP 2120.
На Фигура 1.1 е показан плана на разположението на основните цехове в
предприятието.
Фигура 1.1

Ситуационен план на разположение на предприятието
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2. ВИД НА ПРОИЗВЕЖДАНИТЕ ПРОДУКТИ ЗА ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД.
Предприятието е пристанище със специално предназначение за ремонт на плаващи
съоръжения. В него се извършват: ремонт на кораби и свързаните с него вътрешно и външно
икономически

и

посреднически

дейности

в

страната

и

чужбина,

инвестиционна,

инженерингова дейност, научно-развойна дейност, подготовка и квалификация на кадри.

Фигура 2.1

Фигура 2.2

Ремонтни дейности в сухия док

Подготвяне на детайли за
ремонтите

Фигура 2.3

Ремонтни дейности по
кейовите стени
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3. СЪСТОЯНИЕ НА ПРОИЗВЕЖДАЩОТО ОБОРУДВАНЕ. РЕЖИМИ НА РАБОТА
3.1. Производствени участъци
3.1.1. Инженерен корпус – административна сграда
Извършва се конструктивна разработка на екипировката и се взема решение за
технологичния и производствен процес на детайлите. Технологичният процес е на
съвременно европейско равнище и осигурява получаването на стабилно и високо качество.
3.1.2. Електромонтажен цех
Извършва се ремонт на електрически двигатели и електрическо корабно оборудване.
3.1.3. Машинно монтажни цехове
В тези цехове се ремонтират и изработват възли от корабното оборудване, като
различни видове подемни кранове, редуктори и др. Извършва се и механична обработка на
детайли.
3.1.4. Тръбарен цех
Извършва се ремонт и подмяна на тръбни линии, тръбни участъци и топлообменни
апарати.
3.1.5. Корпусен цех
В този цех се изработват и ремонтират елементи от корабната конструкция
3.1.6. Помпена станция за минерална вода.
Чрез тази помпена станция се осигурява топлата вода за санитарно битови нужди.
3.1.7. Кислородна станция
В станцията не се произвежда кислород,а само дистрибуция на готов кислород.
3.1.8. Леярен участък
В този участък са разположени 5 индукционни пещи с които се осигурява отливането
на малки и средни по големина отливки за нуждите на ремонтите по корабите.
3.1.9. Ацетиленова станция
Ацетиленовата станция в предприятието служи за производство на ацетилен от карбид
за производствени нужди, който по тръбопроводи се транспортира до различни точки на
цеховете за включване на газовите заваръчни апарати.
3.1.10. Компресорна станция
Станцията, като самостоятелна производствена единица служи за производство на
сгъстен въздух за нуждите на производството.
3.1.11. Дърводелен цех
В дърводелния цех се извършва ремонт и изработване на вътрешното обзавеждане
по надстройката на кораба.
3.1.12. Сух док, плаващ док и кейови стени
На кейовите стени се извършват всички ремонтни операции по ремонтната дейност без
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докуване. Това включва работа по машината (двигателите), сваляне на люкове и капаци, котви
и вериги, бластиране на товарни помещения, ремонтиране на палуба и механизмите по нея,
изрязване и заваряване на листи, подмяна на тръбопроводи, работа по навигационно
оборудване и надстройка, грундиране и боядисване на товарни помещения, люкове, палуба и
надстройка, качване, монтиране и изпитване на обработените и проверени детайли и др.
На доковете се работи главно по корпуса на съда. Извършва се почистване от
обраствания (ако има нужда), подмяна на обшивки, бластиране, грундиране и боядисване,
ремонт по винто-рулевата група, почистване и боядисване на корабни вериги, ремонт на
задбордна арматура, подмяна на цинковите протектори, работа по машинно отделение и
работа по навигационно оборудване и надстройка.
3.2 Произвеждащо оборудване
На Фигура 3.1 е представена общата схема на цеховете в главния производствен
корпус.
Фигура 3.1

Обща схема на разположение на цеховете и участъците в главния
производствен корпус

1
9
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Таблица 3.1

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Констатирани основни стационарни машини

Кран
Машина за навиване на бобини
Бобинажна машина
Бормашина
Циркуляр
Телфер
Изпитателен стенд
Стендове
Двигател ЕЛ ПР 56 2243
Двигател ЕЛ ИР 74 4043
Хладилна камера
Малък кран
Малки пещи
Големи пещи
Стационарна машина
Вана за почистване - голяма
Вана за почистване - малка
Хидравлична преса
Стенд за пресоване
Фреза
Шмиргел
Борверг
Каруселен струг
Струг
Баланс машина
Електрожен
Компресор

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Струг С11 - С13
Хобел машина
Електрическа ножовка
Струг - 22м.
Фреза ФУ 251
Фреза ФУ 321
5К 328 А
316 204/240
Металообработваща машина
Фреза
Фреза
Металообработваща машина
Струг с цифрово управление
Тръбоогъваща машина
ТВЧ заваръчна машина
Газоотрезна машина
Тръбоогъваща машина
Огъваща машина
Металообработваща машина
Ръчна гилотина
Преса
Металообработваща машина
Валцова машина
Голяма гилотина
Преса
Телоподаващ заваръчен апарат

3.2.1. Електро цех
Фигура 3.2

Схема на разположение на основното оборудване според легендата в Таблица 2.1
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Фигура 3.3

Машина за навиване на бобини

Фигура 3.4

Бобинажна машина

Фигура 3.5

Изпитателен стенд

Фигура 3.6

Камери

3.2.2. Машинно монтажен цех 1
Схема на разположение на основното оборудване според легендата в Таблица 2.1

9

1

Фигура 3.7
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Фигура 3.8

Хидравлична преса

Фигура 3.10

Стенд

Фигура 3.11

Шмиргел

Фигура 3.12

Фреза

3.2.3. Машинно монтажен цех 2
Фигура 3.13

Схема на разположение на основното оборудване според легендата в Таблица 2.1
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Фигура 3.14

Фреза

Фигура 3.15

Борверг

Фигура 3.16

Каруселен струг

Фигура 3.17

Бормашина

3.2.4. Машинно монтажен цех 3
Фигура 3.18

Схема на разположение на основното оборудване според легендата в Таблица 2.1
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Фигура 3.19

Фреза

Фигура 3.20

Стругове

Фигура 3.21

Металообработваща машина

Фигура 3.22

Фреза

3.2.5. Тръбарен цех
Фигура 3.23

Схема на разположение на основното оборудване според легендата в Таблица 2.1

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Агенция за устойчиво енергийно
развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
Стр.11

Фигура 3.24

Газоотрезна машина

Фигура 3.25

Работни места

Фигура 3.26

ТВЧ

Фигура 3.27

Тръбоогъваща машина

3.2.6. Корпусен цех
Фигура 3.28

Схема на разположение на основното оборудване според легендата в Таблица 2.1
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Фигура 3.29

Гилотина

Фигура 3.30

Фреза

Фигура 3.31

Ръчна гилотина

Фигура 3.32

Преса

3.2.7. Оперативна леярна
Фигура 3.33

Схема на разположение на основното оборудване
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Таблица 3.2

Констатирани основни стационарни машини

Стационарна бормашина
Циркуляр
Шмиргел
Банциг
Струг
Абрихт
Струг HOBBY 8
Индукционна пещ – 60 kW
Токоизправител СИ1 – 100А
Генератор за индукционно нагряване ГИ2 – 60А
Тиристорен преобразувател ПТ – 100А
Кондензаторни батерии
Табло
Индукционна пещ – 160 kW
Шмиргел
Маса за почистване на отливки
Ситова машина
Колерганг тип 1А11М
Машини във формовъчен участък
Сушилня малка
Сушилня голяма
Машина за центробежно леене

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Основното предназначение на оперативната леярна е отливане на малки и средни по
големина детайли от цветни и черни метали според нуждите при ремонта на корабите. За
целта са инсталирани 5 индукционни пещи групирани в две групи. В първата група (поз.14) са
3 пещи с единична мощност 160 kW. Останалите 2 пещи (поз.8), попадащи във втората група
са

с

единична

мощност

60

kW.

Всички

пещи

са

снабдени

с

токоизправители.

Преобразувателите се използват за създаване на високочестотна енергия при термични
процеси, като повърхностно закаляване, отвръщане, нагряване на заготовки преди горещо
щамповане и др. За превключване на индукционните пещи са предвидени два шкафа за
управление тип ШП – 630. Основните технически данни за пещите са представени в Таблица
3.3.
Таблица 3.3

Основни технически характеристики на индукционните пещи

Технически характеристики
Захранващо напрежение, V
Честота,Hz
Брой фази
Изходна мощност, kW
Напрежение към пещта, V
Тегло на течният метал, kg
Максимална скорост на плавката, kg/h
3
Общ разход на охлаждаща вода m /h
Тегло, kg

ПИ-16О
Тигел ТКГ
100
150
380
50
3
160, (250)
400
100
150
200
225
3,03
1900
1915

50

50
66
950

ПИ-6О
Тигел ТКГ
75
380
50
3
50 (60, 100)
400
75
82
1,74
963
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Фигура 3.34

Една от индукционните пеши

Фигура 3.35

Кондензаторните батерии

Пещите се обслужват от седем леяри. Средно дневният режим на работа на пещите е
два часа. За подготовка на леярските модели, към леярната е обособена дърводелска
работилница, която се обслужва от двама моделчици. Готовите модели се съхраняват в
двуетажен склад, намиращ се в територията на цеха.
Фигура 3.36

Дърводелната работилница

Фигура 3.37

Общ изглед от леярната

За осигуряване на комфортни санитарно - битови условия към леярната е изградено
битово помещение и баня. Топлата вода за банята се осигурява от електрически бойлер с
вместимост 250 литра и електрическа мощност 8 kW. По време на обследването се установи,
че половината от електрическите нагреватели (4 kW) не работят.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Агенция за устойчиво енергийно
развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
Стр.15

Фигура 3.38

4.

Електрическият бойлер

Фигура 3.39

Банята

СИСТЕМИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ И ЕЛЕКТРОСНАБДИТЕЛНИ

СИСТЕМИ
Не са установени системи за производство на електроенергия.
4.1 Електроснабдителни системи
Захранването с електричество на предприятието се извършва с напрежение 20 kV от
районната

подстанция

в

квартал

Аспарухово

(фиг.4.1),

чрез

кабели

до

Главната

разпределителна подстанция (ГРП) на територията на предприятието.
Електрозахранването се извършва с два входа:
1.

вход „Сух док” е изпълнен с медни маслени кабели тип ОСБ 3 х 150 mm2, с дължина
1257 m, положени през 1981 г.;

2.

вход „ПРЕДПРИТИЕТО” е изпълнен с алуминиеви сухи кабели тип САХЕмТ 3 х 1 х 185
mm2, с дължина 1330 m, положени през 1996 г.
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Фигура 4.1

Блокова схема на електроснабдяването на напрежение 20 kV на предпритието

Прието е, че двата кабелни входа се резервират в случай на авария по един от
входовете. Заводът е проектиран като предприятие с ІІ категория на електроснабдяване,
понеже няма предвидено автоматично включване на резерва (АВР) на страна 20 kV, а също и
в подстанциите ниско напрежение 0,4 kV. Такава схема на електроснабдяване позволява
само ръчно превключване на повреден източник за време 30 минути. Всъщност с развитието
на техниката и технологиите се появяват консуматори, които са І категория на
електроснабдяване и не търпят прекъсване на електрозахранването –

компютърни

комплекси, системи за управление и сигнализация, с каквито ПРЕДПРИТИЕТО вече
разполага.

Тези

системи

налагат

изграждането

на

трети,

независим

източник

за

електрозахранване в комбинация с UPS-системи.
От Главната разпределителна подстанция (ГРП) от килия № 17, с кабел тип СПЕкТ, 3 х 1
х 95 mm2 с дължина 940 m, от 1991 г. е изпълнен извод за външен консуматор „Петролна база
- NAFTEX”, който след като Петролната база е получила второ захранване, може да играе
роля на резервен вход за ГРП на ПРЕДПРИТИЕТО. Евентуалното включване на този
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резервен вход следва да става само с ръчни изключвания на други входове и ръчно
включване на този вход, без да се допуска паралелна работа на системата 20 kV през ГРП.
Главната разпределителна подстанция - ГРП, има двойна шинна система на 20 kV,
което облекчава оперативните превключвания.
В предприятието се използва и напрежение 6 kV за големи консуматори, каквито са
компресори и отводнителни помпи за сухите докове.
ГРП е от най-стария тип подстанции с бетонни килии с монтирани в тях прекъсвачи,
разединители и измервателни трансформатори. Подстанцията е на почти 30 години, но се
поддържа добре. В подстанцията има 44 килии, от които 9 броя са резервни.
4.1.1. Прекъсвачи и измервателни трансформатори в ГРП.
Само на двата входа в ГРП са монтирани вакуумни прекъсвачи за напрежение 20 kV,
тип VC/1 24/20/1250 през 1993 г. Останалите инсталирани прекъсвачи са маломаслени от
серията А 20/500/8 - 25 броя от 1992 г. и А 20/800/8 - 2 броя също от 1992 г. Всички са
производство на предприятието в Добрич. Маломаслените прекъсвачи са стари, ресурсът им
е изчерпан. Подмяната следва да става последователно - първо най-отговорните изводи от
ГРП за 20/6 kV, после на останалите, като това може да става в период 2-3 години. Найподходящи в случая на замяна са вакуумните прекъсвачи.
Токовите трансформатори са също стари (над 20 години в работа). На 24 извода те са
с трансформация 30/5 А, един брой 20/5, 2 броя 75/5/5 (за шиносъединителен прекъсвач и
Петролна база) и 2 броя 150/5/5 за двата входа.
Напрежителните трансформатори са 2 броя на входовете, 20 000/100 V.
На всички изводи в ГРП, активната енергия се измерва с измервателни електромери от
стари типове. Това мерене е централизирано в ГРП и се следи от дежурния персонал и
записва и обработва в компютърна система, като данните са часови и за 24 часа. Търговското
мерене на консумираната енергия се осъществява в подстанция Аспарухово. Между
търговското мерене и сумата от това за изводите в ГРП има разлики, но за информативни
дневни отчитания е достатъчно точно. Компютърната система за отчет и обработка на
данните се поддържа от външна фирма в гр. Варна.
Подробна информация за изводите на 20 kV от ГРП за отделните трансформатори и
цехови подстанции е дадена в Таблица 4.1.
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Таблица 4.1

Главна разпределителна подстанция и цехови подстанции (ЦП)
за поделенията на предприятието

Главна разпределителна подстанция (ГРП).
Захранва се от подстанция „Аспарухово” на 20 kV с два входа.
-

килия № 22, вход „Сух док”, кабел ОСБ 3 х 150 mm2 от 1981 г., дължина 1257 m;

-

килия № 23, вход „ПРЕДПРИТИЕТО”, кабел САХЕмТ, 3 х 1 х 185 mm2 от 1996 г.,

дължина около 1330 m.
Подстанцията има двойна шинна система с шиносъединителен прекъсвач в килия № 24.
Към ГРП има 5 броя трансформатори:
-

от килия № 25 на ГРП се захранва трансформатор 2500 kVA, 20/6 kV, кабел
САХЕмТ, сечение 3 х 1 х 185 mm2, около 30 m, от 2009 г.; на страна 6 kV, със стар
кабел тип ОСБ 3 х 35 mm2, 6 kV, положен в 1981 г. с дължина 360 m, захранва
плаващ док, като е продължен с кабел тип КРПТ, 6 kV, 3 x 95 + 35 mm2, 72 m, за
захранване на 2 броя трансформатори по 1000 kVA, 6/0,4 kV за док 2; също от
страна 6 kV на трансформатора с кабел тип ОСБ 3 х 35 mm2 се захранва Южна
помпена станция, от 1981 г. с дължина 800 m;

-

от килия № 28 в ГРП, трансформатор 1000 kVA, 20/6 kV, кабел 20 kV ОСБ 3 х 50
mm2, 25 m, захранва на 6 kV компресорна станция с 2 кабела ОСБ 3 х 25 mm2, 1981
г., около 560 m;

-

от килия № 27 в ГРП, трансформатор 400 kVA, 20/0,4 kV, кабел ОСБ 3 х 50 mm2,
около 35 m, 1981 г., захранва консуматори и собствени нужди на ГРП;

-

от килия № 29 в ГРП, трансформатор 1000 kVA, 20/0,4 kV, кабел ОСБ 3 х 50 mm2,
около 40 m, 1981 г., захранва консуматори в близост до ГРП;

-

от килия № 32 в ГРП, трансформатор 1000 kVA, 20/6 kV, кабел 20 kV СПЕкТ 3 х 1 х
50 mm2, около 25 m, захранва на 6 kV Северна помпена станция с двигател 800 kW,
6 kV с кабел ОСБ 3 х 35 mm2, около 700 m.

Цехова подстанция № 1 (ЦП 1) с три трансформатора за производствени сгради.
-

от килия № 35 на ГРП, трансформатор 1000 kVA, 20/0,4 kV, кабел ОСБ 3 х 50 mm2,
около 360 m, 1981 г.;

-

от килия № 36 на ГРП, трансформатор 1000 kVA, 20/0,4 kV, кабел ОСБ 3 х 50 mm2,
около 360 m, 1981 г.;

-

от килия № 37 на ГРП, трансформатор 1000 kVA, 20/0,4 kV, кабел ОСБ 3 х 50 mm2,
около 360 m, 1981 г.

Цехова подстанция № 2 (ЦП 2) с един трансформатор за главен корпус и
счетоводство.
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-

от килия № 1 на ГРП, трансформатор 1000 kVA, 20/0,4 kV, кабел ОСБ 3 х 50 mm2,
около 440 m, 1981 г.

Цехова подстанция № 3 (ЦП 3) с един трансформатор за котелна централа.
-

от килия № 33 на ГРП, трансформатор 1000 kVA, 20/0,4 kV, кабел СПЕкТ 3 х 1 х 50
mm2, около 360 m, 1981 г.

Цехова подстанция № 4 (ЦП 4) с един трансформатор за компресорна станция.
-

от килия № 38 на ГРП, трансформатор 1000 kVA, 20/0,4 kV, кабел ОСБ 3 х 50 mm2,
около 500 m, 1981 г.

Цехова подстанция № 5 (ЦП 5) с един трансформатор за леярна и металообработване.
-

от килия № 39 на ГРП, трансформатор 1000 kVA, 20/0,4 kV, кабел ОСБ 3 х 50 mm2,
дължина около 630 m, 1981 г.

Цехови подстанции № 6, № 7, № 8 и № 9 (ЦП 6, ЦП 7, ЦП 8 и ЦП 9) за главен корпус.
-

ЦП 6 има 2 трансформатора по 1000 kVA, захранват се от килии № 9 и № 10 на
ГРП, 20/0,4 kV, всеки захранен с кабел ОСБ 3 х 50 mm2, всеки с дължина около 200
m, 1981-82 г.;

-

ЦП 7 има един трансформатор 1000 kVA, захранва се от килия № 12 на ГРП, 20/0,4
kV, кабел ОСБ 3 х 50 mm2, дължина около 430 m, 1981 г.;

-

ЦП 8 има един трансформатор 1000 kVA, захранва се от килия № 8 на ГРП, 20/0,4
kV, кабел ОСБ 3 х 50 mm2, дължина 320 m, 1981 г.;

-

ЦП 9 има един трансформатор 1000 kVA, захранва се от килия № 11 на ГРП, 20/0,4
kV, кабел ОСБ 3 х 50 mm2, дължина 800 m, 1981-82 г.

Цехова подстанция № 12 (ЦП 12) с три трансформатора, захранва кей 2.
-

захранване от килии № 41, № 42 и № 43 на три трансформатора с мощност по 1000
kVA, 20/0,4 kV, захранени всеки с кабел ОСБ 3 х 50 mm2, с дължина 308 m, 1981 г.;

Цехова подстанция № 13 (ЦП 13) с три трансформатора, захранва ВПО.
-

от килия № 14 на ГРП, трансформатор 1000 kVA, 20/0,4 kV, кабел СПЕкТ 3 х 1 х 50
mm2, дължина 360 m, 1982 г.;

-

от килия № 15 на ГРП, трансформатор 630 kVA, 20/0,4 kV, кабел СПЕкТ 3 х 1 х 50
mm2, дължина 360 m, 1982 г.;

-

от килия № 16 на ГРП, трансформатор 1000 kVA, 20/0,4 kV, кабел СПЕкТ 3 х 1 х 50
mm2, дължина 360 m, 1982 г.

Цехова подстанция № 14 (ЦП 14) с един трансформатор, захранва инженерен корпус.
-

от килия № 13 на ГРП, трансформатор 1000 kVA, 20/0,4 kV, кабел ОСБ 3 х 50 mm2,
дължина 240 m, 1981 г.

Външен консуматор - Брегова пречиствателна станция (БПС).
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-

от килии № 4 и № 5 на ГРП се захранват два трансформатора по 630 kVA, 20/0,4
kV, с кабел САХЕкТ 3 х 1 х 185 mm2, с дължина 950 m, 2008 г.

Външен консуматор за „Петролна база – NAFTEX”.
Извод от килия № 17 с кабел СПЕкТ 3 х 1 х 95 mm2, дължина около 940 m, 1991 г.,
който впоследствие се е превърнал и като резервен вход за ГРП (Петролна база си е
прекарала второ захранване).

Фигура 4.2

Главната разпределителна
подстанция

Фигура 4.4

Фигура 4.3

Трансформаторите към ГРП

Трансформаторът 2500 kVA към ГРП

Съгласно действащата у нас Наредба №.8 за експлоатация на електрообзавеждането,
износените маломаслени прекъсвачи подлежат на подмяна. Това се налага и от изискванията
и Наредбите по техническа и пожарна безопасност.
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МЯРКА ЗА СИГУРНОСТ И ПОВИШАВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА БЕЗОПАСНОСТ
Замяната на един брой маломаслен прекъсвач с вакуумен струва 3500-4000 евро.
Предлага се годишно да се заменят по 8 прекъсвача с обща стойност 60 000 лева. Трябва да
се има предвид, че при сегашното състояние на пазара на вакуумни прекъсвачи, същите
могат да се намерят и на по-ниски цени, в зависимост от броя за закупуване. Както вече бе
отбелязано първи за подмяна трябва да бъдат прекъсвачите за трансформатори за
напрежение 20/6 kV. Вакуумните прекъсвачи имат голям ресурс за цикли включване –
изключване (25 000 – 30 000), облекчена експлоатация, не се нуждаят от смяна на масло,
сигурни са в работата.
4.1.2. Силови трансформатори.
Всички трансформатори са маслен тип от серията ТМ, производство на „Елпром София”. Подробни данни за трансформаторите са дадени в Таблица 4.2.
От Таблица 4.2 се вижда, че трансформаторите са с първично напрежение 20 kV.
Собственост на ПРЕДПРИТИЕТО са 24 броя трансформатори и 2 броя са на външен
потребител - БПС, извън територията на ПРЕДПРИТИЕТО.
От трансформаторите, собственост на ПРЕДПРИТИЕТО 19 броя са с мощност 1000
kVA и напрежение 20/0,4 kV. От останалите трансформатори с напрежение 20/6 kV са три
броя – 2 броя по 1000 kVA и 1 брой 2500 kVA. Останалите до общия брой (24) са на 20/0,4 kV
– 1 брой 400 kVA и 1 брой 630 kVA. На външния потребител БПС трансформаторите са 2 броя
по 630 kVA, производство 2008 г.
Всички силови трансформатори, собственост на ПРЕДПРИТИЕТО са стари, почти
всички са изчерпали ресурс от 20-25 и повече години. От Таблица 4.2 се вижда, че
трансформатор 2500 kVA е произведен през 1976 г., 2 броя 1000 kVA, 20/6 kV са от 1980 г.
Трансформаторите с мощност 1000 kVA, 20/0,4 kV са от широк диапазон за годината на
производство – от 1969 до 1983 г. По-малките трансформатори 400 и 630 kVA по един брой,
20/0,4 kV са произведени съответно през 1973 и 1979 г.
Състоянието на силовите трансформатори на ПРЕДПРИТИЕТО е сравнително добро,
независимо от остаряването им. Вероятната причина за запазването им в добро състояние е
тази, че в миналото и сега тези силови трансформатори не са претоварвани и изолацията им
е запазена. Тези силови трансформатори са непрекъснато включени, но в голяма част от
времето работят на празен ход. Трябва да се отбележи, че тези трансформатори имат поголеми загуби, както на празен ход, така и при товар, от тези съвременно производство, при
които

се

използват

много

по-качествени

изолации

и

загубите

им

са

по-ниски.
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Таблица 4.2

Данни за силовите трансформатори

Подстанция

Тип
трансформатор
и напрежение

Брой

Година на
производство

Загуби на
празен ход, kW

Загуби на късо
съединение kW

ЦП 1
ЦП 2
ЦП 3
ЦП 4
ЦП 5

ТМ 2500 20/6
ТМ 1000 20/6
ТМ 400 20/0,4
ТМ 1000 20/0,4
ТМ 1000 20/0,4
ТМ 1000 20/0,4
ТМ 1000 20/0,4
ТМ 1000 20/0,4
ТМ 1000 20/0,4

1
2
1
1
3
1
1
1
1

1976
1980
1973
·1974
·1969;·1971;·1974
·1976
·1976
·1974
·1976

9,600
3,450
0,980
2,100
2,100
2,100
2,100
2,100
2,100

33,600
14,500
5,920
12,750
12,750
12,750
12,750
12,750
12,750

Напрежение на
късо
съединение uк
%
6,5
5,0
5,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0

ЦП 6

ТМ 1000 20/0,4

2

·1976;·1978

2,100

12,750

6,0

1,8

ЦП 7
ЦП 8
ЦП 9
ЦП 12

ТМ 1000 20/0,4
ТМ 1000 20/0,4
ТМ 1000 20/0,4
ТМ 1000 20/0,4
ТМ 1000 20/0,4
ТМ 630 20/0,4
ТМ 1000 20/0,4
ТМ 630 20/0,4

1
1
1
3
2
1
1
2

·1976
·1976
·1976
·1973;·1976;·1976
·1983
1979
1970
2008

2,100
2,100
2,100
2,100
2,000
1,440
2,100
1,300

12,750
12,750
12,750
12,750
12,500
8,500
12,750
7,500

6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
5,0
6,0
5,0

1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
5,0
1,8
4,5

Главна
разпределителна
подстанция

ЦП 13
ЦП 14
БПС

Ток на празен
ход іо %
4,0
5,0
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
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Всички трансформатори на предприятието работят в режим на непрекъснато
включване, дори и при празнични и други неработни дни. Те не се изключват, дори и когато е
възможно, защото прекъсвачите на страни 20 kV са отдавна амортизирани и не могат да се
използват за чести операции. Така загубите на активна и реактивна енергия от
трансформаторите се трупат непрекъснато. Дори на някои места от предприятието, където
има по два трансформатора за напрежение 20/0,4 kV и поради малки товари, единият може
да бъде изключен, но не се пристъпва към това, поради невъзможност за операции на страна
0,4

kV,

където

има

само

разединители,

а

няма

автоматични

прекъсвачи.

Чрез

разединителите, изключвания и включвания под товар не могат да се правят, освен ако с
измерване се установи, че товарите са близки до нула.
4.1.2.1 Икономия на активна енергия при работа на трансформаторите на празен ход.
Съществуващо състояние.
Съществуващите работещи трансформатори, работят без прекъсване с изключение на
редки случаи.
Описание на мярката.
Предвижда се част от трансформаторите да се изключват в празнични и почивни дни
Така ще се пести електричество от работа на празен ход.
Мярката е възможна при следните условия:
 На цехови подстанции с по два или три трансформатора по 1 000 kVA, 20/0,4 kV,
да се подменят износените прекъсвачи на ниско напрежение със система за включване на
резерва (АВР), която струва до 15 000 лв. за една система, а общо за четири системи 60 000
лв;
 По условията за безопасна експлоатация и безаварийна работа, кабелите на
напрежение 20 кV и 6 кV, маслен тип, които са с изчерпан ресурс и вече с недобро състояние
на изолацията, следва постепенно да се подменят с нови кабели, сух тип. Общата очаквана
стойност за замяна на всички кабели възлиза на 550 000 лв. а с монтажа – 630 000 лв.
Замяната, според финансовите възможности следва да се извърши за три-четири години,
като се започне от кабелите за отговорни консуматори – компресори, помпи и др.
 Маломаслените прекъсвачи в Главната разпределителна подстанция са с
изчерпан ресурс. Резервни части за тях няма. Следва да се подменят с подходящи
прекъсвачи от нов тип – вакуумни или елегазови. Смяната може да стане последователно за
две-три години. Стойността на един нов прекъсвач по цени в момента е 3500 – 4000 EUR. За
замяната на всички прекъсвачи сумата ще бъде 180 000 лв.
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Финансов анализ.
1.Оценка при изключване на един трансформатор за една година.
При условие, че всички трансформатори на ПРЕДПРИТИЕТО са непрекъснато
включени и не се превключват поради износени прекъсвачи, които са стари и се повреждат
при комутиране, сумарната активна мощност от всички трансформатори на празен ход, по
данните от

Таблица 4.2 е 58,82 kW.

Годишните загуби на активна енергия са оценени на:
Еnpx = 58,82 х 365 х 24 = 515 263 kWh
При изключване само на един трансформатор с мощност 1000 kVA за цяла година ще
се спести активна енергия
Еnpx1 тр-р = 2,1 х 365 х 24 = 18 400 kWh.
Тъй като ПРЕДПРИТИЕТО заплаща енергията на страна средно напрежение, измерена
в подстанция „Аспарухово” без цена за пренос, цената се формира от разходите на
производство, изплащане на акциз и ДДС и като средна стойност в момента е 0,138 лв/kWh, а
с очакваното в бъдеще повишение от около 5% се получава цена 0,145 лв/kWh.
Годишните загуби от празен ход при изключване само на един трансформатор 1000
kVA ще бъдат спестени от ПРЕДПРИТИЕТО на стойност:
18 400 kWh х 0,145 лв/ kWh = 2 668 лв.
2.Оценка при изключване на десет трансформатора през почивните и празнични дни
за една година.
При изключване само на един трансформатор с мощност 1000 kVA през почивните и
празнични дни за една година ще се спести активна енергия:
Еnpx = 2,1 х 100 х 24 = 5 040 kWh
При изключване на десет трансформатора годишно спестената ел. енергия ще бъде :
Еnpx = 10 X 5 040 = 50 400 kWh
Стойността на икономията в лева ще бъде :
50 400 Х 0,145 лв/kWh= 7 308 лв.
При консумация на електричество за 2008 г. – 12 430 MWh следва:
Еnpx = 12 430 – 50,4 = 12 379,6 MWh.
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Наименование на обекта:
Дата:

ПРИМЕР
Юни 2009 г.

Мярка и кратко описание:
Икономия на активна енергия при работа на трансформаторите на празен ход, от изключването им
през почивните и празнични дни.
Коя част на обекта ще
засегне мярката:

Силови трансформатори

Съществуващо състояние:
Съществуващите работещи трансформатори работят без прекъсване с изключение на редки случаи .
Предложение:
Предвижда се десет трансформатора да се изключват в празнични и почивни дни. Така ще се пести
активна електрическа енергия от работа на празен ход.
Елементи, количество, цена.
Не е необходима инвестиция.
Очаквани резултати
Електричество
Мощност,
Енергия,
kW
MWh/год
Базова линия (съществуващо
състояние)
След въвеждане на мярката

Горива, топлина, пара

Годишни
разходи,
лв.

12 430,0

1 802350

12 379,6

1 795042

50,4

7 308

Нето спестяване
Анализ на разходите и
приходите
Разходи
Проектиране
Доставка на оборудване
Монтаж
Наладка и пуск
Общо разходи за инст.

-

(б)

Експлоатационни разходи

-

(в)

(а)

Коментар
лв.

Няма разходи и инвестиции

б: Няма разходи и
инвестиции
Срок на откупуване

Предложение на план за
внедряване

=
0
год.

,

а:7 308
в:
Мярката е възможна след:
- въвеждане на АВР при трансформаторите;
- смяна на маслени кабели за 20 kV;
- смяна на маломаслени прекъсвачи за 20 kV
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При повече изключени трансформатори за определено време, а това е възможно при
цеховите подстанции с 2 трансформатора, спестените средства могат да възлязат на 8000-10
000 лева за година.
Примерната оценка за загубите би се превърнала в реална, ако прекъсвачите на
страна 20 kV за трансформаторите се подменят с вакуумни и се направи оценка кои
трансформатори могат да бъдат изключвани.
4.1.2.2. Загуби на реактивна енергия при трансформаторите.
Тези загуби са присъщи на трансформаторите и имат постоянна стойност. Загубите на
реактивна енергия Δ QТ се определят с израза:
𝑆𝐻𝑇

ΔQT = ίо % .

100

, kVAr

Като се ползват данните за трансформаторите от Tаблица 4.2 е пресметната
реактивната мощност за намагнитване на всички трансформатори. Общата стойност е при
условие, че всички трансформатори са непрекъснато включени, независимо на празен ход
или под товар. Общата стойност на загубите е:
ΔQΣT =𝛴(𝑖0 . %.

𝑆𝐻𝑇
100

) = 637,4 kVAr

Тази реактивна мощност определя част от консумираната реактивна енергия от
предприятието.

При

условие,

че

трансформаторите

са

непрекъснато

включени,

консумираната от тях реактивна енергия за една година ще бъде
Ертр-р1г. = 637,4 х 365 х 24 = 5 583 624 kVArh
Тази реактивна мощност от 637,4 kVAr следва да се компенсира при условие, че
трябва да се спазва предписания cos φ.
4.2. Кабели за средно напрежение.
Кабелната мрежа за средно напрежение за територията на предприятието основно е
за 20 kV и по-малка част за 6 kV.
Подробни данни за кабелните връзки между подстанция „Аспарухово” и ГРП на
Предпритието, всички кабелни връзки между ГРП и цеховите подстанции, а също изводите от
ГРП до консуматорите на външните потребители са дадени в Таблица 4.3. За всички връзки
са посочени напрежението, дължината на връзката и годината на включване. Поради
недостатъчно данни в енергийния отдел, някои дължини са приблизителни, измерени са чрез
трасетата от генплана на предприятието.
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Преобладаващата част от кабелите са под напрежение от 1981 г. т.е. работят почти 30
години. Това са едни от най-старите произведени у нас кабели за средно напрежение - медни,
тип ОСБ - 20 kV и ОСБ - 6 kV. Те са с маслена изолация и отдавна амортизирани. При разлики
във височините на полагане и свързване към трансформаторите и килиите в ГРП, с течение
на времето се получава обезмасляване на изолацията в краищата на кабелите и намаляване
на електрическата им издръжливост. Експлоатационният персонал е пристъпил към подмяна
на малки дължини (20-30 m) при трансформаторите, които са се обезмаслили, но това е
кратковременно решение. Това, че маслените кабели все още са в експлоатация се дължи на
факта, че са непрекъснато под напрежение. От йонизацията, вътрешни и малки капацитивни
токове се поддържа температура в кабелите, която не позволява проникване на влага в тях.
Затова с оглед да се съхранява работоспособността им дори и когато нямат натоварване,
кабелите трябва да са под напрежение. По причини на износената изолация, периодичните
изпитвания на кабелите от типа ОСБ с повишено напрежение се правят със занижени
стойности спрямо изискванията на Наредбите (№.3 и №.8) - например за 20 kV кабели,
изпитването се прави с 40 kV, вместо 60 или 80 kV.
След обработване на данните от Таблица 4.3 се получават следните обобщени
резултати:


за входните от „Аспарухово” кабели, 20 kV
 тип кабел ОСБ, 3 х 150
- 1257 m;
 тип кабел САХЕмТ, 3 х 1 х 185
- 1330 m.
 за кабелите на територията на ПРЕДПРИЯТИЕТО, 20 kV
 тип кабел ОСБ, 3 х 50
- 6944 m;
 тип кабел СПЕкТ, 3 х 1 х 50 - 385 m.
 кабели за външни потребители, 20 kV
 тип САХЕкТ, 3 х 1 х 185
- 1900 m;
 тип СПЕкТ, 3 х 1 х 95
- 940 m.
 кабели на територията на ПРЕДПРИЯТИЕТО, 6 kV
 тип ОСБ, 3 х 35
- 1860 m;
 тип ОСБ, 3 х 25
- 1120 m;
 тип КРПТ, 3 х 95 х + 35
- 72 m.
Годините на пускане в експлоатация на кабелите тип ОСБ са следните:
 всички кабели тип ОСБ 3 х 50, 20 kV, са от 1981 г.
 всички кабели тип ОСБ 35 и ОСБ 25, 6 kV са от 1981 г.
 всички кабели тип ОСБ 3 х 150, 20 kV (от Аспарухово) са пуснати 1981 г.
Общата дължина на кабелите, тип ОСБ, в експлоатация от 1981 г. е 11 180 m.
Годините на пускане в експлоатация на кабелите от другите типове са следните:




СПЕкТ 3 х 1 х 95, 20 kV, 940 m
СПЕкТ 3 х 1 х 50, 20 kV, 360 m
САХЕмТ 3 х 1 х 185, 20 kV, 1330 m (от Аспарухово)

от 1991 г.
от 1991 г.
от 1996 г.
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 САХЕкТ 3 х 1 х 185, 20 kV, 1900 m (външен консуматор) от 2008 г.
Общата дължина на кабелите от тези типове е 4530 m. Кабелите с по-малък срок на
работа са от новите типове са и се намират в по-добро състояние от типа ОСБ.
Кабелите от тип ОСБ, поради дълговременната им работа, изразходван ресурс на
експлоатация и недобро състояние, следва постепенно да се подменят. Замяната на всички
кабели от този тип едновременно е трудна монтажна и финансова задача и ще струва по
сегашни цени приблизително 550 000 лева, с монтажа - 630 000 лева (Таблица 4.4).
Подмяна на кабелите следва да се прави при поява на принудителни причини механични повреди, чести пробиви на изолацията, а също и планирано, като се започне от
отговорните потребители и подстанции.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Агенция за устойчиво енергийно
развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
Стр.29

Таблица 4.3

Кабели за средно напрежение

Напрежение
kV

Тип и сечение на кабела

Дължина на
кабелите m

Година на
включване

Подстанция „Аспарухово” – вход „Сух док” в ГРП

20

ОСБ 3 х 150

1257

1981

2.

Подстанция „Аспарухово” – вход „КРЗ” в ГРП

20

САХЕмТ 3 х 1 х 185

1330

1996

3.

ГРП – трансформатор 2500 kVA

20

САХЕмТ 3 х 1 х 185

30

2009

4.

Трансформатор 2500 kVA (ГРП) – плаващ док 2

6

ОСБ 3 х 35

360

1981

5.

Трансформатор 2500 kVA (ГРП) – гъвкав кабел

6

КРПТ 3 х 95 + 35

72

1981

6.

Трансформатор 2500 kVA (ГРП) – южна помпена станция

6

ОСБ 3 х 35

800

1981

7.

ГРП - трансформатор 1000 kVA

20

ОСБ 3 х 50

25

1981

8.

Трансформатор 1000 kVA – компресорна станция (2 кабела в паралел)

6

ОСБ 3 х 25 (2 броя)

560 (2 броя)

1981

9.

ГРП - трансформатор 1000 kVA (собствени нужди)

20

ОСБ 3 х 50

35

1981

10.

ГРП - трансформатор 1000 kVA (за 0,4 kV)

20

ОСБ 3 х 50

40

1981

11.

ГРП - трансформатор 1000 kVA – Северна помпена станция

20

СПЕкТ 3 х 1 х 50

25

2009

12.

Трансформатор 1000 kVA – Северна помпена станция

6

ОСБ 3 х 35

700

1981

13.

ГРП - ЦП 1 за производствени сгради (3 трансформатора)

20

ОСБ 3 х 50 (3 броя)

360 (3 броя)

1981

14.

ГРП – ЦП 2 за главен корпус, счетоводство

20

ОСБ 3 х 50

440

1981

15.

ГРП – ЦП 3 за котелна централа

20

СПЕкТ 3 х 1 х 50

360

1981

16.

ГРП – ЦП 4 за компресорна станция

20

ОСБ 3 х 50

500

1981

17.

ГРП – ЦП 5 за леярна и металообработка

20

ОСБ 3 х 50

630

1981

18.

ГРП – ЦП 6 за главен корпус (2 трансформатора)

20

ОСБ 3 х 50 (2 броя)

200 (2 броя)

1981-82

19.

ГРП – ЦП 7 за главен корпус

20

ОСБ 3 х 50

430

1981

№

Трасе на кабелите

1.
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20.

ГРП – ЦП 8 за главен корпус

20

ОСБ 3 х 50

320

1981

21.

ГРП – ЦП 9 за главен корпус

20

ОСБ 3 х 50

800

1981-82

22.

ГРП – ЦП 12 за кей 2 (3 трансформатора)

20

ОСБ 3 х 50 (3 броя)

308 (3 броя)

1981

23.

ГРП – ЦП 13 за ВПО (3 трансформатора)

20

ОСБ 3 х 50 (3 броя)

360 (3 броя)

1982

24.

ГРП – ЦП 14 за инженерен корпус

20

ОСБ 3 х 50

240

1981

25.

ГРП – БПС (външен потребител) – 2 трансформатора

20

САХЕкТ 3 х 1 х 185 (2 броя)

950 (2 броя)

2008

26.

ГРП – Изход (вход) за Петролна база (външни)

20

СПЕкТ 3 х 1 х 95

940

1991
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Таблица 4.4

Стойност на кабелите 20 kV, собственост на предприятието, при цялостна
замяна с медни кабели, без да се има предвид монтажа им при текущи цени
Вид на кабела и

Кабел,

и начин на

сечение
№

Вид на кабела
Начин на полагане

полагане

напрежение,
цена, дължина
обща стойност
Меден кабел, 20 kV, 150 mm

1.

-

цена, лв/m
дължина, m
обща стойност, лева

Меден кабел, 20 kV, 50 mm
2.

-

-

4.

5.

-

3 х 39

1 257

3 771

144 555

147 049

45

3 х 15

6944

20 832

312 480

312 480

35

35

1 860

1 860

65 100

65 100

28

28

940

940

26 320

26 320

548 455

552 949

2

цена, лв/m
дължина, m
обща стойност, лева

Меден кабел, 6 kV, 25 mm

115

2

цена, лв/m
дължина, m
обща стойност, лева

Меден кабел, 6 kV, 35 mm
3.

2

2

цена, лв/m
дължина, m
обща стойност, лева

Обща стойност на кабелите

Забележка:
1. Цените са към момента на обследването.
2. Възможни са замени на медни с алуминиеви кабели.
3. Начинът на полагане и видът на кабела оказват малко влияние на цените.

4.3. Електрически защити на страна 20 kV.
Относно електрическите защити на страна 20 kV експлоатационният персонал следи
състоянието им, проверява ги в нормативните срокове и може да се счита, че изпълняват
функциите си. Електрическите защити са от типове, които вече не се произвеждат.
Понастоящем съществуват модерни, многофункционални и сигурни защити, с които могат
главно при нужда да се подменят старите. Това следва да става с предимство за найотговорните изводи за цеховите подстанции и отговорни консуматори.
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4.4. Табла за ниско напрежение 0,4 kV в цеховите подстанции.
Таблата за ниско напрежение в цеховите подстанции са проектирани и изпълнени като
за потребители ІІ и ІІІ категория.След някои от цеховите трансформатори на страна 380 V са
монтирани общо 10 автомата, полско производство за 1600 А и 4 броя по 1200 А немско
производство. Тези автомати са амортизирани и ненадеждни в работата. Никъде няма
Автоматично Включване на Резерва (АВР). За АВР трябват нови силови автомати, които да се
монтират след трансформаторите 1000 kVA и между трансформаторите на страна 0,4 kV.
Сега с ръчните разединители операции за запаралелване и прехвърляне на електрически
товари става изключително трудно, несигурно и опасно (измерва се стойността на токовия
товар с амперклещи).
Наложително е в най-отговорни цехови подстанции с по два трансформатора, да се
закупят и монтират автомати за ниско напрежение в система за АВР. Една система за АВР
при сегашни цени струва средно 15 000 лева. С това ще се създаде възможност за
запаралелване и изключване на трансформатори с малки натоварвания.
МЯРКА ЗА СИГУРНОСТ И ПОВИШАВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА БЕЗОПАСНОСТ
По отношение на защитата срещу поражения от електрически ток на човека, за работа
в опасни условия, следва да се използват предписаните в Наредба №.3 дефектно-токови
защити (ДТЗ). Електротехническият персонал на ПРЕДПРИЯТИЕТО изготвя и използва
електрически табла за захранване на консуматорите при ремонт на корабите. Препоръчва се
при тези табла да се монтират входни трифазни автомати, комбинирани с дефектно-токова
защита, чрез които да се осигури безопасност при работата по корабите. С това се изпълнява
изискването за ДТЗ при захранване с кабели на консуматори на повече от 10 метра.
Такива автомати в зависимост от големината на тока (мощността на подвижното електрическо
табло), са със стойност 1 000-1 500 лева.
4.5. Компенсиране на реактивните товари.
По данните за консумацията на електрическата активна енергия за 2008 г., а именно –
12 426 MWh и cos φ = 0,91, може да се определи пълната енергия за годината:
S=

12 426 000
0,91

= 13 654 945 kVAh

На тази пълна енергия отговаря реактивна енергия за 2008 г., която е:
V=√𝑆 2 − 𝑊 2 =√= 13 654 9452 − 12 426 0002 = 5 659 000 kVArh
Всъщност консумацията на реактивна енергия в предприятието е много по-голяма,
което

се

дължи

на

големия

брой

асинхронни

двигатели,

заваръчните

процеси,

намагнитващата мощност на трансформатори, които не се изключват. Едновременно с това
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включените непрекъснато кабели произвеждат капацитивна енергия, която компенсира част
от индуктивната енергия.
Изчисленията на произведената капацитивна енергия от включените непрекъснато
кабели, по каталожни данни за кабелите за година показват капацитивна мощност 586 kVAr и
производство на капацитивна енергия 5 133 360 kVArh за година.
Освен това в Предприятието има монтирани 180 броя кондензаторни батерии, всяка с
мощност 25 kVAr. Тези кондензаторни батерии автоматично се включват и изключват, в
зависимост от консумацията на реактивна енергия. Тяхната мощност е достатъчна за
поддържане на cos φ = 0,91. Връщане на капацитивна енергия в системата няма и не се
плащат глоби. Голямата мощност на кондензаторните батерии успява да компенсира
дневните индуктивни товари, които многократно са по-големи от средния реактивен годишен
товар. Монтираните кондензаторни батерии имат много малък специфичен разход на активна
енергия за производство на 1 kVAr капацитивна енергия.
Решението на предприятието да компенсира с модерни средства реактивните товари и
да поддържа cos φ = 0,91, заслужава много добра оценка.
5. СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ПОТОЦИ
5.1 Измерване на разхода на електричество
Търговското мерене на електричеството се извършва в подстанция „Аспарухово”. В
измерването се включват и загубите на преносните кабели 20 kV от „Аспарухово” до ГРП на
предприятието. Кабелите са собственост на ПРЕДПРИЯТИЕТО, затова енергията се плаща за
страна средно напрежение 20 kV на договорни цени в момента 0,138 лв/kWh.
В ГРП на предприятието има измерване на всички изводи за цеховите подстанции:
отчитането е едночасово и дежурния персонал има възможност да изготвя информационни
сведения за разходите на енергия по подстанции на 24 часа.
Измерването на електричеството става с достатъчна точност само за закупената
енергия. Измерването на електрическата активна енергия вътре в предприятието става със
стар тип електромери и служи за приблизителна информация за консумацията на отделните
цехови подстанции.
Препоръчва се компютърната система да се пригоди да подготвя ежедневни сведения
за консумацията на електричеството и cos φ по подстанции, а също и финансовите разходи за
електроенергия за денонощие. Тези сведения биха подпомогнали информацията на
енергийния отдел и по-висшите ръководни органи в предприятието.
Анализ на консумацията на електричество по зони – нощна, дневна, върхова.
Анализът обхваща данните за разход на дневна, нощна и върхова енергия за годините
2006, 2007 и 2008. Данните са показани в Таблица 5.1 и на Фигура 5.1 и 5.2.
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Таблица 5.1

Разход на електричество по зони
Година

2006
Коли-

Разход

чество

2007
%

Количество

Среден за

2008
%

Количество

%

трите
години, %

Годишно потребление в MWh

11670

100

11779

100

12430

100

-

Нощна енергия, MWh

3250

28

3350

28,5

3450

27,8

28

Дневна енергия, MWh

5100

44

5100

43

5400

43,5

44

Върхова енергия, MWh

3300

28

3300

27,5

3560

28,7

28

Фигура 5.1

Разход на електричество по зони

Фигура 5.2

Годишен разход на електричество
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Кораборемонтният завод има постоянен ритъм в производството и постоянен процент
на разхода за нощна (28 %), дневна (44 %) и върхова (28 %) енергии (фиг.5.3).
Фигура 5.3

Разпределение на електричеството

Анализ на разпределението на потребеното електричество в предприятието, по
предоставен годишен отчет за 2006 г.
Като се използва годишния отчет за 2006 г., за разпределението на консумираната
електричество в предприятието по вътрешните цехови подстанции се достига до следните
изводи:
1.

Енергията се дели на две големи съставки:
 за главни консуматори – 5 954 834 kWh (59,2 % от общата);
 за спомагателни консуматори – 4 103 197 kWh (40,8 % от общата).

2.

Главните групи консуматори на електричество, подредени по консумация от
енергията за главните консуматори са:
 компресори – 3 348 342 kWh (56 % от общата);
 док 2 – 1 214 449 kWh (20 % от общата);
 сух док – 896 111 kWh (15 % от общата);
 докови подстанции – 273 960 kWh (4,7 % от общата);
 кислород – 239 372 kWh (4,3 % от общата).
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6. ЕНЕРГИЯ ГЕНЕРИРАНА В РАМКИТЕ НА ПРОМИШЛЕНАТА СИСТЕМА. СЪСТОЯНИЕ НА
ГЕНЕРИРАЩИТЕ МОЩНОСТИ. СИСТЕМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА МИКРОКЛИМАТА
6.1 Котелна централа
Топлоснабдяването на предприятието се осъществява от централна котелна централа.
Топлоносителят е пара. По топлинно изолирани стоманени паропроводи парата се доставя до
консуматорите за битови и технологични нужди. Поради влошеното състояние на
паропреносната мрежа от пропуски вследствие на корозия и повишаване на цената на
течните горива, след 1990 г. броят на консуматорите е силно редуциран. Сега парата се
използва за нуждите на отоплителната инсталация на ГПК (главен производствен корпус) и за
технологични нужди в сухия док.
Фигура 6.1

Схема на котелната централа
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На Фигура 6.1 е представена принципна схема на експлоатираното технически
изправното оборудване в котелната централа към момента на провеждане на енергийното
обследване, а в Таблица 6.1 спецификация на елементите:

Таблица 6.1

Основни елементи и консуматори на охлаждаща вода
Наименование

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Брой

Парен котел ПКМ 4,0 (Производителност ≤ 4,0 t/h пара)
Горелка за течни горива тип Г350М (Разход на гориво от 140 до 355 kg/h)
3
Центробежен вентилатор „ЕВВН-5,4” (до 6 000 m /h, до 5 000 Pa, Pел. = 7,5 kW)
Горивна помпа
Филтър за течно гориво
3
Центробежна помпа тип 3МТ18х9 ((10,1 m /h; 153 m; 10,0 kW)
Парен котел “Clayton” - корабно изпълнение
Модул за подготовка на водата за допълване на котела
Смесителен резервоар за добавъчна вода
Помпа за добавъчна вода
Кондензно гърне
Сепаратор на пара
Водомер за питейна вода
Възвратен клапан
3
Йонообменен филтър 6 m
3
Йонообменен филтър 3 m
3
Резервоар за добавъчна вода 5 m
3
Кондензен резервоар 10 m
Кондензна помпи
Парен събирателен колектор
Парен разпределител
Редуциращ вентил
Байпасна линия

Фигура 6.2

Котелната централа

Фигура 6.3

1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
3
1
1
1
1

Парните котли
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В котелната централа (фиг. 6.2 и фиг. 6.3) са инсталирани общо шест котела – 3 бр.
тип ЕКМ 12, 1 бр. тип КМ 12, 1 бр. ПКМ 4 и 1 бр. корабен котел „Clayton” тип Е 301WM.
Използват се само два от котлите – ПКМ 4 и „Clayton”. Останалите четири броя са бракувани и
изведени от експлоатация.
Котел ПКМ 4 (фиг. 6.4) произвежда пара за нуждите на отоплителната инсталация на
ГПК. Номинално му паропроизводство е 4,0 t/h. Пуска се и спира от командно табло, в което
са монтирани електрическите превключватели, защити и комутатори. Управлението след
включване в работен режим се осъществява с пресостати за високо и ниско налягане.
Монтирана е горелка „Метеор” тип Г350 за течно гориво. Минималният разход на гориво, за
който е предназначена е 140 kg/h, а максималният – 355 kg/h. Горивото се филтрира и подава
към горелката с помощта на високонапорна помпа от горивната инсталация на котела (фиг.
6.6).
Фигура 6.4

Котел ПКМ 4

Фигура 6.5

Горелката на котела

Котелът е стар. Произведен е през 1986 г. Поддържа се добре от обслужващия
персонал, но от дългия експлоатационен период уплътненията на изпускателните му клапи са
износени. Установи се изтичане на топлоносител (фиг. 6.7).
Фигура 8.6

Горивната инсталация на
котел ПКМ 4

Фигура 6.7

Изтичане на топлоносител
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Котел ПКМ 4 произвежда пара с налягане до 2 bar. Тя захранва абонатната станция на
ГПК през отоплителния сезон – от началото на месец ноември до края на месец март. През
лятото се пуска само при необходимост – за технологични нужди.
През зимните месеци котелът работи по един час на ден при положителна среднодневна
външна температура. При отрицателни среднодневни температури в началото на работния
ден се пуска за един час сутрин и за 30 минути през време на обедната почивка. През
почивните дни котелът не се включва, като при отрицателни външни температури се разчита
тръбите на отоплителните инсталации да не замръзват поради непрекъснатата циркулация
на топлоносителя в тях.
Извън рамките на отоплителния сезон
котелът

произвежда

технологични

нужди

пара

единствено

за

–

подгряване

на

за

Фигура 6.8

Проточният котел

корабните винтове преди сваляне за ремонт и
почистване. Тази дейност не е ежедневна, а се
извършва през различен периода от време, в
зависимост от обема на ремонтните работи по
един кораб и натоварването на предприятието.
Установи се, че за свалянето на голям корабен
винт (с тегло 18 t) котелът се включва за 1½
часа преди началото на подаване на пара и при
успешното протичане на ремонтните дейности работи още 1 ½ часа за осигуряване на
необходимото количество или общо 3 часа. В случай, че дейността не бъде извършена
успешно, операцията се повтаря след изстиването на корабния винт и вала на който е
закрепен до температурата на околната среда, но без предварително загряване на котела.
За извършване на по-горе описаната дейност преди няколко години е закупен и
Фигура 6.9

Филтрите на омекотителната
инсталация

Фигура 6.10

Кондензните помпи
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инсталиран в котелната централа употребяван корабен котел „Clayton” (фиг. 6.8). Той е
проточен – тип E 301 WM. Изпълнението е компактно. На носещата рама са инсталирани
горивната

инсталация,

електрическото

захранване,

управлението

му,

подходяща

омекотителна инсталация с резервоар и питателни помпи. Загряваното количество вода е помалко и се скъсява периода за получаване на пара. Няма документация за котела. Стар е и
често аварира. По време на обследването не работеше. Очакваше се доставка на резервни
части за ремонтирането му.
Двата котела се захранват с вода от омекотителната станция на котелната централа. В
нея са монтирани два филтъра с обем 6 m3 и два с 3 m3 (фиг. 6.9). Филтрите са запълнени с
йонообменни смоли. През тях преминава вода от градската водопроводна мрежа. Водата се
омекотява и филтрира преди да се подаде към резервоарите за омекотена вода захранващи
котлите. Изразходваното количество вода от водопроводната мрежа се измерва с водомер. В
помещението е инсталиран и главен кондензен резервоар. По проект е бил предназначен да
събира кондензата от инсталациите консумиращи пара. В момента в него постъпва върнатия
кондензат единствено от абонатната станция на ГПК през отоплителния сезон. Инсталирани
са три центробежни помпи „VIPOM” (фиг. 6.10). С тях се осъществява прехвърлянето на
кондензат от кондензния резервоар в резервоарите за омекотена вода (фиг. 6.1).
Оборудването в омекотителната станция е старо, но се поддържа и работи.
Съществуващо състояние
Състоянието

на

котелната

централа

и

паропреносната

мрежа

не

е

добро.

Тръбопроводите за преноса на пара са положени подземно и не могат да бъдат проверени.
Тръбите са инсталирани преди повече от двадесет и пет години. Предполага се че
топлинната изолация е загубила топлоизолационните си свойства в следствие на
навлажняване от пропуски и слягане. Това води до преразход на гориво. Желателно е
топлоснабяването да бъде децентрализирано.
Анализ на енергопотреблението за технологични нужди
Необходимостта от пара за технологични нужди обосновава използването на посъвременно решение.
Направена е оценка на разходите за гориво при еднократно пускане на котел ПКМ 4 за
технологични нужди и сравнение с разходите при използване на съоръжение от нов тип. За да
бъде избран нов котел е необходимо да се определи неговата производителност по пара с
подходящи параметри. Парата ще се използва за загряване на корабен винт. Най-големият
ремонтиран в предприятието до момента е с маса 18 000 kg. Изработен е от бронзова сплав.
Специфичният топлинен капацитет на бронза от който се изработват винтовете е cp = 381
J/kg.K. Приема се, че той се загрява от температура 10 oC до 120 оС – температурата на
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наситена пара с манометрично налягане - 1 bar. Тогава енергията необходима за загряването
на винта е:
381 J/kg.K х 18 000 kg х (120 оС – 10 оС) = 754 380 000 J = 754 380 kJ = 209,55 kWh
Като се вземе предвид енталпията на водната пара с налягане 1 bar – h = 2706,9 kJ/kg,
може да се определи необходимото количество пара за загряване на винта:
754 380 kJ : 2 706,9 kJ/kg = 278,7 kg – пара с налягане 1 bar
Изчисленото количество пара не включва загубите към околната среда в процеса на
загряване и загубите от преноса. Като се отчете предварителното загряване на паропровода
(в случая с минимална дължина 20 m) и начина, по който се подгрява корабния винт, може да
се направи извода, че най-малко 20 % от парата не се използва по предназначение, а
директно се губи в околната среда. Следователно минималното необходимо количество пара
е 334,4 kg. Тази стойност ще бъде използвана за избора на нов котел.
Предложение за доставка на ново оборудване
Една възможност е да се използва мобилен електрически парен котел тип КЕП 400/8.
Номиналното му паропроизводство е 400 kg/h с налягане до 8 bar, а инсталираната
електрическа мощност е 288 kW. Котелът и спомагателното оборудване са монтирани на
преносима платформа с габаритни размери – дължина 3,0 m, широчина 2,4 m, височина 2,0
m. В близост до сухия док, където ще бъде използван новия котел, има възможност за
осигуряване

на

електричество

с

подходящи

параметри

за

нормалната

работа

на

съоръжението. За целта е необходимо да се изработи проект за електрозахранване.
Разходи за енергия
Направено е сравнение на разходите на енергия при еднакви условия между
съществуващото състояние и при експлоатацията на новото съоръжение. Тъй като, корабният
котел “Clayton” аварира често, е прието, че за еднократно подгряване на корабен винт през
месец извън отоплителния сезон се използва котел ПКМ 4. Както се посочва по-горе в текста
продължителността на работа за сваляне на голям корабен винт е 3 часа. От проведените
разговори с дежурния оператор се установи, че средният часов разход на течно гориво е 250
kg/h или 750 kg за един технологичен работен цикъл. Тази стойност е изчислена в зависимост
от максималния разход на горелката, която няма степенно регулиране и продължителността
на работата на котела за един работен цикъл – от включването му до изключването му от
командното табло. Цената за един килограм промишлен газьол по данни на Лукойл –
Нефтохим към 10.06.2009 г. е 1,927 лв./kg с включен ДДС. Тогава може да се изчисли, че за
технологични нужди – за еднократно подгряване на винта са изразходвани:
750 кг. х 1,927 = 1 445,25 лв. - за гориво за един технологичен работен цикъл.
Предлаганият нов електрически котел е проточен тип, със сравнително малко
съдържание на вода - 450 l обем по каталог. За подгряването на един килограм вода от
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температура 10 oC и изпаряването и при температура 120 оС с налягане 1 bar са необходими
2664,6 kJ/kg (0,740 kWh/kg) енергия. Тогава за получаването на 334,4 kg пара необходими за
подгряването на голям корабен винт ще бъдат необходими:
334,4 kg х 0,74 kWh/kg = 247,5 kWh,
което означава, че подбраният електрически котел може да осигури необходимото количество
пара в рамките на един работен час от включването си. Тогава разходите за едночасова
работа на предлагания електрически парен котел при цена на електричеството 0,145 лв./kWh
с включен ДДС са:
288 kWh/h х 0,145 лв./kWh = 41,76 лв./h
Финансов анализ
От проведените разговори се установи, че броят на технологичните работни цикли за
сваляне на корабен винт са средно 5 (пет) за една година. Както се посочва по-горе в текста
при съществуващото състояние един технологичен работен цикъл продължава три часа.
Изразходват се 750 kg промишлен газьол и цената на изразходваното гориво е 1 445,25 лв. За
една година ще бъдат изразходвани 3 750 kg гориво за 7 226,25 лв.
Загряването на един корабен винт се извършва с перфориран гумен маркуч увит около
главината на винта. Монтира се така, че отворите да са насочени към метала за да има
минимално разсейване на пара в околната среда. Предлаганият електрически мобилен котел
произвежда повече от необходимата пара за подгряване. Въпреки това ще се приеме, че
инсталацията ще работи два часа, като се вземе под внимание начинът на загряване свързан
с голямо разсейване. Тогава изразходваната електричество за един технологичен цикъл ще
бъде 288 kWh/h х 2 h = 576 kWh, а за една година:
576 kWh х 5 = 2 880 kWh
Разходите за електричество за едногодишен период при извършване на пет
технологични цикъла са:
2 880 kWh х 0,145 лв./kWh = 417,60 лв. – за една година.
Спестените средства за една година при еднакви първоначални условия ще са:
7 226,25 лв. – 417,60 лв. = 6 808,65 лв.
Необходимата инвестиция за доставка на новото съоръжение и материали за
изграждане на кабелно трасе:
-

закупуване на напълно окомплектован мобилен електрически котел -

-

доставка на алуминиев захранващ кабел 450 m (3 х 150 m) -

6 750 лв.

-

доставка на автомат за защита -

1 200 лв.
Общо, лв. с ДДС -

46 080 лв.

54 030 лв.

Срокът за откупуване на мобилният електрически парен котел:
54 030 лв. : 6 808,65 лв./год. = 7,9 год.
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Наименование на
ПРИМЕР
обекта:
Дата:
Юни 2009 г.
Мярка и кратко описание: Смяна на котела за производство на пара за технологични нужди
Коя част на обекта ще
Ремонт на кораб – сваляне на корабен винт.
засегне мярката:
Съществуващо състояние:
Съществуващите котли са стари. Инсталираният котел „Clayton” (корабно изпълнение) често аварира.
За него няма техническа документация. Другият котел – ПКМ 4 се експлоатира повече от двадесет
години. Техническото му състояние не е добро. Произвежда многократно по-голямо количество пара от
необходимото за един производствен цикъл. Това води до преразход на гориво.
Предложение:
Предвижда се доставяне на мобилен електрически котел тип КЕП 400/8 за производство на пара.
Изработване на проект за електрическо захранване на цялото мобилно съоръжение. Доставка на
автоматична защита за монтиране в захранващия трафопост и алуминиев захранващ кабел.
Елементи, количество, цена.
-

доставка на окомплектован мобилен електрически котел тип КЕП 400/8

46 080 лв.

-

доставка на алуминиев захранващ кабел 450 m (3 х 150 m)

6 750 лв.

-

доставка на автомат за защита

1 200 лв.

-

общо

54 030 лв.

Очаквани резултати
Електричество
Мощност,
Енергия,
kW
MWh/год.
Базова линия
(съществуващо състояние)
След въвеждане на
мярката

Горива, топлина, пара
Газьол,
kg/год.
3 750

Годишни
разходи,
лв.
7 226,25

2 880

417,60

Нето спестяване

6 808,65

Анализ на разходите и
приходите
Разходи
Проектиране
Доставка на оборудване
Монтаж
Наладка и пуск
Общо разходи за инст.
Експлоатационни разходи

(а)

Коментар
лв.
54 030
54 030

(б)

-

(в)
б: 54 030

Срок на откупуване

= 7,93 год.
а: 6 808,65

-

в:

Предложение на план за
внедряване
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Технико-икономическата оценка на избраната мярка е извършена и с помощта на
софтуерния продукт “Финансови изчисления” на Енерджи Сейвинг Интернешънъл – ЕНСИ,
Норвегия при базова стойност на реалния лихвен процент 6,5% :
Таблица 6.2

Технико-икономическа оценка на мярката

6.2. Отоплителни инсталации
6.2.1. Административни и спомагателни сгради
В административните и в част от производствените сгради на предприятието са
изградени локални отоплителни инсталации със собствен източник на топлина. Вътрешните
отоплителни инсталации (ВОИ) са с топлоносител вода. В Таблица 6.3 е представена
спецификация на сградите, информация за източника на топлина, неговата мощност и видът
на използваната енергия:
Таблица 6.3

Източници на топлина за отоплителните инсталации на сградите

№

Местонахождение

Тип електрически котел

Вид енергия

1

ПУЦ

“Dynamic” 30 EK

електрическа

30 kW

1

2

Главна подстанция

“Dynamic” 30 EK

електрическа

30 kW

1

3

Битови помещения
към ГПК

“Dynamic” 75 EK

електрическа

75 kW

1

КЕВ 108 “Промишлена Енергетика”

електрическа

108 kW

1

4

Сграда “Стар стол”

Произведен в предприятието

електрическа

30 kW

1

5

Медицински пункт

КЕВ 48 “Промишлена Енергетика”

електрическа

48 kW

1

6

ПДО

КЕВ 48 “Промишлена Енергетика”

електрическа

48 kW

1

7

Ацетиленова станция

“Dynamic” 20 EK

електрическа

20 kW

1

8

Сграда „Снабдяване”

“Dynamic” 30 EK

електрическа

30 kW

1

9

Цех ОМ

Произведен в предприятието

електрическа

30 kW

1

Обща инсталирана мощност на електрическите котли:

Мощност Брой

449 kW

10

Административна
сграда

КЕВ 108 “Промишлена Енергетика”

електрическа

108 kW

2

11

Канцеларии на Началник
цехове

Термопомпа въздух - въздух

електрическа

9000Btu

16
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Съществуващо състояние
В Административната сграда (позиция 10 на Tаблица 6.3) наричана още Инженерен
корпус, са инсталирани два електрически котела тип КЕВ 108 на “Промишлена Енергетика” –
гр. Варна. За нея е изготвен индивидуален доклад за енергийно обследване.
Не е анализирана сградата с канцелариите на Началник цеховете – позиция 11. За нея през
2008 г. са предприети мерки за намаляване на разходите за енергия. Инсталирани са 16 бр.
термопомпени агрегати тип „въздух – въздух” с номинално студопроизводство 9 000 Btu/h
(2,64 kW).

Както се вижда от Tаблица 6.3 всички останали сгради се отопляват с

електрически котли. Общата инсталирана електрическа мощност е 449 kW.
Анализ на енергопотреблението и разходите за отопляване на сградите
От направеното моделно изследване и индивидуален анализ на енергопотреблението
на Административната сграда за 2008 год. се установи, че продължителността на
отоплителния период е 128 работни дни. За един работен ден инсталираните електрически
котли в сградата са работели по 5 часа с номиналната си електрическа мощност (2 х 108 kW).
Тези стойности за продължителността на работа ще бъдат използвани за определяна на
изразходваната електричество през отоплителните месеци на 2008 год. и в останалите
сгради. Общата електрическа мощност на инсталираните котли е 449 kW. Пренебрегва се
мощността на циркулационните помпи, понеже общата и стойност е по-малка от 0,3 % от
сумарната инсталирана мощност на котлите. При така приетите условия разходът на
електричество за нуждите на отоплителните инсталации през 2008 год. е:
449 kW х 5 h х 128 дни = 287 360 kWh
При цена на електричеството 0,145 лв./kWh са заплатени:
287 360 kWh х 0,145 лв./kWh = 41 667,20 лв. – за една година.
Предложение за нов начин на отопляване и определяне на разходите за енергия
Предлага се инсталиране на термопомпени агрегати тип „въздух-въздух”. Подбраният
тип е с коефициент на трансформация СОР = 3,22. Според изискванията на международните
стандарти тази стойност се постига при изчислителни условия за работа в термопомпен
режим – температура на изпарение te= -1,1 oC и температура на кондензация tc = 43,3 оС.
Агрегатът е зареден и работи с хладилен агент от ново поколение R407С, който е
озонобезопасен. За целите на анализа е избран термопомпен агрегат с отоплителна мощност
2,83 kW, която се постига с електрическа мощност 0,88 kW.
Необходимият

брой

агрегати

за

осигуряване

на

мощността

на

съответните

електрически котли е определен както следва:


Електрически котел “Dynamic” 20 ЕК, с мощност 20 kW – 1 бр.
20 kW : 2,83 kW = 7,0

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Агенция за устойчиво енергийно
развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
Стр.46

Общо за подмяна на инсталирания котел от този тип са необходими 7 бр. термопомпени
агрегати.
 Електрически котел “Dynamic” 30 ЕК, с мощност 30 kW – 5 бр.
30 kW : 2,83 kW = 10,6 бр. – приемат се 11 бр. термопомпени агрегати
Общо за подмяна на инсталираните котли от този тип (5 бр.) са необходими 55 бр.
термопомпени агрегати.
 Електрически котел “КЕВ 48”, с мощност 48 kW – 2 бр.
48 kW : 2,83 kW = 16,9 – приемат се 17 бр. термопомпени агрегати
Общо за подмяна на инсталираните котли от този тип (2 бр.) са необходими 34 бр.
термопомпени агрегати.
 Електрически котел “Dynamic” 75 ЕК, с мощност 75 kW – 1 бр.
75 kW : 2,83 kW = 26,5
Общо за подмяна на инсталирания котел от този тип са необходими 27 бр. термопомпени
агрегати.
 Електрически котел “КЕВ 108”, с мощност 108 kW – 1 бр.
108 kW : 2,83 kW = 38,1
Общо за подмяна на инсталирания котел от този тип са необходими 38 бр. термопомпени
агрегати. Сумата на всички термопомпени агрегати необходими да заменят електрическите
котли, като се запази отоплителната мощност е 161 бр.
Топлинната мощност която могат да осигурят е: 161 бр. х 2,83 kW = 455,6 kW и е по-високо от
инсталираната в момента. За да се направи сравнение и да се определят годишните разходи
за енергия за отопляване на сградите ще бъдат използвани същите първоначални условия продължителността на отоплителния период е 128 работни дни и 5 часа дневна
продължителност на работа. Тогава количеството на изразходвана електричество ще бъде
произведение на единичната електрическа мощност при отоплителен режим, броя на
инсталираните термопомпени агрегати и продължителността им на работа:
0,88 kW х 161 бр. х 128 дни х 5 h = 90 675,2 kWh
Това означава, че за отопляване на сградата за една година ще бъдат необходими:
90 675,2 kWh х 0,145 лв./kWh = 13 147,90 лв. – за една година.
Финансов анализ
Проучванията показват, че при закупуване на цялото количество термопомпени
агрегати доставката и монтажът на един брой ще струва 570 лв. Цената включва 510 лв. –
доставка на 1 бр. термопомпен агрегат и 60 лв. – допълнителни материали и монтажни
работи. Необходимите средства за закупуване на 161 бр. са:
161 бр. х 570 лв. = 91 770 лв.
Разликата между разходите за използваната електричество за отоплителни нужди при
сегашното състояние и след инсталиране на термопомпените агрегати ще бъде:
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41 667,20 лв. - 13 147,90 лв. = 28 519,30 лв. – за една година
Срокът за който инсталираните съоръжения ще възвърнат инвестицията си е:
91 770 лв. : 28 519,30 лв./год. = 3,2 год.
Технико-икономическата оценка на избраната мярка е извършена с помощта на
софтуерния продукт “Финансови изчисления” на Енерджи Сейвинг Интернешънъл – ЕНСИ,
Норвегия при базова стойност на реалния лихвен процент 6,5%. Резултатът е представен в
Tаблица 6.4.
Наименование на
ПРИМЕР
обекта:
Дата:
Юни 2009 г.
Мярка и кратко описание: Инсталиране на термопомпени агрегати „въздух – въздух”
Коя част на обекта ще
Отоплителни инсталации
засегне мярката:
Съществуващо състояние:
Топлоносителят - вода на вътрешните отоплителни инсталации се подгрява с електрически котли.
Разходите за отопление, за едногодишен период са високи.
Предложение:
Географското разположение на предприятието и климатичните условия позволяват инсталиране и
използване на термопомпени агрегати „въздух – въздух” за отопляване на административните
помещения. Това ще намали чувствително годишните разходи за енергия.
Елементи, количество, цена.
- доставка и монтиране на 161 бр. термопомпени агрегати „въздух-въздух”
91 770 лв.
Очаквани резултати
Електричество
Горива, топлина, пара
Годишни
разходи,
Мощност,
Енергия,
лв.
kW
MWh/год.
Базова линия
287,36
41 667,20
(съществуващо състояние)
След въвеждане на
90,68
13 147,90
мярката
Нето спестяване

196,68

Анализ на разходите и
приходите
Разходи
Проектиране
Доставка на оборудване
Монтаж
Наладка и пуск
Общо разходи за инст.
Експлоатационни разходи

28 519,30

(а)

Коментар
лв.
82 110
9 660
91 770

(б)

-

(в)
б: 91 770

Срок на откупуване

= 3,2 год.
а: 28 519,30 -

в:

Предложение на план за
внедряване
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Таблица 6.4

Технико-икономическа оценка на мярката

6.2.2. Главен производствен корпус
През 1974 год. е изработен проект за отопление на ГПК. От предоставените чертежи се
установи, че е било предвидено топлоносителят на всички отоплителни инсталации да бъде
пара. За това и в котелната централа са инсталирани парни котли. Проектът не е изпълнен.
Отоплителни инсталации в ГПК работят с топлоносител вода. В северозападната част на
производствената сграда е монтирана абонатна станция. На Фигура 6.11 е показана нейната
схема, а в Таблица 6.5 спецификация на елементите и отоплителните инсталации.
Фигура 6.11 Схема на абонатната станция на ГПК
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Таблица 6.5 Основни елементи и консуматори на охлаждаща вода
Наименование

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D

Брой

Противоструен топлообменен апарат
Автоматичен регулатор
Кондензна група (включва 8 бр. кондензни гърнета и байпасен вентил)
Двусекционен кожухотръбен топлообменен апарат
Кондензна помпа
Кондензен резервоар
Циркулационна помпа
Събирателен колектор (воден)
Разпределителен колектор (воден)
Отоплителни инсталации с лъчисти елементи
Отоплителни инсталации с топловъздушни апарати
Калорифери на въздухообменните инсталации
Отоплителна инсталация на битовата сграда

2
2
2
2
2
1
3
1
1
-

Парата постъпва в абонатната станция (АС) по топлинно изолиран тръбопровод от
котелната централа (фиг. 6.12) и захранва паралелно два противоструйни топлообменни
апарата (ПСА). На паропроводите към всеки от тях са монтирани регулиращи вентили с
електрическо задвижване и спирателна арматура. Автоматичната система за управление не е
изправна и не се използва. Регулиращите и спирателните вентили са в отворено положение и
пропускат цялото количество подавана пара от котелната централа.
Фигура 6.12 Захранващия паропровод

Фигура 6.13

Противоструйните и кожухотръбните топлообменници

Както се вижда на схемата на фигура 6.13 противоструйните апарати са свързани
паралелно. След всеки един от тях е инсталирана по една кондензна група. Една група
включва осем паралелно инсталирани кондензни гърнета и една байпасна подгряваща връзка
със спирателен кран. След кондензната група на всеки противоструен топлообменник е
инсталиран по един кожухотръбен водо-воден топлообменeн апарат. Парата кондензира в
противоструйните топлообменници, преминава през кондензните групи и постъпва в
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кожухотръбните топлообменници. В тях се намалява температурата на кондензата преди да
постъпи в резервоара, а с оползотворената топлина се осъществява предварително
подгряване на водата от отоплителните инсталации.
Противоструйните топлообменници са тип ПСА 38. Според БДС 5785-85 при налягане на
парата 0,11 MPa (1,1 bar) са необходими 802 kg/h за да се подгрее водата за вътрешната
отоплителна инсталация с дебит 20 539 kg/h от температура 70 оС до 90 оС. Това е режимът
на работа с най-ниските стандартни параметри при които работи топлообменник тип ПСА 38.
Топлинната му мощност при този режим на работа изчислен по параметрите на водата е:
20 539 kg/h х (90 оС - 70 оС) х 1,163 : 1 000 = 477,7 kW
Топлинната мощност на двата топлообменни апарата, свързани в паралел осигуряват общо
за отоплителната инсталация 955,4 kW.
Типът на кожухотръбните водо-водни топлообменни апарати е ВВП 200. Всеки от тях включва
две секции с дължина по 4 m. Топлообменна повърхност на един апарат е 24,46 m2.
Коефициентът на топлопреминаване през топлообменната повърхност на този тип
съоръжения е 2 000 W/m2K. Схемата на свързване на кондензата и топлоносителя на ВОИ е
противоток. При условие, че топлоносителят за ВОИ се загрява от 60 оС до 70 оС от отнеме
топлината на кондензата

преди да постъпи в противоструйните топлообменни апарати,

топлинната мощност на всеки един от двата водо-водни топлообменници е:
20 539 kg/h х (70 оС – 60 оС) х 1,163 : 1 000 = 238,9 kW,
или 477,8 kW общо на двата топлообменни апарата.
От направените по-горе изчисления при проектни температури на топлоносителя на ВОИ и
след сумиране на топлинните мощности на четирите топлообменни апарата се получава
1433,2 kW мощност, предназначена за всички отоплителни инсталации обслужващи
производствените халета на ГПК.
Единственият работещ в момента котел ПКМ 4 осигурява топлината за отоплителните
инсталации на ГПК през зимните месеци на годината. Топлинната му мощност е 2 838 kW и
надвишава почти два пъти изчислената по-горе мощност на използваните топлообменни
апарати. Както е описано в „6.1. Котелна централа” котелът е стар и поради лошото си
техническо състояние не работи с максималния коефициент на полезно действие.
Паропроводите са положени в подземни канали и не е възможно да се оцени състоянието на
топлинната изолация и да се изчислят загуби на топлина.
Циркулацията на водата в отоплителната инсталация се осъществява с центробежни
помпи “VIPOM”. Инсталирани са три паралелно свързани еднакви циркулационни помпи (фиг.
6.14). Една от тях е работна, а останалите са резервни. Маркировъчните им указателни
табели не бяха в добро състояние. Установи се, че са тип 25Е30-М. Работните характеристики
на този тип в една работна точка са: - дебит 25 l/s, напор 32 m и номинална мощност на
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инсталирания електрически двигател 11 kW при 2900 min-1. Както се вижда на Фигура 6.15
състоянието им е лошо. Има пропуски на топлоносител от уплътненията на вала.
Фигура 6.14 Циркулационните помпи

Фигура 6.15 Изтичане на топлоносител

От проведените разговори с обслужващия персонал се установи режимът на работа на
работната помпа. Тя се включва в началото на ноември и не се изключва до края на месец
март (151 дни от 1 ноември до 31 март). Работи непрекъснато поради липса на автоматично
управление и дежурен техник, който да обслужва отоплителната инсталация. Така се
гарантира непрекъснато движение на водата и се предпазват тръбите от замръзване при
отрицателни външни температури. Разходът на електричество на работната помпа за 2008 г.
е:
151 дни х 24 часа х 11 kW = 39 864 kWh
Тази стойност е използвана при оценката на мярка за енергийна ефективност.
Както е показано на схемата на Фигура 6.11, абонатната станция е предназначена да
захранва отоплителни инсталации с четири различни вида отоплителни тела. По проект не е
предвидена абонатна станция за индиректно подгряване на вода, а захранване на кръговете
на отоплителната инсталация с пара. Абонатната станция е подгрявала вода за
отоплителните инсталации на всички производствени цехове в ГПК и сградата с битови и
административни помещения към него. В последствие циркулационният кръг на тази сграда е
прекъснат и водата за отоплителната и инсталация се подгрява от инсталирания
електрически котел.
Монтираният водоразпределител в абонатната станция (фиг. 6.16) след циркулационните
помпи захранва още отоплителните кръгове на инсталация за лъчисто отопление,
калориферите за подгряване на въздуха за общообменните вентилационни инсталации и
кръговете на отоплителните инсталации с топловъздушни апарати. След като отдаде
топлината чрез отоплителните инсталации водата от всички кръгове постъпва във
водосъбирател (фиг. 6.17) и след него отново в топлообменните апарати.
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Фигура 6.16 Водоразпределителят в АС

Фигура 6.17 Водосъбирателят в АС

Елементите на лъчистата отоплителна инсталация са монтирани под покривната
конструкция (фиг. 6.18) в помещенията на Машинно механичен цех. При изпитване на
лъчистото отопление в ГПК в началото на осемдесетте години не е постигнат желания ефект.
Лъчистата отоплителна инсталация е спряна от спирателните кранове в АС. Не се използва
повече от двадесет и пет години.
Фигура 6.18 Лъчистото отопление

Фигура 6.19

Калориферите на една от
общообмените вентилации

Подгрята вода от топлообменниците в АС се подава към циркулационните кръгове на
калориферите на общообменните вентилации (фиг. 6.19) и топловъздушните апарати (фиг.
6.20) в Корпусен цех и Тръбарен цех. Тези два типа отоплителни инсталации се използват, но
не са ефективни. Калориферите са стари. Отворите на вентилационните камери за външен
въздух са зазидани и през тях циркулира само въздух от помещенията. Външните
топлообменни

повърхности

на

калориферите

са

покрити

с

прах.

Поради

дългия

експлоатационен срок е възможно да са запушени от утайки и продукти на корозията някои от
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топлообменните тръби.
Установи

се,

че

и

отоплителната

Фигура 6.20

Топловъздушните апарати в
корпусен цех

инсталация с
топловъздушни апарати също не работи
ефективно.

На

места

вентилаторите

са

изключени или са монтирани допълнителни
полиетиленови канали за отвеждане на въздух
извън зоната на работните места. Това е
следствие от факта, че по съображения за
икономия на средства за гориво за работата на
котела, топлина се подава един час сутрин и
един час по обяд. През останалото време на
работния ден през топлообменниците циркулира незагрят въздух, който влошава комфорта
на работните места.
Друга причина за налагането на този режим на работа на отоплителната инсталация е
спецификата на работния процес. При ремонтни дейности на кораб през отоплителния сезон
голяма част от персонала на ГПК не е в цеховете. Работниците посещават работните си
места сутрин - за набавяне на инструменти и през обедната почивка.
Анализ на енергопотреблението и разходите за отопляване на ГПК
При среднодневна външна температура в началото на работния ден котел ПКМ 4 се
пуска за два часа и за един час през време на обедната почивка. През почивните дни котелът
не се включва при положителни среднодневни температури, а при отрицателни – по един час
на ден по преценка на дежурния оператор.
За определяне на разхода на промишлен газьол е взета продължителност на отоплителния
сезон 128 работни дни и един час среднодневна продължителност на работа на котела. При
произвеждане на пара за технологични нужди е приет среден часов разход на гориво за котел
ПКМ 4 - 250 kg/h. Такъв разход е използван и за получаване на пара за абонатната станция на
ГПК. Разходът на гориво за един отоплителен сезон е определен като:
250 kg/час х 1 часа/ден х 128 дни = 32 000 kg.
От предоставената „Начална база данни за енергийно обследване” се вижда, че през
2008 г. са закупени 37 t (37 000 kg) промишлен газьол за 85 000 лв. Цената на един килограм
гориво е:
85 000 лв. : 37 000 kg = 2,35 лв./kg
Ичисленият разход за нуждите на отоплителната инсталация е:
32 000 kg х 2,35 лв./kg = 75 200 лв.
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Циркулационната помпа в абонатната станция на ГПК е изразходвала 39 864 kWh
електричество за 2008 г. При цена 0,145 лв./kWh допълнително са заплатени:
39 864 kWh х 0,145 лв./kWh = 5 780,28 лв.
Тогава разходите за енергоносители за отопляване на ГПК през 2008 г. са общо:
75 200 лв. + 5 780,28 лв. = 80 980,28 лв.
Предложение за локални отоплителни тела и определяне на разходите за енергия
Предлага се използване на преносими инфрачервени отоплителни тела тип „чадър”
(фиг.6.21). Уредът работи с пропан-бутан. Има двустепенно
регулиране и следните характеристики:
-

Мощност на топлинния поток, kW -

6,5 / 12,5

-

Радиус на действие, m -

6,0

-

Разход на пропан-бутан, kg/h - 0,510 / 0,780

-

Тегло (без бутилката), kg -

~ 17,0

-

Максимална височина, mm -

2 265

-

Диаметър на „чадъра”, mm -

950

-

Пиезо-кристална запалителна система.

Фигура 6.21 Газов излъчвател

От обследването се установи плътността на използване на
работната

зона.

Предлага

се

примерна

схема

за

разполагане на 46 бр. газови излъчватели (ПРИЛОЖЕНИЕ
5). Разходите за реализиране на предложената схема са
оценени на база 2008 г.
За изчисляване на годишния разход на пропан-бутан

е

използван максималния часов разход на едно отоплително
тяло и общия брой инсталирани тела:
46 бр. х 0,78 kg/час х 1 час/ден х 128 дни = 4 592,64 kg
При средна цена за 2008 г. 1,58 лв./kg пропан-бутан, годишните разходи за отопляване са:
4 592,64 kg х 1,58 лв./kg = 7 256,37 лв.
Финансов анализ
Цената на едно преносимо отоплително тяло (без бутилката) с вкл. ДДС е 864 лв.
Инвестицията за 46 бр. отоплителни тела е 39 744 лв.
Годишното спестяване е разликата между цената на използвания промишлен газьол и след
преминаване към лъчисто отопление използващо пропан бутан, за едногодишен период и при
еднаква продължителност на работа:
80 980,28 лв. - 7 256,37 лв. = 73 723,91 лв./год.
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Тогава след инвестиране на 39 744 лв. за закупуване на новия тип отоплителни тела простият
срок на откупуване ще бъде:
39 744 лв. : 73 723,91 лв./год. = 0,54 год.
Технико-икономическата оценка на избраната мярка е извършена и с помощта на
софтуерния продукт “Финансови изчисления” на Енерджи Сейвинг Интернешънъл – ЕНСИ,
Норвегия при базова стойност на реалния лихвен процент 6,5%. Резултатът е представен в
Tаблица 6.6, след която е приложено описание на мярката.
Таблица 6.6

Технико-икономическа оценка на мярката
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Наименование на
ПРИМЕР
обекта:
Дата:
Юни 2009 г.
Мярка и кратко описание: Използване на преносими инфрачервени отоплителни тела с гориво пропанбутан
Коя част на обекта ще
Локално отопляване на група работни места в ГПК
засегне мярката:
Съществуващо състояние:
Топлоносителят - вода на вътрешните отоплителни инсталации се подгрява с пара, произвеждана от
котел ПКМ 4 с изразходван експлоатационен ресурс. Състоянието на отоплителните инсталации е
лошо. Те не отговарят на съвременните изисквания за оптимално използване на енергията Разходите
за отопление, за едногодишен период са високи.
Предложение:
Закупуване и използване на 46 бр. преносими инфрачервени отоплителни тела, работещи с газ пропанбутан.
Елементи, количество, цена.
-

закупуване и инсталиране на 46 бр. преносими инфрачервени отоплителни тела

39 744 лв.

Очаквани резултати
Електричество
Мощност,
Енергия,
kW
MWh/год.
Базова линия
(съществуващо състояние)
След въвеждане на
мярката

Горива, топлина, пара
Газьол,
Пропан,
kg/год.
kg/год.
32 000

Годишни
разходи,
лв.
80 980

4 593

Нето спестяване

7 256
73 724

Анализ на разходите и
приходите
Разходи
Проектиране
Доставка на оборудване
Монтаж
Наладка и пуск
Общо разходи за инст.
Експлоатационни разходи

(а)

Коментар
лв.
39 744
39 744

(б)

-

(в)
б: 39 744

Срок на откупуване

= 0,54 год.
а: 73 724

-

в:

Предложение на план за
внедряване

6.3 Локални инсталации
Голяма част от дейностите свързани с подготовката на корабите за ремонта и
ремонтиране на корабните агрегати, възли и елементи се извършват в специализираните
цехове на заводската площадка. Част от цеховете се намират в сградата на главния
производствен корпус (ГПК), а други в самостоятелни сгради. Производственият процес в
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някои помещения и цехове е свързан с отделяне на вредни газове и прах, което налага
използването на вентилационни инсталации.
6.3.1. Вентилационни инсталации в Главния производствен корпус
Главният производствен корпус (ГПК) е най-голямата сграда на работната площадка на
предприятието. Изграден е от стоманобетонни колони, ограждащи панели и покривни
елементи. Производствената част на сградата (без пристроените към нея санитарни
помещения и административни офиси) е с дължина 180 m, широчина 90 m и средна височина
13,2 m. В него са разположени цехът за ремонт на електрическото оборудване на корабите –
Електроремонтен цех, трите подразделения на Машинно монтажен цех, цехът за ремонт и
подмяна на тръбни линии и топлообменни апарати – Тръбарен цех и цехът за изработване на
елементи за корабната конструкция – Корпусен цех. Разположението на цеховете в ГПК е
показано на Фигура 6.22.
Фигура 6.22

План на главния производствен корпус
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Фигура 6.23 Външна вентилационна камера

Фигура 6.24 Подгревателната секция

По първоначален проект за осигуряване на вентилацията във всички цехове е
инсталирана общообменна вентилация. На западната фасада на сградата са монтирани три
външни иззидани вентилационни камери (фиг. 6.23). Всяка камера има филтърна, смесителна
и подгревателна секция. Част от въздуха засмукван от работната зона се е изхвърлял над
покрива на сградата а добавяното количество филтриран свеж въздух се е подгрявал и
подавал в цеховете. Управлението на процеса се е осъществявало с жалузийни решетки.
След значителното поскъпване на горивата и електричеството през деветдесетте години,
отворите за пресен въздух на вентилационните камери са зазидани и системата е
преработена на топловъздушна отоплителна инсталация. Засмуква се въздух над работните
зони, в които не се отделят вредни газове и прах, филтрира се, подгрява се във
вентилационната камера от топлообменен апарат с топлоносител вода (фиг. 6.24) и се подава
в работната зона. За намаляване на разходите за енергоносители през отоплителния период
системата не работи ефективно.
Сега вентилирането на цеховете в ГПК
се осъществява по два начина. В част от

Фигура 6.25 Покривен вентилатор

покривните конструктивни елементи (фонари)
осигуряващи
монтирани

осветеността
осеви

в

смукателни

цеховете

са

вентилатори

(фиг. 6.25). Използват се за отделяне в
атмосферата на леки вредни газове, които се
събират над работната зона в подпокривното
пространство.

Вентилаторите

се

включват

периодично и по преценка на персонала.
На

всички

работни

места

(фиг.

6.26),

стационарни машини и агрегати свързани с операции и дейности, при които се отделя вредни
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газове са монтирани локални смукателни вентилационни инсталации. Вентилационните
канали отвеждат вредностите над покрива на ГПК (фиг. 6.27).
Фигура 6.26

Работни места с локално
засмукване на вредности

Фигура 6.27

Вентилатор и канал на локална
смукателна вентилация

В два от цеховете на сградата са изградени допълнителни вътрешни помещения.
Едното от тях се е разположено в електроремонтния цех. В него са инсталирани пещи за
термична обработка на детайли. Над тях са монтирани смукателните канали, изработени от
поцинкована ламарина на локалната вентилационна инсталация (фиг. 6.28). Другото
помещение е разположено в първия участък на Машинно монтажен цех (ММ цех 1). В него са
инсталирани вани за химическо обработване (обезмасляване и почистване) на метални
детайли след механичната им обработка. Монтираният канал също е изработен от
поцинкована ламарина. Вместо смукателни решетка засмукването се осъществява през
перфорираната му предна стена (фиг. 6.29).
Фигура 6.28

Вентилационният канал над
пещите за термична обработка

Фигура 6.29

Вентилационният канал над
ваните за химическа обработка

Локалните смукателни вентилационни инсталации в Електроремонтен и Машинно монтажен
цех на ГПК работят и изпълняват функционалното си предназначение.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Агенция за устойчиво енергийно
развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
Стр.60

В Корпусен цех се сглобяват, чрез заваряване металните подложни клетки, върху които „ляга”
ремонтираният кораб в сухия док. В Тръбарен цех, чрез заваряване се изготвят тръбни линии
и се ремонтират сноповете на кожухотръбните корабни топлообменници. При заваряването
на детайлите в следствие на високата температура и разтопяването на метала и обмазката
на използваните електроди се отделят вредни газове и дим. По-леките фракции се издигат
над работната зона. И в двата цеха на тази височина са разположени кабините на мостовите
кранове (фиг. 6.30). Има оплаквания от кранистите, че при по-голяма натовареност на
производството в цеховете димът и газовете пречат на дишането им.
Фигура 6.31

Разположение на кабината на
мостов кран

Фигура 6.32

Вентилационните канали над
заваръчните маси

Монтираните покривни вентилатори се включват, но не осигуряват достатъчен
въздухообмен в халетата на двата цеха. За да се реши този проблем е направен опит за
създаване на постоянни работни места със заваръчни маси. Над тях са инсталирани три
подвижни

локални

вентилационни

завършващи със смукателни
6.32).

Центробежните

монтирани

на

им

носеща

канала,

чадъри (фиг.
вентилатори

конструкция,

са

Фигура 6.33

Вентилаторите на трите
вентилационни канала

на

северната фасадата на помещението (фиг.
6.33). Замърсеният въздух от работната зона се
отделя в атмосферата на височина ~ 3,0 m над
нивото на съществуващия терен. Произведени
са

от

фирма

Херикс.

Всеки

вентилатор
3

осигурява дебит от 1 000 до 3 200 m /h.
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Предложение за намаляване на вредните емисии
За намаляване на отделяните вредности и осигуряване на по-безопасна работна среда
с цел опазване здравето на работния персонал е необходимо инсталиране на съвременни
надеждни системи, които да осигурят санитарно – хигиенните норми в работната зона на
Корпусен и Монтажен цех. Като се вземе предвид спецификата на работния процес се оказва,
че използването на съществуващите вентилационни инсталации е ниско ефективно.
Проектирането на нови стационарни въздухообменни инсталации е нецелесъобразно, понеже
много малка част от работните места са обособени и фиксирани. Наличието на мостови
кранове допълнително усложнява инсталирането на фиксирана смукателна мрежа.
Най-добрият начин за справяне с димът, вредните аерозоли и прахта във въздуха е те да се
отстраняват от мястото на образуването им. Предлаганите на пазара преносими и мобилни
екстракторни системи имат подвижни, гъвкави канали,

вентилатори, филтри и са

предназначени да уловят вредни газове и емисии преди да достигнат зоната на дишане. След
филтрирането въздухът остава в помещението, с което се спестява топлинна енергия.
Поради посочените по-горе причини и от направеното проучване установихме, че на
българския
системи

за

пазар

се

локално

предлагат
пречистване

високоефективни
на

въздуха

в

работната зона на производствените помещения.

Фигура 6.34

Преносима екстракторна
система

Преносима екстракторна система
Намира приложение при процеси свързани със
заваряване на детайли на труднодостъпни места в
големи помещения или на открито. Представлява
шестнадесет килограмов преносим апарат (фиг. 6.34),
оборудван със смукателна екстракторна тръба с
дължина от 2,5 m до 15 m в зависимост от
необходимостта.
Характеристики на апарата:
-

Вентилатор с електрическа мощност
1,0 kW
Дебит на засмуквания въздух
150,0 m3/h
Площ на филтриращата повърхност
5,2 m2
Ефективност на филтрирането
99,7 %
Ниво на шума
73,0 dB(A)
Работен вакуум
22,0 kPa
Дължина на екстракторната тръба
до 15,0 m
Тегло
16,0 kg
Захранващо напрежение
~220V/50Hz
Продължителност на използване на филтъра за покриване на нормите

3000 h
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Устройството има възможност да работи в ръчен или автоматичен режим на работа в
зависимост от предварителното настройване по желание на заварчика.
Цената на една преносима екстракторна система е 4 840 лв. (с вкл. ДДС и доставка). След
замърсяване на филтърната материя е необходима подмяната и с нова. За подмяната на
филтъра на апарата след изтичане на 3000 работни часа ще са необходими 220 лв. При
условие, че апаратът работи 8,0 часа ежедневно, той ще може да се използва 18 месеца с
един филтър.
Мобилен екстрактор на димни газове
Мобилните екстрактори за димни газове са подходящи за производствени цехове, в които се
изисква пълно филтриране и очистване на въздуха. На Фигура 6.35 и Фигура 6.36 са показани
три модела на две различни западноевропейски фирми. Апаратите са оборудвани със
смукателна екстракторна тръба с дължина 2 m или 3 m в зависимост от необходимостта.
Оборудвани са с вграден сменяем филтър, който може да бъде изработен от три различни
филтриращи материи в зависимост от желаната чистотата на изходящия въздух. Има
възможност за допълнително монтиране на „HEPA” филтър с площ 7,5 m2.
Фигура 6.35

Мобилен екстрактор за димни
газове на фирма Euromate

Фигура 6.36

Мобилни екстрактори за димни
газове на фирма Nederman

Модел FilterCarts

Модел FilterBox

Характеристики на Модел FilterCarts:
- Вентилатор с мощност на електродвигателя

750 W

- Дебит на засмуквания въздух

1050,0 m3/h

- лощ на филтриращата повърхност

до 40,0 m2

- Ефективност на филтриранет

99,0 %

- Ниво на шума

73,0 dB(A)

- Работен вакуум

22,0 kPa

- Дължина на екстракторната тръба 2 или 3 m
- Тегло

до 77,0 kg

- Захранващо напрежение ~220V/50Hz
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- Продължителност на използване на
Фигура 6.37

филтъра за покриване на нормите 3000 h

Габаритни размери на модел
FilterCarts

Цената на една преносима екстракторна
система е 6 550 лв. (с вкл. ДДС и доставка).
След замърсяване на филтърните материи е
необходима подмяната и с нови. Разходите за
подмяната

на

филтрите

е

440

лв.,а

за

подмяната на допълнителния „HEPA” филтър е
480 лв. Продължителността на работа на един
комплект

филтри

при

8

часово

дневно

натоварване на апарата е 18 месеца. На Фигура
6.37 са показани габаритните размери на апарата.
6.3.2. Вентилационни инсталации в Леярски цех
Леярският цех се намира в самостоятелна сграда. Сградата има две производствени
помещения, в които са инсталирани локални смукателни вентилации. В едното са монтирани
индукционните топилни пещи и се извършва процеса на леене (фиг. 6.38), а второто
представлява малка дърводелска работилница (фиг. 6.39), в която се изготвят моделите на
отливаните детайли, сърцевини и други необходими за процеса на леене елементи.
Фигура 6.38 Леярският цех

Фигура 6.39

Дърводелската работилница на
леярския цех

Индукционните пещи са инсталирани в две групи. Три от тях са разположени в средата
на леярското помещение, а две в края му. Всяка от двете групи се обслужва от индивидуална
смукателна вентилационна инсталация. Над всяка от индукционните пещи е инсталиран
чадър изработен от поцинкована ламарина (фиг. 6.40). Той засмуква отделяните вредни
газове с висока температура над пещта. Чадърите на групата от три индукционни пещи са
включени към общ смукателен канал с цилиндрично, променливо сечение, който също е
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изработен от поцинкована ламарина. Извън помещението е инсталиран смукателния
вентилатор (фиг. 6.41). Той отвежда вредностите над покрива на сградата.
Фигура 6.40

Смукателните чадъри на
групата от три пещи

Фигура 6.41

Центробежният
смукателен вентилатор

Вентилаторът е произведен през 1980 г. от завод „Бриз” – Грудово (сега гр. Средец). Той е тип
ОН – 04 и характеристиките му в една работна точка за стандартни условия са – дебит 20000
m3/h и напор 69 Pa при 1040 min-1.
По същият начин е изпълнена смукателната вентилационна инсталация и на групата от
две пещи в леярния цех. И двете инсталации са изправни и се използват в зависимост от
натовареността и режимът на работа на индукционните пещи. Включването и изключването
им се осъществява по преценка на персонала.
В дърводелската работилница на леярния цех са инсталирани дървообработващи машини. В
процеса на работа при обработване на дървения материал се отделят стърготини и прах. За
вентилиране на помещението първоначално са се използвали осеви вентилатори (фиг. 6.42),
монтирани на прозорците. Работата им не е била ефективна.
Фигура 6.42

Смукателната вентилация в
дърводелската работилница

Фигура 6.43

Филтърът за отделяне на прах и
дървесни стърготини
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За това в помещението е изградена смукателна вентилационна инсталация. Към всяка
дървообработваща

машина

е

монтиран

смукателен

вентилационен

канал.

Всички

вентилационни канали се събират в един общ, който отвежда прахта и по-малките дървени
стърготини извън помещението и сградата. Сечението им е кръгло и са изработени от
поцинкована ламарина. Смукателният вентилатор е монтиран на метална конструкция
непосредствено до филтърната инсталация (фиг. 6.43). Той засмуква сместа от въздух, прах и
стърготини и ги подава към циклона на филтъра. Тежките частици се отделят, събират под
инсталацията и периодично се почистват. Инсталацията работи и е в добро техническо
състояние. Включва се по преценка на персонала.
6.3.3. Вентилационни инсталации в Дърводелски цех
В цеха се изработва дървената конструкция на подложните клетки (фиг. 6.44), върху
които се намества корабът в сухия док след дренирането на морската вода. В
производствените му помещения е монтирана смукателна вентилационна инсталация. Всички
машини са свързани с гъвкави вентилационни канали (фиг. 6.45).
Фигура 6.44 Подложните клетки в сухия док

Фигура 6.45

Дървообработваща машина с
гъвкав вентилационен канал

Събирателните вентилационни
канали

Фигура 6.47

Инсталацията за пречистване на
въздуха

Фигура 6.46
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От дървообработващите машини и агрегати, засмукваният мръсен въздух попада в
цилиндрични вентилационни канали. Те са инсталирани над работните зони (фиг. 6.46).
Закрепени са за тавана на производствените помещения. Изработени са от стоманена
ламарина. Сечението им е променливо и зависи от броя и мястото на включване на
отделните машини и агрегати. Извън производствените помещения е монтирана филтрираща
инсталация за пречистване на замърсения въздух (фиг. 6.47). Вентилационните канали от
помещенията отвеждат въздуха до механични филтри – циклони, в които под действието на
центробежни сили прахта и по тежките частици се сепарират. Пречистения въздух се отделя в
атмосферата, а отделените дървесни частици се натрупват в бункера на филтриращата
инсталация. Техническото състояние на вентилационната инсталация в дърводелския цех е
добро. По време на обследването не се установиха повреди и оплаквания.
7. СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ
Предприятието се снабдява с вода от градската водопроводна мрежа и от горещ
минерален източник.
7.1 Битово горещо водоснабдяване
Гореща вода за битови нужди в предприятието се получава по два начина:
- от горещ минерален извор,
- подгрявана питейна вода в електрически бойлери.
На територията на предприятието през 1977 г. е изграден сондаж с дълбочина 2106 m.
От него се получава гореща минералната вода с температура ≥ 50 оС. Изворът е регистриран
за ползване под номер Р-39х. Разположението му е показано на ситуационния план на
предприятието, на Фигура 7.1. Сондажът се експлоатира от 1979 г. Преди 2001 г. горещата
минерална вода се е използвала за хигиенно битови нужди в битовите помещения,
кухненския блок и столовата на предприятието. Част от нея се е използвала и за отопляване
на заводските оранжерии. На Фигура 7.1 са показани старите водопроводи (син цвят) и
нововизградената водопроводна мрежа с топлинно изолирани тръби от полиетилен с висока
плътност - за новите консуматори на минерална вода (лилав цвят).
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Фигура 7.1

х

Разположение на извора (регистрационен номер Р-39 )

Минералната вода е определена като І (първа) категория – съгл. Чл.85 от Наредба №1
за проучването, ползването и опазването на подземните води. Максимално допустимото
експлоатационно понижение във водоизточника е определено – „На самоизлив, при остатъчен
напор 29,0 m от кота манометър”. С Разрешително № 0038/30.05.2001 г. на МОСВ е уредено
водоподаване само за хигиенни и битови нужди. Крайният срок на действие на
разрешителното е определен – до 30.05.2011 г. Разрешеното количество минерална вода за
ползване е до 260 m3/ден, а годишното – до 94 923 m3/год. В края на всяка работна смяна се
допуска максимален дебит до дебит до 21 l/s при пълен самоизлив. От наблюденията на
обслужващия персонал е установено, че за да не се превишава допустимата дневна норма
този режим не трябва да надхвърля 4 часа/ден.
Необходимите количества минерална вода са изчислени в съответствие с действащите
норми. Резултатите са представени в Таблица 7.1.
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Таблица 7.1

Необходимо водно количество
Режим
на
работа
Брой
смени

Норма за
един
служител

Дневно
водопотребление

l/ден

600
(постоянни)

2

400
(временни

2

Служители
Брой

Дни в
годината

Годишно
потребление на
термална вода

m /ден

Брой

m /год.

50

60,0

365

21 900

50

40,0

365

14 600

Общо

3

100,0

3

36 500

Проектният средногодишен моментен дебит е определен на Q=1,1574 l/s.
Измерената температура на водата е 50

С. Сондаж Р-39х попада в списъка на

0

находищата на минерални води – изключителна държавна собственост – Прил. №2 към Чл.14,
ал.2 на Закона за водите – ДВ бр. 67/1999 г.
Съгласно Наредба №1 на МОСВ, МРРБ, МЗ и МИ – ДВ бр.57/2000 г., водите от сондажа
се отнасят към първа категория.
В Проекта за добив на подземни минерални води за нуждите на предприятието от
сондаж Р39х са направени изчисления за границата на зоната на влияние на водовземното
съоръжение при проектен дебит 1,1574 l/s и понижение 29,0 m (стойност на измереното
устиево налягане на сондажа) – върху съседните водоизточници – Р-4х, Р-107х и Р-161х
(Разстоянието до сондаж Р-4х е 1500 m, до Р-161х – е 1700m и до Р-107х е 1000m).
Заключението е – че при посочените по-горе проектен дебит и понижение сондаж Р-39х няма
да повлияе върху експлоатацията и техническото оборудване на съществуващите съседни
водоизточници.
Схема на оборудването на водовземното съоръжение е показана на Фигура 7.2.
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Фигура 7.2

х

Принципна схема за експлоатация на термална вода от сондаж Р-39

Сондажът е оборудван за експлоатация при условия на самоизлив. Водата от сондажа
под собствено налягане постъпва в резервоар с вместимост 50 m3 ( фиг.7.3). От него с
центробежна помпа и хидрофорна уредба се подава към разпределителната дворна мрежа
на потребителите. Хидрофорната уредба включва два буферни резервоара с вместимост по 6
m3 (фиг. 7.4) и две паралелно свързани циркулационни помпи тип 25Е50М на фирма VIPOM
(фиг. 7.5). Характеристиките на помпите в една работна точка са:
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-

Дебит
Напор
Мощност на ел.двигател
Обороти
Управлението

на

25 l/s;
50 m;
22 kW
2 925 min-1
помпите

Фигура 7.3 Резервоарът с вместимост 50 m

3

е

автоматизирано. С пресостати се поддъража
постоянно
дворна

налягане

в

тръбопроводна

консумация

на

разпределителната
мрежа.

минерална

вода

При
от

потребителите, налягането в тръбопровода
резервоарите намалява, сработва пресостата
за ниско налягане и помпите се включват.
След прекратяване на потреблението, налягането в тръбопровода се повишава и пресостатът
за високо налягане прекратява работата на помпите.
Фигура 7.4

Буферните резервоари

Фигура 7.5

Циркулационните помпи

Разпределителната тръбопроводна мрежа за термална вода е от топлоизолирани
пластмасови тръби, монтирани в подземен канал. Тръбите са топлинно изолирани.
Дължината на подземните канали е 1 300 m. Отстоянието на обектите, ползващи термална
вода от сондажа е от 10 до 500 m.
Специален денонощен часов график за потребление на термалната вода няма.
Особеност на кораборемонтните услуги са обстоятелствата, че работата не е чиста. Често се
налага почистване на корабни танкове и резервоари за петролни продукти. С цел спазване на
санитарно-хигиенните норми на местата, отдалечени от тръбопроводната мрежа и
незахранени с минерална вода са монтирани електрически бойлери.
Не се установиха оплаквания за недостиг на битова гореща вода

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Агенция за устойчиво енергийно
развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
Стр.71

7.2. Водоохлаждащи инсталации
В Компресорна станция за охлаждането на
буталните компресори и в Леярен цех за охлаждане на

Фигура 7.6 Помпата за морска вода

индукционните пещи и оборудването към тях са
изградени водни охлаждащи инсталации. И в двата
случая се използва индиректна схема с междинен
топлообменник. На пристанищния кей е монтирана
центробежна помпа (фиг. 7.6). Тя засмуква морската
вода и я подава към компресорната станция и леярния
цех.

На

нагнетателния

участък

след

помпата

е

инсталиран радиален манометър. Предназначен е за
визуално отчитане на налягането в захранващия
водопровод и проследяване на нормалната работа на
охлаждащия кръг. При възникване на повреди в
тръбопровода или запушване на топлообменниците с
нечистотии пренасяни с морската вода налягането се
променя. Установява се и се отстранява причината при
възникналата ситуация.
Захранващият тръбопровод е изработен от стоманена тръба с условен диаметър DN
100. Той се разделя на две отклоненията с еднакъв диаметър, които отвеждат морската вода
в топлообменните апарати инсталирани в двата цеха. Тръбопроводите за морска вода са
здрави. През време на обследването не се установиха пропуски, въпреки корозията дължаща
се на морската вода.
На Фигура 7.7 е показана схемата на използване на морската вода за охлаждане на
инсталираните съоръжения. В Таблица 7.2 е представена спецификацията на елементите и
консуматорите в двата контура на охладителната инсталация.
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Фигура 7.7

Принципна схема на охлаждащите инсталации използващи морска вода
КОМПРЕСОРНА

ЛЕЯРЕН ЦЕХ

СТАНЦИЯ
13
14
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5
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5

4

4

4

4

1

1

2

3

11

12
10

10

7
8

9

15

9

16

Морска вода

Фигура 7.8

Топлообменният апарат на
Компресорната станция

Морска вода

Фигура 7.9

Циркулационните помпи на
компресорния охлаждащ кръг
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Таблица 7.2

Основни елементи и консуматори на охлаждаща вода

No.

Наименование

Количество

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Индукционна пещ (160 kW с тиристорно управление)
Индукционна пещ (160 kW с лампово управление)
Индукционна пещ (60 kW)
Кондензаторна група
Електрическо табло (с тиристори) за управление на
индукционна
Електрическопещ
табло (с лампи) за управление на
индукционна
пещ 10 m3 за циркулационна охлаждаща вода
Резервоар с обем

2
1
2
1
2
2
1
4
4
2
1

Циркулационна помпа (Леярен цех)
Възвратен клапан
Кожухотръбен топлообменен апарат (корабно изпълнение)
Водосъбирател (отворен тип)
Линия за запълване на циркулационния кръг
Бутален компресор
Кожухотръбен топлообменен апарат (към компресора)
Циркулационна помпа (Компресорна станция)
Помпа за морска вода (корабно изпълнение)

Топлообменният апарат на Компресорната станция (фиг. 7.10) е инсталиран извън нея
в близост до сградата. Вторичният циркулационен кръг се запълва с вода от питейния
водопровод. Тя отнема топлината отделяна при процеса на сгъстяването на въздуха и през
топлообменния апарат я предава на охлаждащата морска вода във външния кръг.
Циркулацията в компресорния кръг се осъществява с циркулационни помпи (фиг. 7.11).
Режимът на работа на охлаждащата инсталация не е ежедневен. Тя се използват за кратко
време при необходимост от осигуряване на сгъстен въздух до консуматорите. Този режим е
наложен заради пропуските в голямата въздухопреносна мрежа, трудното им установяване и
отстраняване. Количеството топлина отделяно при работата на

компресорите е малко и

променливо във времето. За осигуряване на сгъстен въздух в отдалечени от компресорната
станция работни места се използват нови винтови компресори, монтирани на мобилни
платформи.
В леярския цех се охлаждат индукторите на високочестотните индукционни пещи,
шкафовете с тиристорно и лампово управление и кондензаторните батерии. Инсталацията е
изпълнена по индиректна схема с междинен кожухотръбен топлообменен апарат (фиг. 7.5),
който е еднакъв с използвания в Компресорната станция. Монтиран е в производственото
помещение. Вътрешният циркулационен кръг се пълни и допълва с вода от питейния
водопровод. Инсталирани са две паралелно свързани еднотипни циркулационни помпи (фиг.
7.6). Едната от тях осигурява циркулацията на водата в кръга, а другата е резервна. Те са
стари, но се поддържат от ремонтния персонал и са технически изправни. През време на
обследването не се установи изтичане на вода от уплътненията на осите и фланцовите им
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Агенция за устойчиво енергийно
развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
Стр.74

съединения. Режимът на работа на работещата циркулационна помпа е прекъснат. Пуска се
преди включване на пещите и се спира автоматично десет минути след изключването им с
реле за времезакъснение.
Фигура 7.10

Топлообменният апарат в Леярен
цех

Фигура 7.11

Циркулационните помпи на охлаждащия кръг в Леярски цех

Вътрешната охлаждаща инсталация е отворен тип. Както е показано на Фигура 7.7
циркулационната помпа засмуква вода от събирателен резервоар, монтиран в земята до
сградата. Водата се разпределя към съоръженията изискващи охлаждане през отклонения от
водоразпределителна

тръбна

линия.

На

отклоненията

са

монтирани

локални

водоразпределители (фиг. 7.12) с кран и манометър за всеки охлаждащ кръг. Крановете
служат за регулиране на количеството на подаваната охлаждаща вода.
Фигура 7.12

Водоразпределител на една от
индукционните пещи

Фигура 7.13

Охлаждаща линия на индуктора
на пещ

На Фигура 7.13 е показано подаващата и отвеждащата тръбна връзка към индуктора на
една от високочестотните пещи. След като премине през съоръженията изискващи охлаждане
и отнеме отделяната топлина, водата от всички тръбни линии се събира в отворени
водосъбиратели. Те са разположени на по-високо ниво над хоризонтална водосъбирателна
тръбна линия изведена от външната страна на стената на цеха. По гравитачен път
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охлаждащата вода постъпва в резервоар с обем 10 m3, вкопан в земята до стената на цеха.
Откритата над земята част на резервоара и тръбните линии извън и в Леярския цех са
топлинно изолирани (фиг. 7.15). Състоянието на топлинната изолация е много добро.
Фигура 7.14

Водосъбирател на група
охлаждащи линии

Фигура 7.15

Топлинно изолираните тръбни
линии и резервоара

През време на провеждането на обследването за енергийна ефективност се измери
дебита и температурата на водата във вторичния охлаждащ контур на Леярски цех подаван
от работната циркулационна помпа. За целта се използва уред тип „Взльот ПР” (фиг. 7.16) с
ултразвуков разходомер (фиг. 7.17) за измерване на дебита. Отчитаха се показания за дебит,
скорост и количеството през избраното сечение за периода от двадесет минути както и
моментните стойности през интервали от 5 min. С лазерен термометър в подходящо избрани
точки беше измерена температурата на охлаждащата вода. Резултатите от измерването са
представени в Таблица 7.3.
Фигура 7.16 Измерителният уред Взльот

Фигура 7.17 Измерителните датчици
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Таблица 7.3

Измерване на дебит,обем и скорост на общата водоразпределителна тръба
за охлаждаща вода в Леярен цех

No.

Час

Охлаждаща вода, m

1
2
3
4

9:50
9:55
10:00
10:05

5

10:10

3

3

o

o

Дебит, m /h

t вх., C

t изх., C

0
2,59
5,19
7,67

30,61
30,45
30,32
30,59

24,4
24,7
24,7
24,8

26,7
27,1
27,0
27,1

10,18

30,74

24,9

27,3

Измерванията бяха проведени по време на работа на две индукционни пещи с
електрическа мощност 160 kW. Те бяха включени един час по рано и заредени с метални
късове за претопяване. От предварителното анализиране на измерените параметри може да
се направи извод, че помпите са оразмерени така, че да осигуряват дебит на охлаждащата
вода за едновременната работа на всички инсталирани съоръжения. Регулирането на дебита
не е автоматизирано, а се осъществява със спирателни кранове на отделните кръгове по
преценка на персонала. Средният часов разход на охлаждаща вода е 30,54 m3/h.
Температурата на охлаждащата вода преди преминаване през охладителните съоръжения се
променя от 24,4 оС до 24,9 оС или се повишава с 0,5

о

за период от 20 min. Аналогично се

повишава и температурата измерена след процеса на охлаждане с 0,6 оС – от 26,7 оС до 27,3
о

С. Средната стойност на температурната разлика на охлаждащата вода преди входа и след

изхода на охлажданите съоръжения от петте измервания е 2,34 оK. Като се вземе предвид
средната стойност на плътността на водата за измерените температури – 996,7 kg/m3, може
да се изчисли мощността на топлинния поток отделян при работа на двете пещи Qпещи:
Qпещи = 30,54 m3/h х 996,7 kg/m3 х 4,187 kJ/kg.оK х 2,34 oK / 3600 = 82,8 kW
В действителност през последните години производственото натоварване на Леярски
цех е сравнително малко. Не се налага едновременна работа на цялото оборудване
изискващо охлаждане. От проведените разговори с обслужващия персонал се установи, че
през студените зимни месеци не се налага да бъде използвана и морската вода за охлаждане
на вътрешния циркулационен кръг. Направените измервания показват, че при работа на двете
големи индукционни пещи и спомагателното електрическо оборудване към тях температурата
на водата преминала през охлажданите съоръжения се покачва бавно – с 1,5

о

за един

работен час. Очаква се за осем работни часа температурата на охлаждащата вода в
резервоара на вътрешния циркулационен кръг при работа да не се покачи с повече от 12 о,
което означава, че при начална температура 15 оС в края на работния ден при изключване на
пещите тя няма да превишава 27 – 28 оС при работа на две големи пещи през студените
месеци на годината. Изводът е, че отделяното количество топлина е значимо, но ниската
температура

не

позволява

нейното

ефективно

оползотворяване.

Повишаване

на

о

температурата (до допустимите за този тип съоръжения 60 С) може да се очаква при
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едновременна работа на всички пещи, при това в края на работния ден. Инвестицията за
разработване нискотемпературни инсталации за оползотворяването на тази отпадна топлина
или за агрегати, за повишаване на температурния и потенциал е висока. При съществуващия
режим на работа вложените средства не биха довели до възвръщаемост преди изтичане на
експлоатационния срок на такъв тип съоръжения.
8. СИСТЕМИ ЗА СГЪСТЕН ВЪЗДУХ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ГАЗОВЕ
8.1 Сгъстен въздух
Сгъстеният въздух се използва в процесите на боядисване и бластиране. За
осигуряване на нуждите от сгъстен въздух за производството е изградена компресорна
станция, а в последствие са закупени и допълнителни компресори. Два от допълнителните
компресори

са

присъединени

към

тръбопроводната

мрежа

за

сгъстен

въздух

на

предприятието, един е инсталиран в главен корпус, а останалите са монтирани върху
подвижни платформи.
Компресорната станция (фиг. 8.1) е разположена северно на главния корпус както е
показано на Фигура 8.2.
Фигура 8.1

Компресорна станция

Фигура 8.2

Разположение на
компресорната станция

В нея са инсталирани пет бутални компресори, производство на завод „Вапцаров” град
Плевен. Те имат следната номерация (по която се водят на отчет в предприятието) и
съответстващите им характеристики:
- № 1; 2 и 3 – тип 105В02Р (фиг. 8.3 и 8.4), дебит 40 m3/min, налягане 8 Bar.
Задвижването е от синхронен електродвигател произведен в завод „Васил Коларов.
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Фигура 8.3

Компресор тип 105В02Р – от
сгъстяващата страна

Фигура 8.4

Компресор тип 105В02Р – от
страната на електродвигателя

Двигателят е тип КДС 450 S – 10 и има мощност 250 kW, трифазно захранващо
напрежение 6 kV, честота на захранване 50Hz, обороти 600 min-1 и cos φ 1. Охлаждането е
водно и е описано в глава 7.2 – „Охлаждащи инсталации”. Автоматичното управление на
компресора е механично с пресостат „Danfoss” с мембранно регулиране на налягането.
Реагира при достигане на горна и долна граница на налягането. Няма регулиране по
температура, но има защита, която сработва при 130 оС за първо стъпало и 170 оС за второ.
При нейното задействане се изключва електродвигателя на компресора. Годината на
производство на трите компресори е съответно: 1977, 1971, 1971 г.
- № 4 – той е произведен 1977 г. и е същият както компресори № 1; 2 и 3, но системата
му за охлаждане е индивидуална и е изградена от циркулационна помпа (фиг. 8.5), водовъздушен охлаждащ агрегат (фиг. 8.6) и тръбна мрежа запълнена с воден разтвор на
антифриз.
Фигура 8.5

Циркулационната помпа за
охлаждане на компресор № 4

Фигура 8.6

Апаратът за водо-въздушно
охлаждане на компресор № 4
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Циркулационната помпа е производство на завод „Г. Димитров”, град Видин, тип 12 Е
50М, с дебит 12 l/s и напор 50 m. Задвижвана е от асинхронен електродвигател тип АО 252/2 с
мощност 13 kW, произведен от ЗЕД „Димо Дичев” град Харманли. Електродвигателят, който
задвижва вентилатора на водо-въздушният апарат е с мощност 10 kW.
- № 5 – компресорът е показан на Фигура 8.7 и Фигура 8.8. Произведен е 1970 г. и
произвежда сгъстен въздух с дебит 20 m3/min при налягане 8 Bar. Задвижва се от асинхронен
електродвигател с мощност 125 kW, напрежение 380 V, честота на захранване 50Hz, обороти
740 min-1 и cos φ 0,83. Двигателят е произведен в завод „Васил Коларов”. Компресорът няма
автоматично управление, а се управлява ръчно от обслужващия персонал на компресорната
станция. Няма и защита против прекомерно повишаване на температурата, а единственото
защитно средство са предпазителите на електродвигателя, които сработват при покачване
големината на протичащият през него ток. Компресорът е с водно охлаждане и е присъединен
към системата за охлаждане на компресори № 1; 2 и 3.
Фигура 8.7

Компресор № 5 – от
сгъстяващата страна

Фигура 8.8

Компресор № 5 – от
страната на електродвигателя

Засмукването на въздуха за сгъстяване от компресорите е на източната и западната
фасади на компресорната станция. Въздухът първоначално постъпва в метален груб филтър
разположен на 3 m над нивото на терена (фиг. 8.9), след него преминава през резонатор и
тогава постъпва в съответния компресор. От компресора сгъстеният въздух преминава през
маслоуловител (фиг. 8.10), през възвратен клапан и постъпва в ресивер (резервоар за
сгъстен въздух).
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Фигура 8.9

Смукателни отвори с филтър
на източната фасада

Фигура 8.10

Маслоуловители

Ресиверите инсталирани до компресорната станция са пет на брой. Три от тях са от
страната на източната фасада (фиг.8.11), а останалите два на западната (фиг. 8.12). Всички
са за работно налягане 10 bar, но имат различен обем. Разпределението на броя на
резервоарите за сгъстен въздух по обем е следното: 12 m3 – 3 бр., 9 m3 – 1 бр., 6 m3 – 1 бр. От
тях сгъстеният въздух преминава през събирателен колектор – по един за всяка група
ресивери, след което постъпва в тръбопроводната мрежа на предприятието.
Останалите компресори се намират извън компресорната станция. Тези от тях, които
са присъединени към тръбопроводната мрежа за сгъстен въздух, са част от две
самостоятелни компресорни групи, включващи компресор, резервоар за сгъстен въздух и
изсушител.
Фигура 8.11

Ресиверите от западната
страна

Фигура 8.12

Ресиверите от източната
страна

Компресорите са еднакви и за двете групи (фиг. 8.13 и 8.14). Те имат следната
номерация и характеристики:
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- № 11 и 12 – производство на “Mannesmann Demag AG”, тип MA351A, мощност на
задвижващия електродвигател 200 kW, дебит 32,3 m3/min, налягане 10 Bar. Охлаждането е
въздушно с мощност на електродвигателя на вентилатора 7 kW. Вентилаторът е общ за
топлообменника за маслото и топлообменника за сгъстения въздух. Автоматичното
управление на компресора е с микропроцесорен контролер. Управлението е по налягане,
температура и време на разтоварване. Годината на производство на компресорите е 1994 г.
Компресор № 12 (фиг. 8.13) е планиран за ремонт.
Фигура 8.13

Групата с компресор № 12

Фигура 8.14

Групата с компресор № 11

Резервоарите за сгъстен въздух, монтирани до компресорите са с различна форма , но
с еднакви характеристики: обем 8 m3, работно налягане 9,5 bar, максимална работна
температура 60 oC.
Изсушител на въздуха има само в компресорната група с компресор № 12 (фиг. 8.13).
Произведен е 22.07.1994 г. от HIROSS, Италия, гр. Падова. Характеристиките на изсушителя
са следните: обем 25,5 l, максимално налягане 12 bar, температура 0 ÷ 150 oC.
Тръбопроводната мрежа за сгъстен въздух на предприятието и разположението на
присъединените компресорни групи са представени на Фигура 8.15.
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Фигура 8.15

Тръбопроводната мрежа за сгъстен въздух

Работното налягане на сгъстения въздух в тръбопроводната мрежа е 7,5 bar. Тя е
изградена от безшевни стоманени тръби положени в канали (фиг. 8.16). Тръбите и
арматурата са стари и в много лошо състояние (фиг. 8.17). Това води до значителни пропуски
на сгъстен въздух и съответно до преразход на електроенергия. Общата дължина на тръбите
за сгъстен въздух е 3 106 m. Разпределението на дължините на участъците по външен
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диаметър на тръбите е следното: ø 89 – 1 210 m, ø 108 – 335 m, ø 133 – 695 m, ø 159 – 691 m
и ø 219 – 175 m.
Фигура 8.16

Каналното полагане на
тръбите за сгъстен въздух

Фигура 8.17

Състоянието на тръбите и
арматурата

Показаният на Фигура 8.18 резервоар за сгъстен въздух е инсталиран в котелната
централа и е присъединен към тръбопроводната мрежа за сгъстен въздух (фиг. 8.15). Той има
обем 1,6 m3, работно налягане 9,5 bar, максимална работна температура 60 oC.
Компресорът, който е инсталиран в главен корпус (фиг. 8.19), се води на отчет от
предприятието с означението Г.К.
- Г.К. – компресорът е произведен от Ingersoll Rand, UK, има мощност на задвижващия
електродвигател 43 kW, дебит 6,5 m3/min и налягане 10 bar. Охлажда се въздушно с общ
вентилатор на топлообменника за маслото и топлообменника за сгъстения въздух.
Мощността на електродвигателя на вентилатора 0,75 kW. Управлението на компресора е с
микропроцесорен контролер и се осъществява по налягане, температура и време на
разтоварване. Годината на производство на компресора е 2002 г.
3

Фигура 8.18

Ресиверът с обем 1,6 m и
компресор № 16

Фигура 8.19

Компресорът в главен корпус –
(Г.К.)
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Компресорите монтирани върху подвижни платформи се използват при необходимост
и се разполагат в непосредствена близост до обекта за ремонт. Те имат следната номерация
и съответстващите им характеристики:
- № 13; 14 и 15 – Ingersoll Rand, UK, от 2001 година. Модел MH75 SS (фиг. 8.20), дебит
12,7 m3/min и налягане 10 bar. Мощността на задвижващия електродвигател е 86 kW.
Охлаждането е въздушно, с топлообменник за маслото и топлообменник за сгъстения въздух,
всеки от които е оборудван с вентилатор с мощност на електродвигателя 0,75 kW.
Автоматичното управление на компресора е с микропроцесорен контролер. Управлението е
по налягане, температура и време на разтоварване.
- № 16 – производство на Gardner Denver, Finland (фиг. 8.18). Типът е ES 22 – 7,5
EANA, има мощност на задвижващия електродвигател 22 kW, дебит 3,45 m3/min и налягане
7,5 bar. Вентилаторът на топлообменника за маслото и топлообменника за сгъстения въздух
се задвижва от основния електродвигател. Управлението на компресора е автоматично, с
микропроцесорен контролен. Осъществява се по налягане, температура и време на
разтоварване. Годината на производство на компресора е 2002 г.
Фигура 8.20

Компресор Ingersoll Rand,
модел MH75 SS

Фигура 8.21

Компресор Atlas Copco,
тип GA 90C

- № 17 – Atlas Copco (фиг. 8.21), тип GA 90C, дебит 13,32 m3/min и налягане 10 bar.
Мощността на задвижващия електродвигател е 90 kW. Охлаждането е въздушно с мощност
на електродвигателя на вентилатора 2 kW. Вентилаторът е общ за топлообменника за
маслото и топлообменника за сгъстения въздух. Компресорът е произведен е 2003 г., има
автоматично управление, на базата на микропроцесорен контролер. Управлението се
извършва по налягане, температура и време на разтоварване.
- № 18 и 19 – Atlas Copco (фиг. 8.22), тип GA 75, дебит 11,05 m3/min и налягане 10 bar.
Мощността на задвижващия електродвигател е 75 kW. Останалите характеристики са както на
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компресор № 17. Годината на производство на № 19 е 2008 г., а на № 18 съответно 2003 г. По
време на огледа на компресор № 18 се извършваше ремонт (фиг. 8.23).
Компресор Atlas Copco,
тип GA 75

Фигура 8.22

Фигура 8.23

Компресор № 18 – Atlas Copco,
тип GA 75 в ремонт

Режимът на работа на компресорите по месеци за периода от 10.2007 до 09.2008 г. е
представен в Таблица 8.1. Той е получен от дневника с данните за работните часове на
описаните компресори. В таблицата са показани още дебитът на всеки компресор, неговата
мощност, часовете на работа за периода от една година, произведеният обем сгъстен въздух
за този период и изчислената потребената енергия.
Работните часове, дебитът и единичната мощност на описаните компресори.
Общото време на работа, обемът сгъстен въздух и потребената енергия

Таблица 8.1

№

2007

Дебит P
3

m /min kW

Месеци
10

11

1

40

250 119,3 67,5

2

40

250

3

40

250

4

40

250 184,5 138

20

125 32,5

5

Общо

2008

45

12

1

27

26

31

2

4

5

6

110

135

213

21,5 20,5

46

30,5 62,5
0,5

69

3

79,5 87,5

119

7

8

9

98,5 132,5 28,5

Време

Обем

h

хил. m

Енергия
3

MWh

1 050 2 520,72 262,58
165

394,80

41,13

158 156,5 201 133,5 198 108,8 1 633 3 919,92 408,33
33

39,00

4,06

11

32,3 200 651,5 442,5 266,5 207

159

246 392,5 307 566,5 536,5 597,5 323,5 4 696 9 100,85 939,20

12

32,3 200 379

313 247,5 251

13

12,7

86

14

12,7

15

12,7

86

16

3,45

22

219

186

152

657 603,5 446

450

357 272,5 537,5 433,5 570

86 657,5 500,5 393

304

370 402,5 493 501,5 606 485,5 515,5 427

643

387

399 306,5 160,5
549

588 412,5 425,5 372 359,5 524,5 445,5 630,5 600

17 13,32 90 640,5 606,5 424 457,5 383,5 432

520

18 11,05 75 29,5

531 563,5 594
28

603

5,5

150

74

3 075 5 958,38 614,90

464 474,5 5 815 4 430,65 500,05
5 656 4 309,87 486,42

466 391,5 5 859 4 464,18 503,83
232

352 237,5

211

5 596 4 471,92 503,60
1 250

828,75

93,75

19 11,05 75
Г.К.

6,5

43

1

1

3

9

66,11
7,29
Сума : 40 505
4 365
170
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За този период потребената от предприятието електроенергия е 12 882 MWh.
Относителният дял на

потребената от компресорите електроенергия спрямо общата на

предприятието е 34 %.
Предложение за доставка на нови винтови компресори и подмяна на тръбите и
спирателните вентили на тръбопроводната мрежа за сгъстен въздух с нови
Всички компресори в компресорната станция са бутални и са произведени преди
повече от 40 г. Те са амортизирани, с голямо потребление на енергия за производство на
сгъстен въздух и с големи експлоатационни разходи. За една година, през периода от 10.2007
до 09.2008 г., потребената енергия от буталните компресори е 716,09 MWh.
Тръбопроводната мрежа за сгъстен въздух и прилежащата ù арматура са в много лошо
състояние. За оценяване на загубите от пропуски, при затворени спирателни вентили на
потребителите присъединени към мрежата, е изпълнен експеримент на два етапа. При
първия етап започва запълването на тръбното пространство до 7,5 bar – работното налягане
на сгъстения въздух в мрежата. Осъществява се с бутален компресор с мощност 250 kW и
дебит 40 m3/min. Работното налягане се достига след 45 min работа на компресора. Вторият
етап е с продължителност един час. При него с два компресора се поддържа работното
налягане на мрежата. Първият компресор е Atlas Copco с мощност 75 kW, дебит 11,05 m3/min
и работи през цялата продължителност на втория етап. Вторият компресор е Ingersoll Rand с
мощност 86 kW и дебит 12,7 m3/min. За един час той е работил 51 min.
Предложението е за инсталиране на три броя винтови компресори “Almig 250” с
номинална мощност 250 kW, работно налягане 8 bar, дебит 40,79 m3/min, размери
3200х1680х2060 и маса 4100 kg и един винтов компресор “Almig variable 260” с номинална
мощност 260 kW, работно налягане 5 ÷ 13 bar, дебит 15,5 ÷ 41,8 m3/min, размери
3950х1650х2025 и маса 4300 kg. За подмяна на 3 106 m тръби, от мрежата за сгъстен въздух,
с нови полиетиленови тръби с висока плътност и налягане до 10 bar, както и подмяна на
спирателните вентили с нови.
Системата от три компресори с постоянен дебит 40,79 m3/min и един компресор с
честотно регулиране е оборудвана с централно управление за избор на оптималната
комбинация от работещи компресори с оглед на максимална икономия на електроенергия.
Икономията при подмяна на буталните компресори с винтови е 30% от потребяваната
от тях електроенергия. На база на данните от разхода за периода от 10.2007 до 09.2008 г.
тази икономия за една година се пресмята:
716,09 МWh * 30 % = 214,83 MWh.
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При подмяна на тръбите и арматурата на тръбопроводната мрежа ще се отстранят
пропуските на сгъстен въздух, а от там и разходите на енергия за тях. Ще се избегне още
необходимостта от запълване на мрежата с допълнителен въздух за достигане до работното
налягане, в случаите когато към нея известно време не е подаван сгъстен въздух. За периода
10.2007 ÷ 09.2008 г. сгъстен въздух от компресорите към тръбопроводната мрежа е подаван
5 175 часа. Тя е била запълвана до работно налягане в 234 дни. За посочения период от една
година загубите на енергия са били:
(75 kW + 86 kW * 51 min / 60 min) * 5 175 h = 766,42 MWh;
250 kW * 45 min / 60 min * 234 дни = 43,88 MWh.
Сумата от икономиите на електроенергия за предложените мерки е 1 025,13 MWh
годишно. При цена на електроенергията 145 лева за MWh, изпълнението на предложената
мярка би довело до спестяване на разходите за енергия със 148 643,49 лева.
Инвестицията за компресорната система е 659 736 лева с ДДС и включва доставка,
монтаж и настройка.
Необходимата инвестиция за подмяната на тръбопроводната мрежа за сгъстен въздух
включва доставка и монтаж на полиетиленови тръби и спирателни вентили:
- тръби
Външен диаметър

Количество

Цена

Парична сума

mm

m

лева / m

лева

90

1 210

5,87

7 102,70

110

335

8,73

2 924,55

140

695

13,92

9 674,40

160

691

18,18

12 562,38

225

175

35,92

6 286,00

Без ДДС

38 550,03

- спирателни вентили
DN

Количество

Цена

Парична сума

mm

брой

лева / брой

лева

80

12

126,25

1 515,00

100

4

173,93

695,72

125

9

222,67

2 004,03

150

6

251,75

1 510,50

Без ДДС

5 725,25

- монтаж
22 100,00 лева.
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Общата инвестиция за подмяната на 3 106 m от мрежата на предприятието е

66

375,28 лева без ДДС и 79 650,34 лева с ДДС.
За изпълнение на предложените мерки инвестицията възлиза на 739 386,34 лева. При
икономия от 148 643,49 лева годишно, срокът на откупуване е 4,97 години.
Наименование
на обекта:

ПРИМЕР

Дата:

Юни 2009 г.

Мярка и кратко описание: Инсталиране на нови винтови компресори в компресорната станиция и
подмяна на тръбите и спирателната арматура на тръбопроводната мрежа за сгъстен въздух.
Коя част на обекта ще
засегне мярката:

Системата за снабдяване със сгъстен въздух

Съществуващо състояние:
В компресорната станция са инсталирани стари винтови компресори. Те са амортизирани и се
нуждаят от повишени разходи за експлоатация и поддръжка. Тръбопроводната мрежа за сгъстен
въздух е корозирала и в много лошо състояние, а това води до значителен преразход на
електроенергия за производство на сгъстен въздух.
Предложение:
3
Предвижда се инсталиране на система от три компресори с постоянен дебит 40,79 m /min и един
компресор с честотно регулиране за оптимизиране на работата на компресорната система.
Придвижа се още подмяна на старите корозирали тръби на мрежата с нови полиетиленови тръби и
спирателни вентили за налягане до 10 bar.
Елементи, количество, цена.
- доставка, монтаж и стартиране на новата компресорна система
659 736,00 лв.
- доставка и монтаж на полиетиленови тръби и спирателни вентили
79 650,34 лв.
- общо
739 386,34 лв.
Очаквани резултати
Електричество
Мощност,
Енергия,
kW
MWh/год.
Базова линия
(съществуващо
състояние)
След въвеждане на
мярката
Нето спестяване
Анализ на разходите и
приходите
Разходи
Проектиране
Доставка на оборудване
Монтаж
Наладка и пуск

Горива, топлина, пара
Газьол,
kg/год.

Годишни
разходи,
лв.

12 429

1 802 205

11 403,87

1 653 562

1 025,13

148 643

(а)

Коментар
лв.
739 386,34
-
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Общо разходи за инст.
Експлоатационни
разходи

739 386,34

(б)

-

(в)
б: 739 386,34

Срок на откупуване

= 4,97 год.
а: 148 643,5

-

в:

Предложение на план за
внедряване

Технико-икономическата оценка на избраната мярка е извършена и с помощта на
софтуерния продукт “Финансови изчисления” на Енерджи Сейвинг Интернешънъл – ЕНСИ,
Норвегия при базова стойност на реалния лихвен процент 6,5%:
Таблица 8.2

Технико-икономическа оценка на мярката

8.2 Технологични газове
8.2.1 Кислород
В производствената дейност на предприятието, кислородът се използва при процесите
на газово рязане, заваряване и подгряване на метали с ацетилен или пропан-бутан. Режимът
на подаване на кислород към потребителите съвпада с дневната смяна, която е в периода
7:30 ÷ 16:30, а при повишаване на натоварването на предприятието се преминава към
двусменен режим 6:00 ÷ 20:30. През 2008 г. продължителността на двусменният режим е била
4 месеца. За осигуряване на нуждите от кислород през 1983 г. е изградена кислородна
станция (фиг. 8.24). Разположението ù на територията на предприятието е показано на
Фигура 8.25.
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Фигура 8.24

Кислородната станция

Фигура 8.25

Разположение на
кислородната станция

В настоящия момент тя е в състояние да произвежда кислород, но тъй като кислородът
се закупува и доставя от фирма Ерликит– България, станцията е в консервирано състояние.
Доставката на кислород се извършва от мобилна цистерна (фиг. 8.26), която зарежда
резервоар с вместимост 30 тона и максимално работно налягане 17 bar (фиг. 8.27).
Фигура 8.26

Мобилна цистерна на
фирмата доставчик

Фигура 8.27

Зареждане на резервоара с
вместимост 30 t

До сградата на кислородната станция има втори резервоар с вместимост 1,8 тона (фиг.
8.28). Той се намира на разстояние 30 m от основния резервоар и основната му функция е
снабдяването с кислород на напълнителна станция. В напълнителната станция с кислород се
запълват бутилки (фиг. 8.29), една част от които са за външни клиенти, а друга част с за
производствения процес в цеховете и корабите.
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Фигура 8.28

Резервоар за кислород - 1,8 t

Фигура 8.29

Напълнителната станция и
използваните бутилки

Течният кислород от резервоара се изпарява в изпарител с естествена циркулация на
атмосферен въздух (фиг. 8.30) и като газова фаза се транспортира по преносната мрежа.
Фигура 8.30

Изпарител с естествена
циркулация на въздух

Фигура 8.31

Разходомерът за преносната
мрежа

Потреблението на кислород по преносната мрежа и по бутилки се отчита от отделни
разходомери. На Фигура 8.31 в показан разходомерът на преносната мрежа. Той отчита общ
разход на кислород и моментни стойности на дебита.
Разпределителната мрежа е изградена от безшевни стоманени тръби с дебелина на
стената 5 mm. В периода 2004 ÷ 2009 е направена пълна подмяна на тръбите. Участъците са
с канално полагане (фиг. 8.32) и с открит монтаж на тръбите (фиг. 8.33).
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Фигура 8.32

Канално полагане

Фигура 8.33

Открит монтаж на тръбите

Общата дължина на разпределителната мрежа е 2 170 m. Разпределението на
дължините на участъците по външен диаметър на тръбите е следното: ø 42 – 1 350 m, ø 50 –
55 m, ø 58 – 365 m, ø 70 – 400 m. На Фигура 8.34 е показана план-схема на системата.
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Фигура 8.34

План-схема на системата за кислород

Захранването на потребителите с кислород по разпределителната мрежа се изпълнява
само от участъците на мрежата, които осъществяват връзка с кислородната станция.
Налягането на кислорода, запълващ тръбното пространство на преносната мрежа, е 6 bar. В
цеховете на главен корпус снабдяването с кислород се осъществява с бутилки. Захранването
от разпределителната мрежа се налага единствено за корпусен цех при завишено
потребление на кислород, но това се случва много рядко.
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По данни от месечните отчети за януари, февруари и март 2009 г. за доставка на
кислород, налично количество, технологични загуби и потребление по консуматори се
получава следната таблица:
Таблица 8.3

Разпределение на потреблението на кислород по направления за три месеца
Януари

Направления за снабдяване с кислород
Разпределителна мрежа
Бутилки за предприятието
Завод
Външни клиенти
Общо

Февруари
ton
10,42
2,67
13,09
9,52
22,61

59,17
0,68
59,84
10,77
70,61

Март
38,78
3,28
42,06
11,82
53,88

От стойностите в Таблица 8.3 са построени следващите две фигури. Графиката на
Фигура 8.35 показва профила на потреблението по месеци от предприятието, от запълването
на бутилки за външните клиенти и общото количество. Ясно се виждат относително
постоянните

стойности

при

външните

клиенти

и

променливото

потребление

от

предприятието, което оказва по-силно влияние на профила на общото количество кислород
изразходено

за

един

месец.

Процентното

отношение

на

доставения

кислород

по

разпределителната мрежа и чрез бутилки по месеци е показано на Фигура 8.36. Основният
дял във всеки един месец идва от снабдяването по преносната мрежа.
Потребление на кислород

80

Фигура 8.36
Потреблениe

Потреблениe, ton

Фигура 8.35

70
60
50

Разпределение на
потреблението в
предприятието

100%
80%
60%

40
40%

30
20

20%

10
0%
Януари
Завод

Февруари

Външни клиенти

Общо

Март
Месеци

Януари

Февруари

Разпределителна мрежа

Бутилки

Март
Месеци
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8.2.2 Ацетилен
Процесите, при които се използва ацетилен са: газово рязане, загряване и заваряване
на метали. Най-голямото потребление на ацетилен е при процеса на газово рязане – 90 %.
Той се осъществява основно по корабите, на брега в близост до кораба, в корпусен и в
тръбарен цех. За загряване делът е 9,5 %, а останалата незначителна част е за заваряване.
За производството на ацетилен и изградена ацетиленова станция (фиг. 8.37).
Фигура 8.37

Ацетиленова станция

Фигура 8.38

Ацетиленови генератори

Ацетиленовите генератори показани на Фигура 8.38 вече не са в употреба, а са
подменени с нови руски генератори. Разходът на енергия в ацетиленовата станция е много
нисък. За производството на ацетилен нуждата е единствено от електричество за кранът,
който транспортира карбид до генераторите.
Режимът на работа на ацетиленовата система за производство и

снабдяване на

потребителите с ацетилен съвпада с режима на работа на предприятието.
План-схемата на системата за ацетилен и разположението на ацетиленовата станция
на територията на предприятието са представени на Фигура 8.39.
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Фигура 8.39

Тръбопроводната мрежа за ацетилен

8.2.3 Пропан – бутан
Пропан-бутанът се използва в процесите на нагряване и газово рязане на метали. Пониската му цена спрямо ацетилена му дава предимство при избора на енергоносител.
Изключение правят случаите на газово рязане на елементи с дебелина над 30 mm или със
силно корозирала повърхност. В тези два случая се използва ацетилен.
За съхранение на пропан-бутана и зареждането му в бутилки е изградена газова
станция. (фиг. 8.41). Тя е разположена западно на главния корпус, както е показано на Фигура
8.42. Доставката на пропан-бутан до газовата станция се извършва от мобилна цистерна.
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Фигура 8.41

Станцията за пропан-бутан

Фигура 8.42

Разположение на станцията на
територията на предприятието

Станцията включва резервоар за течна и газова фаза, участък за пълнене на бутилки и
машинно отделение.
Резервоарът е с вместимост 8 тона и според изискванията е закопан в пясък (фиг.
8.43). Налягането на газовата фаза в резервоара съгласно технологичните изисквания се
поддържа в границите от 1,9 до 2,2 bar.
Пълненето на бутилките с пропан-бутан се извършва на показания участък от
станцията (фиг. 8.44). Отчитането на постъпващото количество

се осъществява с везна.

Използват се конвенционални бутилки с обем 18 l. Една бутилка се запълва с 10 kg пропан
бутан. Този процес е с продължителност 10 минути. По информация от обслужващия
персонал за един месец се пълнят средно 25 бутилки.
Фигура 8.43

Резервоарът за съхранение
на пропан-бутан

Фигура 8.44

Участъкът за зареждане на
бутилки

В машинното отделение (фиг. 8.45) има две помпи, спирателна и разпределителна
арматура, обезопасителна, сигнална и измервателна апаратура. Едната помпа се задвижва с
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ремъчна предавка, но е повредена и не се използва. Другата е с директно задвижване и е
произведена от фирма FLENDER. Работещата помпа се задвижва от електрически двигател с
характериситки: мощност 5 kW, обороти 1 445 min-1, cos φ 0,87 и честота на захранващото
напрежение 50 Hz. При звезда/триъгълник: напрежение 655-725 / 380-420 V и ток 5,9 / 10,1 А.
Преносът на пропан-бутан до потребителите освен с бутилки се осъществява и по
тръбопровод. До участъка “LIPS” за ремонт на гребни винтове, от цех ММ2, снабдяването се
извършва по две стоманени тръби (фиг. 8.46). Те са тип „безшевни

- газови” с външен

диаметър 32 mm и дебелина на стената 5 mm.
Фигура 8.45

Машинно отделение

Фигура 8.46

Тръбопроводът към участък
“LIPS”

Едната тръба е за газовата фаза, а другата е за течната фаза и е топлинно изолирана.
В участъка от станцията за пропан бутан до главен корпус тръбите са положени в земята и
постъпват в специално изградено помещение с ограничен достъп за персонала. В него е
инсталирана локална изпарителна станция (фиг. 8.47) и газо-разпределителна линия (фиг.
8.48).
Фигура 8.47

Газоизпарителна станция

Фигура 8.48

Газоразпределителна линия
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Принципната схема на съоръжението за захранване на участък „LIPS” с газ пропанбутан е представена на Фигура 8.49, а Таблица 11.2 съдържа спецификация на оборудването
по схемата.
Таблица 8.4
1
1А
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Спецификация на оборудването на локалната изпарителна станция

Магнетвентил
Магнетвентил
Кран сферичен спирален
Магентвентил
Предпазителен клапан
Магентвентил
Газов сигнализатор
Изпарител
Електрическа разпределителна кутия
Предпазен клапан
Филтър
Кран сферичен спирален
Манометър 0 – 10 bar
Редуциращ вентил
Кран сферичен спирален

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Манометър 0 – 6 bar
Кран сферичен спирален
Кран сферичен спирален
Кран сферичен спирален
Кран сферичен спирален
Манометър 0 – 4 bar
Колектор
Кран сферичен спирален – 6 бр.
Клапан невъзвратен – 6 бр.
Кран сферичен спирален – 6 бр.
Шланг – 6 бр.
Газова горелка – 6 бр.
Кран сферичен спирален
Двубутонен пост за управление на изпарителя
Звукова аларма
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Фигура 8.49

Схема на локалната изпарителна станция

Системите за снабдяване с технически газове са в добро състояние и на този етап не е
необходимо прилагането на мерки.
9. ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И СИСТЕМИ
9.1. Електрообзавеждане на заваръчните процеси
Тези процеси поглъщат част от електричеството, включена в док 2 и сухия док, която е
трудно да се отдели, защото няма възможности за измерване на енергията за отделните
заваръчни агрегати. Заваряването е ръчно - дъгово, в него участва значителна група
работници - заварчици.
Заваръчните работни места са самостоятелни. Заваряват се ламаринени елементи
основно с дебелина от 6 до 30 mm. Значително по-малки количества заваряване има при
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профилни елементи. Използваните електроди са с диаметър 3.25, 4 и 5 mm, по-рядко се
използват по-тънки или по-дебели от посочените.
9.1.1. Заваръчни агрегати
Заваръчните агрегати, които масово се използват в процесите на заваряване са общо
около 200 броя в експлоатация. Тези агрегати са едни от най-модерните в света.
Данните за заваръчен агрегат Aristo Arc - 400 са:


инверторен тип, като преобразуването на захранващия променлив ток се
извършва на постоянен ток, след това се инвертира отново на променлив
ток, но с повишена честота (21 kHz), след това отново се преминава на
постоянен ток за заваряване; инвертирането на висока честота позволява
да се намалят масата и размерите на агрегата;



заваряването се извършва с обмазани електроди;



на челната страна са поместени съединяването на положителни и
отрицателни кабели за заваряване, извод за компютър, ключ за
включване на захранващото напрежение, сигнални лампи, стопяем
предпазител;



работния цикъл на работа обхваща 10 минути; ако през това време
работата на заваряване е 3,5 минути (35 %) заваръчния ток може да бъде
400 А; при работа 6 минути (60 %), токът може да бъде 320 А; при работа
10 минути (100 %), токът може да бъде 250 А; всичко това е свързано с
допустимото натоварване на намотките на агрегата; работата на агрегата
е свързана със собствено вентилаторно охлаждане;



6,5 минути след последния заваръчен шев заваръчният агрегат
преминава в енергоспестяващ режим, вентилаторите спират, но при
възстановяване на дъгата вентилацията се подновява;



в случай на прегряване на агрегата, с помощта на два датчика агрегатът
се изключва и едва след охлаждането му може да се възстанови
работата.

Данни за заваръчен агрегат INTERTEC® V270&V405:


производство Linkoln®Electric - Италия;



предвиден за ръчно дъгово заваряване с обмазани електроди;



захранващо напрежение 230V или 400V±10%;



предвидено е дистанционно управление на заваръчния ток,



V270, регулируем ток от 5 до 270 А,



V405, регулируем ток от 5 до400 А;
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данни за захранващото напрежение за тип V270&V270 2 V



400V ± 15 % за V270,



230/400V ± 10 % за V270 2V,



съответната мощност - 6,5 kW за режим 100 %

-

9,9 kW за режим 3,5 %;



токово натоварване - до 10 минути 100 %, 200 А, V` = 28V, постоянен ток,

-

до 10 минути 35 %, 270 А, V` = 30,8V, постоянен ток;



тегло от 13,5 – 14,5 kg;



данни за тип V405

-

400V ± 15 % - 11,3 kW при режим 100 %,

-

17,2 kW при режим 3,5 %;



в режим до 10 минути - ток при товар 100 % 300 А, V` = 32V, постоянен
ток,

-

ток при товар 35 % 400 А, V` = 36V, постоянен ток;



регулиране на тока от 5 до 400 А.

9.1.2. Оценка и състояние на заваръчните агрегати
Този вид заваръчни агрегати са едни от най-модерните в света. При тях е използвана
технология с инвертиране на променлив в постоянен ток, позволяваща управление на
големината на заваръчния ток в широки граници.
Някои от доставените агрегати не са закупени с възможност за компютърно
управление на заваръчния ток.
Балансовата стойност на агрегатите тип Aristo Arc - 400 e 3300 лева, а на INTERTEC®
LINCOLN ELECTRIC - 1994,95 лева. По приблизителна оценка, компютърното управление за
Aristo ще струва 1000 - 1200 лева, а за INTERTEC - 700 - 800 лева.
Предимствата на компютърното управление от самото работно място, без да се налага
отиване до местоположението на заваръчния агрегат, ще пести около половин час от смяната
на заварчика, ще се увеличи времето за действителната работа на заварчика, ще се увеличи
производителността на труда със 7 %, ще се пести енергия.
Целесъобразно е 10 - 15 % от общо 200 броя заваръчни агрегати да се сдобият с
компютърно управление на заваръчния ток. Това означава 20 - 30 броя агрегати с
управление. Цената ще бъде общо 20 000 - 25 000 лева.
Поддръжката от страна на заварчиците е на много ниско ниво. Практически те не носят
отговорност за повредите. Целесъобразно е заваръчните агрегати да се зачисляват
персонално на заварчик или бригада (група) заварчици и да се носи отговорност за
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състоянието на агрегатите. Тези агрегати, поради наличие на електроника, а и това, че са полеки и подвижни, трудно се опазват от електрически и механични повреди.
Поради чести повреди на

заваръчни агрегати,

ремонтът им от страна на

електротехническия персонал е затруднен, набавянето на резервни части е затруднено,
повредите се оскъпяват, отстраняването се забавя.
По приблизително изчисление, амортизационния срок на заваръчните агрегати е
определен на 15 години. Този срок е прекалено голям, като се вземе под внимание, че в
агрегатите има много електроника, която подлежи на по-бързо износване. Амортизационният
срок не трябва да надхвърля 10 години, за да могат по-бързо да се подменят износените
агрегати.
10. СИСТЕМИ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ
Осветеността и нейното разпределение върху работната повърхност и нейните
околности оказва влияние върху това колко бързо, безопасно и лесно човек ще възприеме и
изпълни зрителната задача. Във връзка с това по време на обследването е проведено
измерване на осветеност в леярските халета с помощта на луксметър. На Фигура 10.1 са
покани резултатите от това измерване, като стойностите са в луксове.
Измерената осветеност на места е под 50 lux. Съгласно българския стандарт БДС EN
12 464-1 за помещение с подобно предназначение, осветлението трябва да осигурява, както
следва:




Фигура 10.1

Проходни помещения и коридори – 50 lux
Подготовка на формовъчна смес
– 200 lux
Леярски халета
– 200 lux
Изработване на модели
– 500 lux
Точки на измерване на осветеност
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11.АНАЛИЗ НА БАЗИТЕ ДАННИ И ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА ЗА
ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ
Анализът е извършен на основата на регистрирани данни за периода 2006 – 2008 г.
Приложен е подход за получаване на цялостна картина на потреблението на енергия в
предприятието, която е отправен пункт за определяне на базовата линия. В тази част са
анализирани основните енергоносители – електричество, горива, ацетилен, пропан – бутан,
геотермална вода, както и студената вода.
11.1 АНАЛИЗ НА ГОДИШНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ
В Таблици 11.1, 11.2 и 11.3 са показани изходните данни за анализа на
енергопотреблението, предоставени от компанията.
Таблица 11.1 Енергиен профил за 2006 година
Месец

Продукция

Електроенергия

Газьол

Мярка

лв

MWh

лв

СП

352216

1077

102523

2

2427207

1200

114873

3

2816810

1194

114054

135 1010

4

2499787

768

72922

10

5

2783564

810

76887

177 1327

6

2463395

817

76850

7

3450800

1022

95615

8

3285564

956

90336

1

тон

лв

Ацетилен
kg

лв

79

Пропанбутан
кг

7920

лв

9306

394 3131

9

2736873

718

69493

10

4406223

813

78147

117

953

11

4755839

1211

115350

32

261

12

2677205

1083

103726

19

17000

1120
6080

1579
9099

Кислород
m3

Мин. Вода

Вода

m3

лв

m3

лв

46033

3190

4607

3016

3257

49217

3090

4161

4819

5205

55945

3300

4607

4635

5006

50414

2620

4459

7817

8442

25662

1870

4607

4792

5175

54946

1800

4459

3910

4222

69729

1750

4607

8322

8988

63952

1570

4607

6110

6599

70790

1620

4459

5304

5728

93175

2780

4607

8864

9573

63921

3530

4459

9816 10601

50429

3230

4607

7682

Кислород

Мин. Вода

лв

8296

Таблица 11.2 Енергиен профил за 2007 година
Месец

Продукция

Електроенергия

Газьол

Мярка

лв

MWh

лв

СП

3190802

1496

142672

2

2465886

1145

105978

3

4961368

947

76924

4

1568523

730

59831

805 6037

5

1174347

926

73414

135 1016

6

4214497

916

73414

7

53

7

2292196

449

43561

103

772

8

3255041

702

68109

9

2398989

880

85208

10

4064329

1020

98371

11

4959982

1195

116528

12

7120210

1372

191807

1

тон

лв

Ацетилен
kg

лв

Пропанбутан
кг

лв

145 1091
5080

17

15000

92

690

132

994

4480

5360

6299

5824

7808

m3

Вода

m3

лв

m3

лв

63810

3700

8060

8450

9126

39673

3410

7540

7110

7678

39169

3590

8060

6650

7341

13960

2410

7800

560

618

64820

2530

8060

8740

9648

18600

1540

7800

9920

10951

17872

1360

8060

6740

7441

51130

1760

8060

10210 11272

37312

1890

7800

9250

10212

68914

2320

8060

6320

6977

63236

2590

7800

5410

5973

52523

2540

8060

6450

7120

лв
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Таблица 11.3 Енергиен профил за 2008 година
Месец

Продукция

Електроенергия

Газьол
лв

Пропанбутан

Кислород

kg

лв

кг

лв

m3

124

930

5020

7856

57038

Мярка

лв

MWh

лв

СП

2631203

1134

113158

2

2098842

1209

126921

3

7314839

1033

103989

4

1720242

1034

107938

5

3587278

995

90326

6

4625340

1396

148482

7

5910689

797

107859

8

4612702

848

102086

814

1

тон

Ацетилен

131
344

Мин. Вода
m3

лв

3690 8060

7750

8482

55514

3400 7540

7350

8290

51471

3030 8060

9700

10942

54218

2400 7800

7610

8584

58919

2200 8060

8900

10039

51331

2240 7800 10930 12329

64490

1820 4220 13070 14743

6756

44819

1380 3100 12340 13919

986
2752
4720

7977

лв

m3

Вода

лв

9

3357035

849

102424

333

2763

48970

1540 3000

9960

11235

10

4168644

974

120371

823

2680

72785

2100 3100

9500

10716

11

5495384

1018

122263

72932

2964 3000

6750

7614

12

11870800

1142

140929

59731

2050 3100

6630

7478

37

85000 102

847

5080

7518

Основните енергоносители в предприятието са електричество, пропан-бутан, газьол и
геотермална вода.
В годишен план разходът на електричество съставлява 92 – 93%, както може да се
проследи от Таблица 11.4 и Фигури 11.1, 11.2, и 11.3
Таблица 11.4 Разпределение на енергоносителите и стойността на продукцията
Година
2006
2007
2008

Продукция,
лв.
34655483
41666170
57392998

Минерална вода,
MWh
434,63
424,46
412,63

Пропан бутан,
MWh
211,01
208,22
206,83

Електроенергия,
MWh
11669
11778
12429

Фигура 11.1

Разпределение на потребената енергия – 2006 година

Газьол,
MWh
220,97
197,71
430,31
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Фигура 11.2

Разпределение на потребената енергия – 2007 година

Фигура 11.3

Разпределение на потребената енергия – 2008 година

Топлинният еквивалент на минералната вода, която се използва само за битови нужди
е определен на база регистриран разход и охлаждане от 50 до 37,5

о

С. В процентно

отношение дялът на топлината от минералната вода съставлява 2 % в годишния енергиен
баланс.
Разпределението на енергоносителите по години е илюстрирано на Фигура 11.4.
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Фигура 11.4

Разпределение на енергоносителите по години

Фигура 11.5

Разход на студената вода по години
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Анализът показва, че основният дял от разходите на енергия се пада на разхода на
електричество (над 90 %). Това определя електричеството като основен енергоносител.
Фигура 11.6 Разпределение на разходите за енергия по години

За оценка на големината на основния разход на електроенергия е използван
показателят „Специфичен разход за единица произведената продукция”. Спецификата на
производството не дава възможност за формулиране на друг обективен показател освен
реализираната и стойност. Разходът на електричество за разглежданият период е показан в
Таблица 11.5 и на Фигура 11.7.
Специфичният разход на електричество отнесен към един лев продукция за 2006 е
0,3273 kWh/лв. продукция, за 2007 е 0,2827 kWh/лв. продукция и за 2008 е 0,2165 kWh/лв.
продукция.
Таблица 11.5

Разход на електричество по години
Година

Разход
Годишно потребление, MWh
Среден фактор на мощността
Годишни разходи за електроенергия, лева
Обем на произведената продукция в % от пълното
производство
Произведена годишна продукция, лева
Специфичен разход на електроенергия спрямо
произведената продукция, kWh/лева

2005

2006

2007

2008

18 500

11 670

11 779

12 426

0,91

0,91

0,91

0,91

-

1 110 776

1 18 5817

1 387 746

71

65

76

95

-

34 655 483

41 666 170

57 392 998

-

0,3273

0,2827

0,2165
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Фигура 11.7

Продукция и специфичен разход на електричество

Фигура 11.8

Корелация между разхода на енергия и стойността
на продукцията за периода от 2006 до 2008 година.

Получената базова линия на потреблението на електричество е:
E = 10 409+34,76x Продукция , мил.лв
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11.2 АНАЛИЗ НА МЕСЕЧНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ
11.2.1 Електричество
Изследван е ходът на изменение на разхода на електричество по месеци (фиг.11.9).
Средно – месечното потребление за 2006 год. е 972 416,7 kWh/месец, за 2007 год. е 981 500
kWh/месец, а за 2008 год. – 1 035 750 kWh/месец
Фигура 11.9

Изменение на разходът на електричество по месеци

Дял в увеличаването на разхода на електричество през зимните месеци имат и
зависимите от външните климатични условия консуматори : топлинните загуби от
трансформиране на електроенергията, както и електрическото отопление и осветлението. За
установяване влиянието на непроизводствените разходи за електроенергията е разкрита
връзката между месечното и потребление и отоплителните денградуси (фиг.11.10).
Последните са определени при базова температура в използваните отопляеми обеми –
0

18 С.
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Фигура 11.10

Корелация на потребеното електричество и денградусите

Разход на електричество от доковите помпени станции
В помпените подстанции има две големи помпи захранвани с напрежение 6 kV и
мощност по 800 kW, двигателите им са асинхронни с навит ротор. Състоянието им е добро.
През 2006 г. те имат общо 278 часа работа, през 2007 г. - 205 часа, през 2008 г. - 252 часа.
Колкото се отнася до останалите помпи с по-малка мощност, те технологично са
задължително необходими и е трудно да се намерят възможности за намаляване на разхода
на електроенергия.
За доковите помпени станции е възможно да се планира подмяна на помпите с помалките мощности, които са в експлоатация повече от 30 години.
Таблица 11.6 Основни помпи в предприятието
Осушителни
2 X 800 kW

Осушителна
75 kW

Осушителна
132 kW

Пожарна 100
kW

Пожарна
22 kW

Баластна
110 kW

h
693,00

h
48,00

h

h

h

Януари

h
12,30

744,00

17,00

Февруари

24,00

632,00

43,00

672,00

9,00

Вид на помпата

Работни часове
2006
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2007

2008

Март

39,30

585,00

16,00

720,00

32,00

Април

32,00

593,00

11,00

720,00

12,00

Май

25,00

87,00

117,00

735,00

15,00

Юни

32,00

5,00

71,00

542,00

81,00

Юли

12,40

3,40

67,00

740,00

11,00

Август

24,40

7,00

63,00

744,00

14,00

Септември

24,30

4,00

29,00

720,00

18,00

Октомври

13,00

5,00

19,00

742,00

5,00

Ноември

19,20

7,00

45,00

720,00

13,00

Декември

19,45

9,00

42,00

744,00

25,00

Януари

12,30

3,00

49,00

744,00

5,00

Февруари

11,40

5,00

43,00

672,00

18,00

Март

12,00

4,00

45,00

720,00

7,00

Април

18,30

6,00

37,00

720,00

10,00

Май

25,00

3,00

23,00

492,00

228,00

11,20

Юни

18,30

4,00

37,00

168,00

504,00

5,30

Юли

18,30

4,00

39,00

600,00

144,00

5,30

Август

19,00

3,00

43,00

740,00

36,00

5,30

Септември

24,40

5,00

43,00

744,00

29,30

Октомври

25,30

37,00

720,00

34,30

Ноември

6,10

1,30

46,00

72,00

14,00

Декември

12,40

5,00

48,00

744,00

23,00

Януари

11,00

5,30

56,00

735,00

18,30

Февруари

31,00

7,00

43,00

695,00

44,00

6,40

Март

23,20

7,00

57,00

744,00

20,00

5,00

Април

23,30

70,00

55,00

720,00

76,00

Май

18,20

5,00

40,00

732,00

18,30

7,00

Юни

17,30

3,45

54,00

719,00

410,00

5,00

Юли

23,40

22,50

47,00

565,00

509,00

24,00

Август

23,40

2,00

44,00

732,00

582,00

Септември

40,40

57,00

720,00

616,00

Октомври

6,00

2,00

52,00

720,00

744,00

Ноември

12,40

3,00

60,00

250,00

641,00

Декември

24,00

7,30

56,00

720,00

33,00

7,30

9,00

4,00

На Фигури с номера от 11.11 до 11.16, графично са показани часовете на работа на
помпите за трите години.
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Фигура 11.11

Осушителни 2 X 800 kW

Фигура 11.12

Осушителна 75 kW

Фигура 11.13

Осушителна 132 kW
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Фигура 11.14

Пожарна 100 kW

Фигура 11.15

Пожарна 22 kW

Фигура 11.16

Баластна 110 kW
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11.2.2 Потребление на минерална вода
В Таблица 11.7, 11.8 и 11.9 са показани по месеци добитите общи количества
геотермална вода от сондажа, консумираните количества и количествата геотермална вода,
която изтича в морето на самоизлив. Последното е наложително по две причини:
- за да се поддържа температурното ниво на термалната вода съобразно санитарно
хигиенните норми – минимум 380С,
- за да бъде изтичащата вода чиста (при намаляне на дебита водата почернява).
Неизползваната термална вода заедно с всички други отпадъчни води се събират и
изпращат в „Предприятие за Поддържане Чистотата на Морските Води” (ПЧМВ). За тази
услуга ПРЕДПРИЯТИЕТО заплаща на ПЧМВ по 25 евроцента/m3. Както се вижда от данните,
средногодишно се изхвърлят в морето до 504 880 m3 неизползвана термална вода, за която
се заплаща по 125 496 евро/год.
Таблица 11.7

Месеци
1
Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември
Общо
*
( средно)

Месечно потребление на минерална вода за 2006 г.
Добито общо
количество
термална вода
х
от Сондаж Р-39
3
m /мес.
2
46 550
40 730
45 090
43 650
44 980
43 670
45 260
45 400
43 930
45 410
44 090
45 380
534 140

Потребено
количество термална
вода от
предприятието
3
3
m /мес.
m /ден
3
4
3 190
102,90
3 090
110,35
3 300
106,45
2 620
87,33
1 870
60,32
1 800
60,00
1 750
56,45
1 570
50,64
1 620
54,00
2 780
89,67
3 530
117,66
3 230
104,19
30 350

*

83,33

Разлика [2]-[3]
(излято количество
в морето)
3

m /мес.
5
43 360
37 640
41 730
41 030
43 110
41 870
43 510
43 830
42 310
42 630
40 560
42 150
503 790

3

m /ден
6
1 399
1 344
1 348
1 368
1 391
1 396
1 404
1 414
1 410
1 375
1 352
1 360
*

1 380

Степен на
използване
[2]:[3]
%
7
6,85
7,59
7,32
6,00
4,16
4,12
3,87
3,46
3,69
6,12
8,01
7,12
*

5,68
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Таблица 11.8

Месеци

1
Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември
Общо
*
( средно)

Таблица 11.9

Месеци

1
Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември
Общо
*
( средно)

Месечно потребление на минерална вода за 2007 г.
Добито общо
количество
термална вода
от Сондаж
х
Р-39
3
m /мес.
2
45 580
41 220
45 570
44 010
45 530
43 900
45 210
46 620
43 660
44 980
43 340
44 900
534 520

Потребено
количество термална
вода от
предприятието
3

3

Разлика [2]-[3]
(излято количество в
морето)
3

m /мес.
3
3 700
3 410
3 590
2 410
2 530
1 540
1 360
1 760
1 890
2 320
2 590
2 540

m /ден
4
119,4
121,8
115,8
80,3
81,6
51,3
43,9
56,8
63,0
74,8
86,3
81,9

m /мес.
5
41 880
37 810
41 980
41 600
43 000
42 360
43 850
44 860
41 770
42 660
40 750
42 360

29 640

81,2

504 880

Степен на
използване
[2]:[3]

3

m /ден
6
1 351
1 350
1 354
1 387
1 387
1 412
1 415
1 447
1 392
1 422
1 358
1 366

%
7
8,12
8,27
7,88
5,48
5,56
3,51
3,01
3,78
4,33
5,16
5,98
5,66

*

*

1387

5,55

Месечно потребление на минерална вода за 2008 г.
Добито общо
количество
термална вода
от Сондаж
х
Р-39
3
m /мес.
2
44 800
42 130
45 090
43 670
45 080
43 550
46 090
44 430
43 000
43 330
43 010
45 920
530 100

Потребено
количество термална
вода от
предприятието
3

m /мес.
3
3690
3 400
3 030
2 400
2 200
2 240
1 820
1 380
4 540
2 100
3 964
2 050
32 814

Разлика [2]-[3]
(излято
количество в
морето)

3

m /мес.
5
41 110
38 730
42 000
41 270
42 880
41 310
44 270
43 050
41 460
41 230
40 046
43 870

m /ден
6
1326
1 383
1 355
1 376
1 383
1 377
1 428
1 389
1 382
1 330
1 335
1 415

%
7
8,23
8,07
6,77
5,50
4,88
5,14
3,95
3,11
3,58
4,85
6,89
4,46

89,9

497286

*

*

m /ден
4
11,90
121,4
99,7
80,0
71,0
74,7
58,7
44,5
51,3
70,0
95,6
68,3
*

3

3

Степен на
използване
[2]:[3]

1362,4

6,19

Потребеното количество термална вода от предприятието е показано на Фигура 11.17.
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Фигура 11.17

Месечно потребление на минерална вода за 2006 - 2008 г.

Водата се използва за битови нужди и има средно – месечна стойност от 1 360 m3 до 4
530 m3. В годишен аспект за 2008 г. е изразходвана 32 814 m3 геотермална вода, което
съставлява 89,9 литра на човек на ден. Този разход е висок.
На Фиг.11.18 е показана зависимостта между разхода на вода и външната температура.
Фигура 11.18

Корелация на месечния разход на геотермалната вода и
външната температура за тригодишен период.
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В Таблица 11.10 са показани данни за количествата топлинна енергия, която би била
необходима за загряване на потребната вода за БГВ, ако същата се загрява 10 0С до 500С.
Таблица 11.10

Потребена геотермална енергия 2006 – 2008 г.

Месеци
Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември
Общо за годината

2006
MWh
147,8
143,2
152,9
121,4
86,7
83,4
81,1
72,7
75,1
128,8
163,6
149,7
1406,3

2007
MWh
171,4
158,0
166,3
111,7
117,2
71,4
63,0
81,6
87,6
107,5
120,0
117,7
1373,4

2008
MWh
171,0
157,5
140,4
111,2
101,9
103,8
84,3
63,9
210,4
97,3
183,7
95,0
1520,5

Средно
MWh
163,3
152,9
153,2
114,8
101,9
86,2
76,1
72,7
124,2
111,2
149,1
120,8
1433,4

Съгласно действащата в страната нормативна уредба – условието за ползване само
на топлинна енергия от такива води е:
за топлинна мощност до 5 MW – ползването е чрез т.н. „разрешителен режим” и при цена
1,50 лв./m3. Разрешеното количество се заплаща, независимо от това дали е ползвано или не.
11.2.3 Потребление на вода
На Фигура 11.19 е показано месечното потребление на вода за тригодишен период.
Както се вижда от фигурата след август 2007 г е установена тенденция към понижаване на
потреблението на вода.
Фигура 11.19

Месечно потребление на вода за тригодишен период.
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11.2.4 Кислород
Фигура 11.20

Месечно потребление на кислород за тригодишен период.

3.2.5 Ацетилен
Фигура 11.21

Месечно потребление на ацетилен за тригодишен период.
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11.2.6 Пропан-бутан
Фигура 11.22

Месечно потребление на пропан-бутан за тригодишен период.

12. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО
Анализът на енергопотреблението по предоставени данни за изминал тригодишен
период – 2006 ÷ 2008 година, показва че основният енергоносител е електричеството, което
съставлява около 90 % в годишния енергиен баланс на предприятието. Без да се
омаловажават използваните :геотермална вода, студена вода и технологични газове,
значимият потенциал за намаляване на разходите за енергия се очертава в областта на
електропотреблението. Анализът установи резултати от много добро управление на разхода
на електроенергия. Доказан е устойчив тренд към намаляване на специфичния разход на
енергия.
Състояние и енергийната ефективност на електроснабдителната система,
преносната

мрежа

и

консумацията

на

електричество

от

потребителите

на

предприятието.
Експлоатацията на електрическите съоръжения, организирана от енергийния отдел на
Предприятието е на много добро ниво, при условията на морално и материално износени и
амортизирани съоръжения.
1.

За

подобряване

на

устройството,

експлоатацията,

техническата

безопасност,

пожарната безопасност, съгласно действащите в тези направления Наредби у нас, е
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необходимо решаване и изпълняване на следните МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ И ПОВИШАВАНЕ
НА ТЕХНИЧЕСКАТА БЕЗОПАСНОСТ:
1.1

Да се измени приетото от първоначалния проект положение, че консуматорите в

предприятието по условия на непрекъснатост на електроснабдяването са II и III категория. С
изменение на технологиите и навлизане на компютърни комплекси за информация и
управление, както и на изискванията за техническата безопасност, категоризацията на
предприятието по непрекъснатост на електроснабдяването трябва да се измени на I и II
категории, а по отношение на управлението и компютърните комплекси - I

и

нулева

категории.
1.2.

Във връзка с изменението на категориите за електроснабдяване на консуматорите в

предприятието и условията по техническа безопасност при превключвания са предвидени
следните мерки:
1.2.1 на цехови подстанции с по два или три трансформатора по 1 000 kVA, 20/0,4 kV,
да се подменят износените прекъсвачи на ниско напрежение със система за включване
на резерва (АВР), която струва до 15 000 лв. за една система, а общо за четири
системи 60 000 лв.
1.2.2. за сухия док да се достави дизелов агрегат с мощност 100 kW, 0,4 kV, който да се
ползва като трети независим източник на електроснабдяването за потребители първа
категория. Необходимата инвестиция е 55 000 лв.
1.2.3. за инженерния корпус с компютърни комплекси и системи за управление да се
достави бензинов агрегат с мощност 30 kW, 0,4 kV като трети независим източник за
потребители нулева и първа категория. Необходимата инвестиция е 16 000 лв.
1.3

За осигуряване на техническата и пожарна безопасност при ремонта на корабите,

електрическите подвижни табла за захранване на консуматорите да бъдат с входни трифазни
автомати, комбинирани с дефектнотокова защита. С това ще се изпълни и условието за
защита по техническа безопасност при наличие на кабелни присъединявания по-дълги от 10
метра. Необходимите инвестиции са: за автоматите за едно табло - 1 500 лв.; общо сумата за
10 табла – 15 000 лв.
1.4

Анализът на специфичния разход на електричеството показва, че той има две

компоненти – независеща от обема на производството и зависеща от обема на
производството. Целесъобразно е да се обърне по-голямо внимание на първата компонента,
като се пристъпи към изпълнение на:
1.4.1

По условията за безопасна експлоатация и безаварийна работа, кабелите на

напрежение 20 кV и 6 кV, маслен тип, които са с изчерпан ресурс и вече с недобро състояние
на изолацията, следва постепенно да се подменят с нови кабели, сух тип. Общата стойност
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за замяна на всички кабели възлиза е 550 000 лв., а с монтажа – 630 000 лв. Замяната,
според финансовите възможности, следва да се извърши за три-четири години, като се
започне от кабелите за отговорни консуматори – компресори, помпи и др.
1.4.2

Маломаслените прекъсвачи в Главната разпределителна подстанция са с

изчерпан ресурс. Резервни части за тях няма. Следва да се подменят с подходящи
прекъсвачи от нов тип – вакуумни или елегазови. Смяната може да стане последователно за
две-три години. Стойността на един нов прекъсвач по цени в момента е 3500 – 4000 EUR. За
замяната на всички прекъсвачи сумата ще бъде 180 000 лв.
1.4.3

След подмяна на кабели и прекъсвачи и въвеждане на АВР между

трансформаторите на страна НН, от изключване на трансформаторите работещи на празен
ход, може да се реализира годишно намаление на разходите за електричество в размер на
20 000 лв.
1.5.

Целесъобразно е 30 броя заваръчни агрегати (от общо 200 броя) да бъдат снабдени с

дистанционно компютърно управление на заваръчния ток. Разходите за това ще възлязат
общо на 25 000 лв. В резултат на това ще бъде уплътнено работното време на заварчиците,
ще се увеличи производителността с 5-7 %.
1.6.

Заваръчните агрегати трябва да се зачисляват персонално на заварчици или бригада

(група) заварчици, с което ще се подобри експлоатацията и опазването им от електрически и
механически повреди. Ремонтът на заваръчните агрегати е затруднен от страна на резервни
части и е скъп и трудоемък.
2.

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ

2.1

Икономия на активна енергия при работа на трансформаторите на празен ход.
2.1.1 Оценка при изключване на един трансформатор за една година.
Годишната икономия за енергия при изключване на един трансформатор за една

година е оценена на 2 668 лв.
2.1.2

Оценка при изключване на десет трансформатора през почивните и празнични

дни за една година.
Годишната икономия за енергия в този случай е оценена на 7 308 лв.
Мерките са възможни след:
- въвеждане на АВР при трансформаторите;
- смяна на маслени кабели за 20 kV;
- смяна на маломаслени прекъсвачи за 20 kV
2.2 Мерки по котелната инсталация.
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Предложението се отнася до доставка и въвеждане в експлоатация на мобилен
електрически парен котел с производителност 400 kg/h. Парата да се използва за
технологични нужди в дока.
Необходимата инвестиция е 54 030 лв., като спестените средства за енергия след
въвеждане на мярката ще бъдат 6 808,65 лв. Простият срок на откупуване е 7,9 години.
2.3 Предложение за нов начин на отопляване и определяне на разходите за енергия.
Предлага се инсталиране на 161 бр.термопомпени агрегати тип „въздух-въздух”.Те ще
заменят съществуващите отоплителни котли. Необходимата инвестиция е 91 770 лв.
Разликата между цената на използваното електричество за отоплителни нужди при сегашното
състояние и след инсталиране на термопомпените агрегати ще бъде 28 519,30 лв. – за една
година. Срокът, за който инсталираните съоръжения ще възвърнат инвестицията си е 3,2
години.
2.4 Предложение за локални отоплителни тела и определяне на разходите за енергия.
Предлага се използване на преносими инфрачервени отоплителни тела тип „чадър”
работещи с газ „пропан-бутан”. Цената на едно преносимо отоплително тяло (без бутилката) с
вкл. ДДС е 864 лв. Инвестицията за 46 бр. отоплителни тела е 39 744 лв.
Годишното спестяване е 73 723,91 лв. Простият срок на откупуване е 0,54 години.
2.5 Предложение за доставка на нови винтови компресори и подмяна на тръбите и
спирателните вентили на тръбопроводната мрежа за сгъстен въздух с нови.
Всички компресори в компресорната станция са бутални и са произведени преди
повече от 40 г. Те са амортизирани, с голямо потребление на енергия за производство на
сгъстен въздух и с големи експлоатационни разходи.
Предложението е за инсталиране на три броя винтови компресори “Almig 250” с
номинална мощност 250 kW, работно налягане 8 bar, дебит 40,79 m3/min, размери
3200х1680х2060 и маса 4100 kg и един винтов компресор “Almig variable 260” с номинална
мощност 260 kW, работно налягане 5 ÷ 13 bar, дебит 15,5 ÷ 41,8 m3/min, размери
3950х1650х2025 и маса 4300 kg. и подмяна на 3 106 m тръби от мрежата за сгъстен въздух, с
нови полиетиленови тръби с висока плътност и налягане до 10 bar, както и подмяна на
спирателните вентили с нови.
Икономията на електроенергия за предложените мерки е 1 025,13 MWh годишно. При
цена на електроенергията 145 лева за MWh, изпълнението на предложената мярка води до
намаляване на разходите за енергия със 148 643,49 лева. Инвестицията за компресорната
система, подмяната на тръбната мрежа и подмяната на вентилите е 739 386,34 лева с ДДС и
включва доставка, монтаж и настройка. Срокът на откупуване е 4,97 години.
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1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
- Представяне на промишлената система
Предприятието е основано през 1913 г. като склад за захар. На 01.09.2009 г. складът се
преобразува в „Цех за складово - разфасовъчна дейност“, а на 01.01.2013 г. в „Завод за
пакетиране“.
В новата структура, основната услуга е пакетирането, дистрибуцията и логистиката на
захарни изделия.
Към момента на настоящото обследване е изготвен технически проект, чието
изпълнение е в ход на доуточняване, с който ще се постигне значителна реорганизация на
производството, а част от машините ще бъдат подменени.
-

Сертифициране
Заводът е сертифициран по стандарт IFS (ISO/IEC 17065:2012). От 08.06.2015 г. е

сертифициран за качество на управление по ISO 9001:2008, а от 25.06 2015 г. със сертификат
за стандарт за система за управление на безопасността на храните ISO 22 000:2005.
- Персонал
Общият персонал на завода е 58 човека, от които 19 ръководно – административен
персонал и 39 работника.
На Фигура 1.1 е показан орто - снимачния план на завода, а на Фигура 1.2 - генералния
план на площадката му.
Фигура 1.1

Орто-снимачен план

Фигура 1.2

Част от генералния план на
„Захарни заводи“ АД
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2. ВИД НА ПРОИЗВЕЖДАНИТЕ ПРОДУКТИ ЗА ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД.
- Продуктова гама
Основна дейност на завода като услуга е пакетирането на захар, произвеждана в друго
предприятие в разфасовки по: 1 kg, 5 kg, 25 kg, 50 kg, 1000 kg, а също така и производство и
опаковане на захар на бучки.
Фигура 2.1

Фигура 2.3

Част от продуктовата гама

Част от продуктовата гама

Фигура 2.2

Фигура 2.4

Част от продуктовата гама

Част от продуктовата гама
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3. СЪСТОЯНИЕ НА ПРОИЗВЕЖДАЩОТО ОБОРУДВАНЕ. РЕЖИМИ НА РАБОТА
Електрическата мощност на използваните машини е представена в Таблица 3.1, а на
Фигура 3.1 е показано дяловото разпределение.
Таблица 3.1

Параметри на машините
Съществуващи машини

Брой

Обща
Мощност инсталирана
мощност

-

-

kW

kW

1

Пакетираща машина "Хасия"

1

7,00

7,00

2

Пакетираща машина "Каси"

2

3,00

6,00

3

Пакетираща машина "Триапекс"

3

3,00

9,00

4

Транспортни ленти

8

4,00

32,00

5

Фолиращи тунели

2

17,00

34,00

7

Бункер със захранващ шнек за кафява захар

1

4,00

4,00

8

Елеватор с трошач за бучки

1

1,10

1,10

9

Дозатори от бункери за захар

3

въздух

-

10

Линия за разфасоване на чували по 25 kg и 50 kg

1

7,50

7,50

1

2,20

2,20

3

30

90

11

Бункери за захар, захранващи пакетажни машини 4,5 m

12

Машини за бучки

Фигура 3.1

3

Дяловото разпределение на инсталираната
мощност на съществуващите машини

В процес на окончателно доуточняване е технически проект, свързан с цялостна
реорганизация на технологичните участъци.
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Фигура 3.2

Пакетираща машина "Хасия"

Фигура 3.3

Пакетиращите машини
“Триапекс” – 1 kg

Фигура 3.4

Пълначно

Фигура 3.5

Склада за готова продукция

На Фигура 3.6 е показан идейният план на разположението на основните технологични
участъци при предстоящата реконструкция.
Новите участъци са както следва:
I - Пакетиране на малки разфасовки до 1 kg.
II - Пакетиране на разфасовки до 5 kg. и пълнене на Биг-бегси.
III - Пълнене на торби до 50 kg.
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Фигура 3.6

Таблица 3.2

Ситуационен план на новите технологични участъци в завода

Легенда към ситуационния план

Каси - 1
Каси - 2
Транспортна лента 4100х420
Транспортна лента 2200х420
Маса за стиковане, подвижна на колела Н = 80 cm.
Фолиращ тунел
Транспортна лента 6500х700
Бункер със захранващ шнек за кафява захар
Пакетираща машина за хартиени опаковки от 1 kg - Смек
Елеватор 32 t/h
Телферен път
Дозатор за Биг-бегси
Хасия 5 kg ПЕ
Стреч машина

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

В Таблица 3.3 е показано бъдещото оборудване.
Таблица 3.3

Описание на бъдещото оборудване

Mашини след изпълнение на проекта
-

-

Брой

Обща
Мощност инсталирана
мощност

-

kW

kW

1

Пакетираща машина "Хасия"

1

7,00

7,00

2

Пакетираща машина "Каси"

2

3,00

6,00

3

Пакетираща машина за хартиени опаковки от 1 kg. "Смек"

1

42,00

42,00

4

Транспортни ленти

3

4,00

12,00

5

Фолиращ тунел

1

17,00

17,00

7

Бункер със захранващ шнек за кафява захар

1

4,00

4,00

8

Елеватор

1

4,00

4,00

9

Телферен път

1

4,00

4,00

10

Машина за бучки

1

80

80
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Трите съществуващи пакетиращи машини "Триапекс" ще бъдат заменени с една нова
пакетираща машина за хартиени опаковки от 1 kg. "Смек". Предвижда се и трите машини за
производство на бучки да бъдат заменени с една нова машина с по-малка инсталирана
мощност. Предвидена е реорганизация на транпортните пътища и оборудването по
помещения. Преустройството на участък за пакетиране и разфасовка на захар в опаковки до
5 kg е с цел намаляване на праховите емисии във въздуха на работните помещения, да се
подобрят условията на труд и да се намалят енергийните разходи.
Доставената захар от външни производители в транспортни опаковки Биг-бегси или
чували до 50 kg ще се разтоварват посредством телфер (поз.11) в петата на новия елеватор
(поз.10), от който чрез течки директно ще се захранват бункерите със захар. От естакадата на
Завода за захар, захарта ще се разпределя чрез тресини за отсяване към три бункера за
захар.
От бункерите за захар чрез дозатори се пълнят торби до 50 kg. захар, зашиват се и се
изнасят чрез лента към склада за захар, където се подреждат на палета и се фолират с
транспортно фолио.
Захранването на пакетажните машини ще става само през бункерите за захар
посредством течки, а пълненето на биг-бегси чрез дозатор разположен под бункера за захар.
Захарта ще се пакетира в разфасовки до 1 kg. в полиетиленово и хартиено фолио чрез
пакетираща машина „Каси” поз. 1 и 2. Посредством транспортни ленти, пакетите ще се
транспортират до маса за стекове поз. 5, от където ръчно стекованите пакети се подават за
фолиране през фолиращ тунел поз.6 върху транспортна лента поз.7. Фолираните и вече
изстинали стекове се подреждат на палета, фолират се и се транспортират до склад за готова
продукция. Когато се пакетира продукт с кафява захар, се зарежда бункер за кафява захар със
захранващ шнек поз.8, откъдето се захранва пакетираща машина Каси-2 поз.2.
Захранването на новата пакетираща машина за хартиени опаковки от 1 kg. Поз.3 ще
става директно от захранващите бункери за захар. Стековането и фолирането на пакетите ще
става автоматично. Стековете ще се подреждат ръчно, фолират и транспортират към склад
продукция.
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4.

СИСТЕМИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ И ЕЛЕКТРОСНАБДИТЕЛНИ

СИСТЕМИ
Електроснабдяване на завода

Фигура 4.1

Заводът няма собствено захранване с

Схема на
електроснабдяването

електричество средно напрежение. Захранването
с електричество за собствени и технологични
нужди се извършва на страна ниско напрежение
от

електроснабдителната

силози“

към

уредба

съседно

Електроснабдителната

схема

на

„Нови

предприятие.
е

показана

на

Фигура 4.1.

5. СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ПОТОЦИ
Измерване на разхода на електричеството
Отчитането на потребеното електричество се извършва по електромер, който е само за
Завода за пакетиране.
6. ЕНЕРГИЯ ГЕНЕРИРАНА В РАМКИТЕ НА ПРОМИШЛЕНАТА СИСТЕМА. СЪСТОЯНИЕ НА
ГЕНЕРИРАЩИТЕ МОЩНОСТИ. СИСТЕМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА МИКРОКЛИМАТА
6.1 Котелна централа
Производството на топлина за отопление се осъществява в локална котелна централа.
Разположена е в обособено за целта помещение (фиг. 6.1), попадащо в рамките на основната
производствена сграда. В нея са инсталирани два котела.
Фигура 6.1

Разположение на котелната
централа

Фигура 6.2

Котелната централа
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На Фигура 6.3 е показана принципната схема на основните съоръжения в централата.
Фигура 6.3

Принципна схема на централата

В Таблица 6.1 е представена спецификация на елементите от Фигура 6.3.
Таблица 6.1
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Спецификация на елементите от Фигура 6.3
Наименование

Котел 1 – Baymak Linyitomat 200
Котел 2 – Baymak Linyitomat 200
Хидравличен изравнител
Помпа Grundfos TP 32-120/2 – 0,37 kW
Помпа Grundfos TP 32-120/2 – 0,37 kW
Топлообменен апарат GEA WP 757M-60
Трипътен смесителен вентил
Помпа Grundfos TP 65/180 – 1,5 kW
Спирателен вентил
Разширителен съд

В котелното са инсталирани два еднотипни котела, работещи с твърдо гориво –
въглища.
Описание на котлите
Моделите са Baymak Linyitomat 200 и са показани на Фигура 6.4. Котлите са водогрейни.
Характеристиките на котлите са:
- максимална мощност

200 000 kcal/h – 232,6 kW;

- работно налягане
- работна температура

3,0 bar;
90 oC.

Годината на производство на котлите е 2011 г.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Агенция за устойчиво енергийно
развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
Стр.10

Фигура 6.4

Котлите, модел - Baymak
Linyitomat 200

Фигура 6.5

Характеристиките на котела

Работата на котлите е по преценка на обслужващия персонал. Подаването на гориво е
ръчно и се осъществява по субективна преценка в съответствие с външните климатични
условия. Всеки ден се зарежда единият котел, като при необходимост се дозарежда
няколкократно с гориво. В края на работния ден и през нощта се остава внесеното гориво да
доизгори, след което котела се почиства. В началото на следващия работен ден, другият котел
се експлоатира в същия режим.
Осигурена е възможност за загряване на водата в отоплителната инсталация с пара
чрез топлообменен апарат, но тази възможност не се използва по икономически причини.
Отоплителната инсталация е затворен тип. Снабдена е с мембранни разширителни
съдове.
Вътрешният циркулационен контур на топлоносителя от котлите към хидравличния
изравнител се осъществява с помпи Grundfos модел ТР 32-120/2 с електрическа мощност на
втора скорост 0,37 kW. Номиналният дебит на помпите е 8,6 m3/h, а номиналният напор е 7 m.
Техническото състояние на котелната централа и на монтираните в нея съоръжения е
много добро. Пo време на обследването за енергийна ефективност е направен газов анализ на
състоянието на работещия котел - не се установи отклонение от неговата нормална работа.
Измерванията могат да бъдат приети и за втория, неработещ в момента котел, защото двата
котела са аналогични, произведени са по едно и също време и работят последователно при
еднакъв режим и поддръжка.
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Фигура 6.6

Точката на измерване на Baymak
тип Linyitomat 200

Фигура 6.7

Моментните показания на газов
анализатор „Testo 335 - 2“

6.2 Локални инсталации
Съществуващата вентилационна система е остаряла и неработи. Единствената
работеща, смукателна вентилация обслужва зарядната станция на електрокарите.
Разработен е технически проект, който е в процес на стартиране на изпълнението, с
който се предвижда изграждане на изцяло нова общообменна вентилационна и климатична
система. В новия проект се предвижда фините прахови (захарни) частици от пакетиращите
машини да се засмуква от центробежен прахов взривозащитен вентилатор с дебит 5 800 m3/h
и електрическа мощност 5,5 kW, като въздухът преди вентилатора ще преминава през ръкавен
филтър. След вентилатора въздухът ще попада в хидроциклон (скрубер) за постигане на
максимално очистване – до 99,9%.
За компенсация на изхвърления въздух е предвидена приточна вентилация, осигурена
от вентилатор с дебит 6 000 m3/h и електрическа мощност 4 kW. Загряването на въздуха през
зимния период ще се осъществява чрез отоплителна секция с топлинна мощност 24 kW.
Секцията ще бъде захранена с топлоносител от котелното.
Към настоящия момент няма изградена система за климатизация. В новия технически
проект се предвижда изграждане на климатична система, работеща в термопомпен режим на
директно изпарение. Отоплителната мощност на предвидения агрегат е 18 kW, a
охладителната - 17 kW. Обработеният въздух ще се транспортира до работните помещения с
помощта на вентилатор с дебит 3 500 m3/h и електрическа мощност 1,1 kW.
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6.3. Битово горещо водоснабдяване
За санитарно битови нужди в завода са осигурени две помещения – бани. Тези
помещения са ремонтирани, изградени със съвременни материали и в съответствие с всички
технически норми за такъв тип помещения.
За осигуряване на гореща вода в съблекалните към всяка баня са инсталирани по един
водогреен бойлер. Бойлерите са произведени от Фирма Bosch модел WST SK-400 - 1. Тези
бойлери са с осигурена възможност за включване към слънчева инсталация, която към
момента на обследването не се използва. За загряване на водата се използва топлоносител от
котелното. Полезният обем на всеки бойлер е 364 l. Максималната мощност на нагревателната
повърхнина на вградената серпентина при температура на входящата вода 90 оС е 36,8 kW.
По време на обследването не се установи недостиг на гореща вода.
Фигура 6.8

Бойлерът Bosch модел WST

SK-400 - 1

Фигура 6.9

Характеристиките на бойлера

7. СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ
Заводът се захранва с вода от градската водоснабдителна мрежа. Използва се
единствено за битови и санитарни нужди. В технологичните процеси вода не се използва.
8. СИСТЕМИ ЗА СГЪСТЕН ВЪЗДУХ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ГАЗОВЕ
Сгъстен въздух
За осигуряване на нуждите от сгъстен въздух за пневмо - автоматиката се използва
компресорна станция с един компресор.
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Фигура 8.1

Компресорното

Компресорът

Фигура 8.2

Характеристиките на компресора

е винтов – Worthigton Creyssensac, тип Rollair RLR 20B, (фиг. 8.1).

Произведен е през 2007 г. Номиналната мощност на електрическия двигател е 15 kW при
номинален дебит 132 m3/h

и налягане 10 bar. Охлаждането на компресорa е въздушно.

Управлението е автоматично. Осъществява се по налягане, температура и време на
разтоварване. След компресора сгъстеният въздух се събира в два ресивeра, всеки с обем 550
литра и максимално работно налягане 11 bar.
Фигура 6.3

Ресиверите

Фигура 6.4

Изсушителят

За изсушаване на сгъстения въздух се използва изсушител ATLAS COPCO с
електрическа мощност 1 kW. Той работи с хладилен агент – R 404 A.
През време на обследването за енергийна ефективност не се установиха отклонения от
нормалната работа на компресора. Не е установен недостиг на сгъстен въздух.
В заводът не се използват технологични газове.
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9. ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И СИСТЕМИ
Захранването със захар в участъка за пакетиране се извършва по два начина:


От завода за захар чрез транспортни ленти захарта се разпределя върху 3 бр.

тръсини, през които се отсява и се разпределя в 3 бр. бункери.
-От първи и трети бункер чрез дозатори се пълнят торби от 25 kg и 50 kg, зашиват се и се
изнасят чрез транспортна лента към склада, където се подреждат на палета и се фолират с
транспортно фолио.
-От третия бункер има връзка с транспортни ленти, които извеждат захарта към два
междинни бункера, разположени на кота +5,20. От тях се подава захар на самотек чрез течки
към следните пакетажни машини: „Хасия” за 5 kg разфасовки - 1бр., „Каси” за 1kg разфасовки 2 бр. и „Триапекс” за 1kg разфасовки- 3 бр.
-Готовите стекове се транспортират към склада чрез лентов транспортъор, подреждат се
на палета и се фолират.
Петкилограмовите пакети директно се подреждат от разфасовъчна машина „Хасия” на
палета, след което се фолират.
-От втория бункер чрез тегловен дозатор се пълнят Биг - бегси, които се транспортират с
електрокар до склада.


Чрез елеватор

доставената захар от външни производители в транспортни

опаковки Биг-бегси или чували от по 25 и 50 кг се разтоварва в петата на елеватора. От
елеватора захарта се прехвърля на линията захранваща бункерите на пакетажните машини.
10. СИСТЕМИ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ
10.1 Настоящо състояние
По предоставена от завода информация за инсталирана мощност и режим на работа е
направен анализ на осветлението. Съществуващото производствено осветление е изпълнено
основно с луминесцентни лампи с единична мощност 36 или 64 W и живачни лампи с единична
мощност 125 W. В резултат на изпълняван технически проект има участъци с ново осветление
– битов участък, участък „Бучково“.
Броят, типът, мощността и режимът на работа на осветителите по участъци е
представен в Таблица 10.1.
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Фигура 10.1

Осветлението в склад
производство

Таблица 10.1

Участък

Фигура 10.2

Осветлението в участък
„Бучков“

Брой, тип, мощност на осветителите по участъци и потребление на
енергия
Средно
Общо
дневно
Годишно
Ед.мощност
инст.
Oсветителни тела брой
време на
потребление
(W)
мощност
експлоатация
(kWh)
(W)
(часа)

Разфасовка 1 т

ЛЛ

2

40

80

12

249,6

Разфасовка 25, 50 кг

ЖЛ

3

125

375

18

1755

Разфасовка 5 кг

ЛЛ

12

64

768

8

1597,44

Разфасовка 1 кг

ЛЛ

8

64

512

18

2396,16

Бучково

ЛЛ

64

36

2304

12

7188,48

Склад ГП - южен

ЖЛ

14

125

1750

12

5460

Склад ГП - южен

НЖ

2

60

120

12

374,4

Склад ГП

ЛЛ

216

64

13824

12

43130,88

Склад производство

ЛЛ

8

64

512

18

2396,16

Склад производство

ЖЛ

8

125

1000

18

4680

Разпределението на потребената енергия в годишен план от осветителите по типове е
представено на Фигура 10.3, а на Фигура 10.4 - разпределението на потребената енергия за
осветление в участъците в годишен план.
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Фигура 10.3

Разпределение на потребената енергия в годишен
план от осветителите по типове

Фигура 10.4

Разпределение на потребената енергия за
осветление в участъците
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10.2 Бъдещо състояние
В процес на окончателно доуточняване и частично изпълнение е технически проект,
свързан с цялостно подновяване на осветлението. Новите осветителни инсталации са
разработени в съответствие с отрасловите норми за осветеност на работната повърхност и
работните места. Нормативните изисквания за осветеност са спазени при проектирането.
Осветеността в участъци, където има сортиране, смилане, смесване и пакетиране е 300 Lux, а
в участъците, където има складиране и транспортни пътища е 100 Lux.
В помещенията за пакетиране на разфасовки до 1 kg, 5 kg, пълнене на торби до 50 kg и
пълнене на „ Биг-бегси“ са предвидени LED осветителни тела с мощност 38,3 W – 3 464 lm, и
68 W – 6 400 lm. Предвидено е и евакуационно осветление с акумулатори, осигуряващи
осветеност до 60 min.
11.АНАЛИЗ НА БАЗИТЕ ДАННИ И ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА ЗА
ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ
11.1 АНАЛИЗ НА ГОДИШНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ
Анализът е извършен на основата на представени от завода регистрирани данни за
периода 2013 г.÷ 2016 г. Приложен е подход за получаване на цялостна картина на
потреблението на енергия в завода, която да е отправен пункт за определяне на базовата
линия на енергопотребление. За тази цел е използван като физически измерител на обема на
производството - пакетирани количества захар.
В Таблица 11.1÷ 11.4 са показани изходните данни за анализа на енергопотреблението,
включващи основните енергийни разходи в завода. В разходите за електричество са включени
и всички непроизводствени разходи, както и разходите за осветление. Всички стойности на
разходите за енергия са без включен ДДС.
Таблица 11.1

Месец

Изходни данни за анализа на енергопотреблението – 2013 г.

Средномесечна
температура

Денградуси

о

I
Il
Ill
IV
V
VI

С
1,56
5,21
7,42
14,24
19,50
20,96

571,70
414,10
390,00
172,70

Крайна
продукцияпакетирана
захар
kg
1 948 243,30
3 387 520,80
2 757 451,00
3 290 192,60
3 310 791,40
4 163 917,50

Електричество
kWh
26 225,00
24 132,00
26 143,00
34 530,00
28 327,00
33 751,00

лв.
4 056,88
3 735,05
4 101,37
5 342,14
4 425,24
5 328,27
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VII
VIII
IX
X
XI

22,27
24,24
18,26
12,57
8,63

XII

-0,26

Таблица 11.2

Месец

230,30
341,00

9 069 371,80
7 223 800,40
7 858 353,20
5 065 827,80
3 555 518,00

39 874,00
40 451,00
43 023,00
48 820,00
36 697,00

5 530,52
5 333,20
5 692,80
6 508,68
4 814,12

628,00

2 297 400,60

36 697,00

4 814,28

Изходни данни за анализа на енергопотреблението – 2014 г.

Средномесечна
температура

Денградуси

о

I
Il
Ill
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

С
1,35
3,11
8,74
8,22
13,43
19,23
19,18
23,25
13,75
11,16
6,03

XII

2,35

Таблица 11.3

Месец

Крайна
продукцияпакетирана
захар

274,00
419,00

kg
3 167 541,60
1 830 632,80
4 775 174,20
5 460 773,40
3 657 234,20
2 956 861,80
4 107 332,20
4 620 508,00
3 513 642,60
3 334 465,00
2 287 402,20

547,00

1 375 896,00

578,00
473,00
349,00
353,33

Електричество

41 548,00
32 387,00
28 660,00
46 059,00
43 579,00
45 738,00
45 165,00
35 714,00
31 223,00
30 065,00
21 094,00

лв.
5 211,37
4 062,34
3 531,26
5 785,90
5 454,84
5 695,57
5 576,48
4 535,66
3 825,27
3 753,46
2 629,31

18 316,00

2 274,56

kWh

Изходни данни за анализа на енергопотреблението – 2015 г.

Средномесечна
температура

Денградуси

о

I
Il
Ill
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

С
2,06
2,79
6,90
10,40
17,65
19,57
23,48
22,71
19,13
11,19
8,87

XII

3,74

Крайна
продукцияпакетирана
захар

Електричество

273,00
334,00

kg
2 617 195,00
1 823 937,00
3 733 336,00
2 025 272,00
3 856 049,40
5 133 011,20
5 752 204,20
4 926 871,60
8 753 185,60
7 155 310,00
4 290 372,60

kWh
29 509,00
23 966,00
40 848,00
34 117,00
36 499,00
43 742,00
54 734,00
29 789,00
62 648,00
56 182,00
38 586,00

лв.
3754,97
3147,48
5073,59
4232,6
4335,6
5450,07
6801,32
4438,19
9086,32
8228,39
5535,31

504,00

4 285 627,00

40 057,00

5801,33

556,00
482,00
406,00
288,00
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Таблица 11.4

Месец

Изходни данни за анализа на енергопотреблението – 2016 г.

Средномесечна
температура

Денградуси

о

I
Il
Ill
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

С
-2,97
8,52
8,52
14,23
15,45
21,90
23,23
22,48
18,30
10,74
6,70

XII

-0,87

Крайна
продукцияпакетаж

Електричество

225,00
339,00

kg
5 838 000,00
5 381 000,00
4 624 000,00
4 780 000,00
4 469 000,00
5 484 000,00
5 579 000,00
6 387 000,00
7 333 000,00
3 103 000,00
2 557 000,00

43 106,44
47 220,38
50 745,88
47 228,78
38 265,62
42 061,26
44 812,22
48 091,44
60 159,06
54 683,00
40 672,97

лв.
6 203,23
6 792,16
7 300,67
6 831,52
5 462,69
6 054,48
6 355,10
6 841,75
8 486,93
7 713,40
5 736,60

585,00

2 611 000,00

40 486,57

5 709,24

650,00
275,00
294,00
113,00

kWh

В Таблица 11.5 са представени количествата получена крайна продукция в годишен
план. Графичното изобразяване на производството е представено на Фигура 11.1.
Таблица 11.5

Продукция за периода 2013 г. ÷ 2016 г. в годишен план
Продукция, kg

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.

53 928 388,40
41 087 464,00
54 352 371,60
58 146 000,00
Фигура 11.1

Годишно разпределение на продукцията
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Основният енергоносител за технологични процеси в завода е електричеството.
Таблица 11.6

Електричество за периода 2013 г. ÷ 2016 г. в годишен план

2013 г.
2014 г.

Електричество, kWh
418 670,00
419 548,00

2015 г.
2016 г.

490 677,00
557 533,63

Разпределението на електричеството в годишен план е показано на Фигура 11.2.
Фигура 11.2

Разпределение на потребеното
електричество по години

Разпределението на разходите за електричество е илюстрирано на Фигура 11.3
Фигура 11.3

Разпределение на разходите за
електричество по години
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За оценка на големината на разходите на енергия е използван показателят
„Специфичен разход за единица продукция“ и е извършено сравнение за периода от 2013 г. ÷
2016 г. Резултатите са представени в Таблица 11.7 и са онагледени на Фигура 11.4.
Таблица 11.7

Специфичен разход за единица продукция 2013 г. ÷ 2016 г.

Година
2013 г.
2014 г.

Електричество, kWh/kg
0,008
0,010

2015 г.

0,009

2016 г.

0,010

Фигура 11.4

Специфичен разход за единица продукция

Сравнение на потреблението на електричество и топлина за периода

01.2013 г. ÷

12. 2015 г.
На Фигури 11.5 ÷ 11.8 е представено месечното разпределение на основните
енергоносители – електричество и топлина.
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Фигура 11.5

Фигура 11.6

Месечно разпределение на електричеството и
топлината за 2013 г.

Месечно разпределение на електричеството и
топлината за 2014 г.
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Фигура 11.7

Фигура 11.8

Месечно разпределение на електричеството и
топлината за 2015г.

Месечно разпределение на електричеството и
топлината за 2016г.

На Фигури 11.9 ÷ 11.12 са показани дяловете на енергоносителите в годишен план.
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Фигура 11.9

Дялово разпределение на
електричеството и топлината за 2013 г.

Фигура 11.10

Дялово разпределение на
електричеството и топлината за 2014 г.

Фигура 11.11

Дялово разпределение на
електричеството и топлината за 2015 г.
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Фигура 11.12

Дялово разпределение на електричеството и
топлината за 2016 г.

От направения анализ се установи относително постоянство в годишното дялово
разпределение на топлината и електричеството.
11.2 АНАЛИЗ НА МЕСЕЧНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ
11.2.1 Анализ на месечното потребление на електричество за периода 2013 г.÷2016 г.
Направен е детайлен анализ на месечното потребление на електричество при услугата
- производството на крайна продукция – опакована захар.
Изследван е ходът на изменение на разхода на електричество по месеци в
съответствие с произведената продукция(фиг.11.13).
Фигура 11.13

Месечен ход на разхода на електричество и произведената
продукция
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Анализът показва слаба връзка между хода на изменение на произведената продукция
и разхода на електричество през 2013 г., но в следващите години тя видимо се подобрява.
Средно-месечното потребление за разглеждания период е показано в Таблица 11.8.
Таблица 11.8

Средно-месечно потребление на електричество

Година
2013 година

Средно-месечно потребление на електричество, kWh
34 889,2

2014 година

34 962,3

2015 година

40 889,8

2016 година

46 461,1

За оценка на степента на корелация между разхода на електричество и продукцията е
извършен регресионен анализ, резултатите от който са показани на Фигура 11.14.
Фигура 11.14

Корелация между разхода на
електричеството и продукцията

С извършения анализ се установи следната базова линия:
Е= 24 020 + 0,0035х Продукцията , kWh
Постоянните енергийни разходи (независещи от големината на продукцията – 24 020
kWh) са високи, защото към тях са включени всички разходи на електричество в завода.
На Фигура 11.15 е показана корелацията на специфичния разход на енергия и
продукцията, а на Фигура 11.16 месечният ход на изменение на същата енергия. Изменението
на този ход показва относително постоянен специфичен разход.
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Фигура 11.15

Фигура 11.16

Корелация между специфичния разход на
електричеството и продукцията

Изменение на специфичния разход на електричество
по месеци

11.2.2 Електричество за 2016 г.
Направен е анализ на потреблението на електричество за едногодишен период. На
Фигура 11.17 е показана графика, отразяваща потребеното електричество и произведената
продукция през 2016 г.
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Фигура 11.17

Месечен ход на разхода на електричество и продукцията

На Фигури 11.18 и 11.19 са показани базовите линии.
Фигура 11.18

Корелация между месечния разход на
електричество и продукцията

Получената базова линия за периода е:
Е = 37 667 + 0,0018 х Продукцията , kWh.
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Фигура 11.19

Корелация между специфичния разход на
електричество и продукцията

Изменението на специфичния

разход на електричеството по месеци за 2016 г. е

показано на Фигура 11.20, а линията на управлението на електропотреблението - на Фигура
11.21.
Фигура 11.20

Изменение на специфичния разход на електричество
по месеци
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Фигура 11.21

Характеристика на управлението на специфичното
потребление на електричество – 2016 г.

Анализът на енергийните характеристики на производствения процес за 2016 г. показва
значително подобряване до м. септември в сравнение с предходните три години. В последните
три месеца, специфичните разходи се увеличават. Това се дължи на високото ниво на
постоянните разходи, непряко свързани с производството (осветление и др.) и понижените
количества произведена продукция. Установена е силна връзка между специфичното
потребление на електричество и продукцията.
11.2.3. Анализ на потреблението на енергия за отопление на сградата на завода
Извършен е анализ на потреблението на топлина за отопление през периода 2013 г.–
2016 г.
В

Таблици

÷

11.9

11.12

са

показани

обработените

данни

за

анализа

на

енергопотреблението, представляващи потреблението на топлина в сградата.

Месец

Таблица 11.9

Дни

Потребление на топлина за отопление 2013 г.
Средно-месечна
температура на външния
въздух
о

1
2
3
4
5

31
28
31

2013 г.
Котли на твърдо гориво (въглища)
Потребена топлина

С

DD

kg

kWh

лв.

1,56
5,21
7,42

509,70
358,10
328,00

8620,0
6300,0
3280,0

52648,31
38 478,46
20 033,23

2499,80
1827,00
951,20
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6
7
8
9
10
11
12
ОБЩО:

30
31
151

Таблица 11.10

8,63
-0,26

281,00
566,00
2042,80

3920,0
5120,0
27 240,0

23 942,15
31 271,38
166 373,54

1136,80
1484,80
7899,60

Потребление на топлина за отопление 2014 г.

Месец

2014 г.
Дни

Котли на твърдо гориво (въглища)

Средно-месечна температура
на външния въздух

Потребена топлина
о

С

DD

kg

kWh

лв.

1

31

1,35

516,00

7200,0

43975,38

2160,00

2

28

3,11

417,00

5100,0

31149,23

1530,00

3

31

8,74

287,00

3020,0

18445,23

906,00

10

15

11,16

102,58

3300,0

20155,38

999,00

11

30

6,03

359,00

3820,0

23331,38

1146,00

12

31

2,35

485,00

3360,0

20521,85

1008,00

ОБЩО:

166

2166,58

25 800,0

157 578,46

7749,00

4
5
6
7
8
9

Таблица 11.11

Потребление на топлина за отопление 2015 г.

Месец

2015 г.
Дни

Средно-месечна температура
на външния въздух

Котли на твърдо гориво (въглища)
Потребена топлина

о

1

31

С
2,06

DD
494,00

kg
7820,0

kWh
47762,15

лв.
2385,10

2

28

2,79

426,00

5470,0

33409,08

1668,30

6,90

344,00

2580,0

15757,85

786,90

3

31

4
5
6
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7
8
9
10
11

30

8,87

12

31

3,74

ОБЩО:

151

Таблица 11.12

274,00

3940,0

24064,31

1201,00

442,00

3340,0

20399,69

1018,70

1980,00

23 150,0

141 393,07

7060,00

Потребление на топлина за отопление 2016 г.

Месец

2016 г.
Дни

Средно-месечна
температура на
външния въздух
о

Електричество

Котли на твърдо гориво (въглища)
Потребена топлина

С

DD

kg

kWh

лв.

1

31

-2,97

650,00

8220,0

50205,23

2123,50

2

29

8,52

275,00

2440,0

14902,77

630,33

3

31

8,52

294,00

300,0

1832,31

77,50

10

31

10,74

225,00

3980,0

24308,61

961,83

11

30

6,70

339,00

12

31

-0,87

585,00

6940,0

42387,38

1822,83

ОБЩО:

183

2368,00

21880,0

133636,3

5615,99

4
5
6
7
8
9

Денградусите са определени като интегрална характеристика на климата по средна
обемна температура в сградата 18 оС. На Фигура 11.22 е показано разпределението на
потребената топлина по години.
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Фигура 11.22

Разпределение на потребената топлина по
години

Както може да се проследи от Фигура 11.22, разходите на енергия за отопление,
намаляват.
Разпределението на разходите за отопление е илюстрирано на Фигура 11.23
Фигура 11.23

Разпределение на разходите за отопление по
години

11.2.4. Анализ на месечното потребление на топлина за периода 01.2013 ÷ 12.2016 г.
Изследван е ходът на изменение на разхода на топлина за отопление по месеци.
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Фигура 11.24

Месечен ход на брутния разход на топлина – 2013 г.

Фигура 11.25

Месечен ход на брутния разход на топлина – 2014 г.

Фигура 11.26

Месечен ход на брутния разход на топлина – 2015 г.
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Фигура 11.27

11.2.5

Базова

Месечен ход на брутния разход на топлина – 2016
г.

линия

на

енергийното

потребление

за

отоплителния

период 11.2015 – 02. 2016 г.
На основата на направеното разпределение на потребената топлина за отоплителния
период 11.2015 – 02.2016 г.е потърсена връзката между месечното потребление и външната
температура и съответно денградусите. Данните за потребена енергия през м. март 2016 г. не
са включени в анализа. Резултатите са представени графично на Фигури 11.28 ÷ 11.29.
Фигура 11.28

Корелация на месечно
потребената топлина за
отопление и средно месечната
външна температура

Фигура 11.29

Корелация на месечно
потребената топлина за
отопление и денградусите

Базовите линии от представените фигури показват добра съгласуваност между разхода
на потребна енергия за отопление и климатичните фактори.
12. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО
Направеният анализ има за цел да установи състоянието на текущото потребление на
енергия. Установи се, че е изготвен технически проект, чието изпълнение е в ход на
доуточняване, с който ще се постигне значителна реорганизация на производството, а част от
машините ще бъдат подменени. Целта е да се подобрят и оптимизират в значителна степен
производствените процеси.
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Анализът на енергопотреблението по регистрирани данни за изминал период от време
(от м. януари 2013 г. до м. декември 2016 г.) показва, че потреблението на електричеството
през 2016 г се увеличава в сравнение с трите предходни години. Това се дължи на по-големия
обем произведена продукция.
Установи се, че постоянните разходи на електричество - независещи от големината на
продукцията са високи, защото към тях са включени и всички непроизводствени разходи, както
и разходите за осветление.
Изследван е ходът на изменение на разхода на електричество по месеци в
съответствие на произведената продукция. Анализът показва слаба връзка между хода на
изменение на произведената продукция и разхода на електричество през 2013 г., но в
следващите години тя се подобрява.
Установена е силна връзка между специфичното потребление на електричество и
продукцията. Енергийните характеристики показват, че потреблението на енергия постоянно се
следи и се предприемат мерки, водещи до добро управление на потреблението на
електричество за пакетиране на захар.
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ПРИМЕР
ОЦЕНКА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОГРАЖДАЩИТЕ ЕЛЕМЕНТИ
Строителни и топлофизични характеристики на ограждащите конструкции
Външни стени
В сградата са идентифицирани седем типа външни стени. Многообразието от структури
се дължи на това, че сградата е пристроявана няколко пъти. Стените на по-старата част са
стоманобетонни (фиг. 1.1). Друг изразен тип са сандвич панелите, които във вътрешността си
са изградени с топлинна изолация от пенополиуретанова пяна. В Приложение 2 са означени
като стена Тип 4 (фиг. 1.2). Външните стени на новата пристроена част на предприятиета са
изградени от газобетонни тухли, измазани от вътрешната и от външната страна с варо пясъчна мазилка и шпакловани към помещението с гипс. На час от тези стени завършващият
фасаден слой е варо - пясъчна мазилка Тип 6 (фиг. 1.3), а на останалата част - варовикови
плочки - Тип 7 (фиг. 1.4).
Фигура 1.1

Външна стена Тип 1

Фигура 1.2

Външна стена Тип 4

Фигура 1.3

Външна стена Тип 6

Фигура 1.4

Външна стена Тип 7
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Структурите на външните стени на предприятието са представени в ПРИЛОЖЕНИЕ 2,
строителните и топлофизичните им характеристики и ориентацията им по небесни посоки са
показани в Таблица 1.1:
Таблица 1.1

Строителни и топлофизични характеристики на стените по типове

Тип
№

U
2
W/m K

С

СИ

И

1
2
3
4
5
6
7

3,36
3,18
5,88
0,30
0,69
0,68
0,68

164,39
91,20

47,53

79,27

139,23

185,03
21,86
110,55
14,79

141,59
11,04
37,04
96,07

Обща площ:

414,71

379,76

365,01

19,89

ЮИ
Ю
2
Площ, m

ЮЗ

З

СЗ

Сума
2
m

77,82
14,18

369,01
105,38

21,29

238,94

14,85

140,07

726,09
32,90
322,39
110,86

36,14

471,01

1 666,63

Прозорци и външни врати
Външните прозорци на сградата са двайсет и седем типоразмера. Дограмата е три
вида: стъклопакет с алуминиева рамка, с коефициент на топлопреминаване U= 2,20 W/m2K
(фиг. 1.5); единично релефно стъкло с алуминиева рамка и коефициент на топлопреминаване
U= 4,87 W/m2K и стъклопакет с рамка от поливинилхлорид (PVC), с коефициент на
топлопреминаване U= 2,00 W/m2K (фиг. 1.6). Прозорците на предприятиета са в добро
експлоатационно състояние.
Фигура 1.5

Прозорец с алуминиева рамка

Фигура 1.6

Прозорец с PVC рамка

Външните врати на сградата са четири вида с разнообразни типоразмери – 13 на брой.
Идентифицирани

са

метална

единична

плътна

врата

(фиг.

1.7)

с

коефициент

на

2

топлопреминаване U = 6,66 W/m K, плътна врата (фиг. 1.8) с пълнеж от минерална вата,
двустранно облицована с алуминиеви платна, с коефициент на топлопреминаване U = 0,87
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W/m2K; разновидност на алуминиевата врата с 30 % остъкляване и алуминиева плътна без
топлоизолационен пълнеж са показани на Фигури 1.9 и 1.10.
Фигура 1.7

Врата метална плътна

Фигура 1.8

Алуминиева врата с минерална
вата

Фигура 1.9

Алуминиева врата с минерална
вата и стъклопакет

Фигура 1.10

Алуминиева плътна врата

Броят, схемите, конструктивните и топлофизичните характеристики на външните
прозорци и врати по типове са представени в ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Строителните и топлофизичните характеристики на остъклените елементи на сградата и
външните й врати са представени по небесни посоки в Таблици 1.2 и 1.3.
Таблица 1.2

Разпределение на прозорците по небесна ориентация

ТИП
№
1
2
3
4
5

a

b

A
2

m

m

m

1
1
3
3
0,72

1,15
1,15
1,05
1,05
1,05

1,15
1,15
3,15
3,15
0,76

С
U

g
2

W/m K
4,87
4,87
2,20
2,20
2,20

-

n
бр.

0,62 11
0,55 1
0,51
0,47
0,4

И
A
m

2

n
бр.

Ю
A
m

2

n
бр.

ЮЗ
A
m

2

n
бр.

З
A

m

2

n

A

бр.

m

2

12,65
1,15
1
2
1

0,76

1

0,76

3,15
6,30

Обща
площ
m

2

12,65
1,15
3,15
6,30
1,51
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

5,64
5,56
5,56
4,23
5,56
5,56
5,56
1
1
3
0,96
0,96
0,77
5,1
1,8
1
1
2,7
5,4
5,4
5,4
2,7

2,1
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
1,2
2
2
1,05
1,2
1,2
1,15
1,5
1,5
1,5
1,5
4,35
4,35
4,35
4,35
4,35

11,84
13,34
13,34
10,15
13,34
13,34
6,67
2,00
2,00
3,15
1,15
1,15
0,89
7,65
2,70
1,50
1,50
11,75
23,49
23,49
23,49
11,75

2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,00
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20

0,57
0,55
0,56
0,58
0,57
0,58
0,51
0,57
0,48
0,47
0,54
0,45
0,35
0,46
0,52
0,56
0,47
0,57
0,58
0,59
0,58
0,58

Общ брой: 87

Таблица 1.3

1
1
1
1
1
1
1
12
3
1
13
3
1

12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

0,89

1

2,70

3

4,34

7,65

18
5
1
1
1
1
1

27,00
7,50
11,75
23,49
23,49
23,49
11,75

29

136,1

1

11,84
13,34
13,34
10,15
13,34
13,34
6,67
24,00
6,00
3,15
14,98
3,46
0,89
7,65
2,70
27,00
7,50
11,75
23,49
23,49
23,49
11,75

0,756 42 143,08 298,08

Разпределение на външните врати по небесна ориентация

ТИП
№

13,80

1

11,84
13,34
13,34
10,15
13,34
13,34
6,67
24,00
6,00
3,15
14,98
3,46

a

b

A

m

m

m

2

0,8 2
1,60
2,7 2,5 6,75
2,3 3,26 7,50
0,7 2
1,40
3,1 2,5 7,75
2,6 2,65 6,89
3,3 5,7 18,81
2,9 4,7 13,63
1,3 2
2,60
2,3 2,6 5,98
3 3,3 9,90
3 3,3 9,90
2,5 2,3 5,75

С
U

И

g

n

A

W/m K

-

бр.

m

6,66
0,87
0,93
6,66
0,87
0,87
5,88
5,88
2,20
0,87
0,93
0,87
6,66

0,01
0,01
0,05
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,09
0,01
0,01

2

Общ брой: 13

1

2

Ю

n

A

бр.

m

1

1,60

2

ЮЗ

n

A

бр.

m

1

1,60

2

З

n

A

бр.

m

2

n

A

бр.

m

6,75
1

1

7,50

7,75
18,81
1
1
1

14,50

m

2

3,20
6,75
7,50
7,75

1

2

2

Обща
площ

1

1,60

2

11,50

4

31,91

3

13,63
2,60
5,98

22,21

1
1

9,90
9,90

3

27,30

18,81
13,63
2,60
5,98
9,90
9,90
11,50
97,52

Покрив
Покривът на сградата е плосък без подпокривно пространство, различен по тип и
структура. На Фигури 1.11 и 1.12 са показани различните типове покриви и разположението на
различните цехове, а в Таблица 1.4 е представено наименованието на цеховете.
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Фигура 1.11

Типове покрив

Таблица 1.4

Фигура 1.12

Разположение на цеховете

Наименование на помещенията

№

Помещение

5

Склад опаковки

14 Палетизатор

6
7
8
9
11
12
25

Склад
Пекарна
Командна зала
Пакетаж кафе
Пакетаж мляно кафе
Склад готова продукция
Приемно за кафе

15
16
17
18
19
24

Котелно
Товарна рампа
Зарядно за електрокари
Азотна станция
Компресорно
Силози за сурово кафе

При заснемането на сградата се установиха пет типа структури на покривната плоча. В
два от цеховете са оформени скатни покриви с малък ъгъл на наклона до 5о, а в три цеха
покривите

са

плоски,

топлинно

неизолирани

и

оребрени

към

помещението

със

стоманобетонови греди, което засилва ефекта на топлинните мостове в покривната
конструкция. По цялата площ на производствената сграда покривът е без въздушно
подпокривно пространство. Изгледи от отделните части на покрива са показани на Фигури 1.13
÷ 1.18.
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Фигура 1.13

Скатен покрив

Фигура 1.14

Скатен покрив

Фигура 1.15

Плосък покрив на цех за
пакетиране на мляно кафе

Фигура 1.16

Стоманобетонов плосък
покрив

Фигура 1.17

Покривен панел с пълнеж
от минерална вата

Фигура 1.18

Стоманобетонов плосък
покрив оребрен отвътре
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Строителните и топлофизичните характеристики на отделните покривни елементи са
показани в ПРИЛОЖЕНИЕ 3, а в Таблица 1.5 са представени обобщените геометрични и
топлофизични характеристики на покрива.
Таблица 1.5

Строителни и топлофизични характеристики на типовете покриви
Външни покриви

Структура

A

Производствен цех
тип

m

U

2

2

W/m K

1

Цех за пакетиране на мляно кафе (първо отделение)

232,5

0,394

2

Пекарна и склад за опаковки стара част

646,36

7,141

3

Приемен цех за сурово кафе, цех за готова
продукция и склад за опаковки (пристройка)

1 966,96

3,17

4

Цех за смилане на изпечено кафе и пакетиране на
зърна

563,81

0,56

5

Цех за пакетиране на мляно кафе (второ отделение)

300,56

0,62

Под
Подът на сградата е от един вид – върху земя. Структурите на подовата плоча са
описани в ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Подът е покрит с три вида подови настилки, които са оценени по
площ както следва:
Елемент от конструкцията на под Тип 1

2

2

Структура №

R, m K/W

1

0,419

3 243,92

2

0,391

28,25

3

0,425

361,83

- Подова плоча на отопляем етаж

A, m

- Площ на подовата плоча върху земя

A

m2

3 633,99

- Периметър на подовата плоча върху земя

P

m

302,19

- Дебелина на надземната част на стената над нивото на терена

w

m

0,14

- Височина на стените, граничещи със земя

z

m

-

Строителните и топлофизичните характеристики пода на сградата са представени в
Таблица 1.6.
Таблица 1.6
Зона
1

Строителни и топлофизични характеристики на пода на производствената
част на предприятиета
Вид
Под върху земя

Тип
№
1

A
2
m
3 243,92

U
2
W/m K
0,21
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Оценка на топлинните загуби през ограждащите елементи на сградата.
Топлинните загуби са изчислени при среднообемна температура в сградата θi = 23,2 оС,
определена чрез измерване и средно месечна температура на външния въздух за района на
София през отоплителния период θе = 5,4 оС.
Общите топлинни загуби на сградата са определени на база на изчислените
коефициенти на пренос на топлина W/K през ограждащите стени, прозорци, под и покрив, и
топлинните загуби от инфилтрация (таб. 1.7).
Таблица 1.7

Изчисляване на топлинните загуби от топлопреминаване
Ak
m

Стени

2

U
2

W/m K

HT,ig

ΦT,j

W/K

W

Δ t = θi - θe
0

C

%

1 666,63

1,27

2 110,12

37 630,47

17,83

13,24

298,08

2,32

692,44

12 348,58

17,83

4,34

97,52

3,46

336,98

6 009,51

17,83

2,11

Под върху земя

3 243,92

0,21

681,22

12 148,48

17,83

4,27

Покрив

3 710,19

3,27

12 120,68

216 152,07

17,83

76,03

Общо

9 016,34

15 941,45

284 289,12

17,83

100,00

Прозорци
Външни врати

Общите топлинни загуби на сградата при конкретните температурни условия са 339,36
kW, от които 284,29 kW са загуби от топлопреминаване през плътните и прозрачните елементи
на сградата, а 55,07 kW са загуби от инфилтрация на външен въздух. Загубите от инфилтрация
са изчислени при средночасова кратност на въздухообмена n = 0,56 h -1. Относителният дял на
топлинните загуби през конструкцията на сградата е представен на Фигура 1.17. Общите
специфични топлинни загуби на сградата, отнесени към единица от нейния нетен обем са 20,
92 W/m3.
Фигура 1.19

Относителен дял на топлинните загуби
през конструкцията на сградата

Най-съществени са топлинните загуби от топлопреминаване през покрива на сградата,
които са оценени на 76% от загубите на топлина през плътните елементи на конструкцията.
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Дяловото разпределение на загубите на топлина от топлопреминаване през ограждащите
елементи на сградата е представено на Фигура 1.20. От загубите през покрива, най-голям е
топлинният поток през стоманобетоновия покрив, който по площ е 1/2 от общата площ на
покривната конструкция. Топлинните загуби през идентифицираните типове покриви на
производствените цехове са показани в относителен дял на Фигура 1.21.

Фигура 1.20

Фигура 1.21

Топлинни загуби от
топлопреминаване

Топлинни загуби от
топлопреминаване през
покривите на производствените
цехове на предприятиета

Оценена е мярка за намаляване разхода на енергия за отопление.
Енергоспестяваща мярка В - Топлинно изолиране на покриви.
Описание на мярката:
Топлинно изолиране на стоманобетонов покрив и покрив, покрит с поцинкована
ламарина както следва:
 1252,34 m2 (фиг. 1.22 червен контур) с екструдиран пенополистирол с дебелина
δ=0,10 m и коефициент на топлопроводност λ= 0,021 W/mK - по детайл 1;
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697,66 m2 (фиг. 1.22 син контур) с екструдиран пенополистирол с дебелина
δ=0,10 m и коефициент на топлопроводност λ= 0,021 W/mK - по детайл 2



230,00 m2 покрив от тип 2 (фиг. 1.22 жълт контур) – топлинно изолиране с
допълнителен слой - термопанел от поцинкована ламарина с пълнеж от δ=0,05 m
минерална вата с коефициент на топлопроводност λ= 0,041 W/mK, който ще се
монтира върху покрива, покрит само с еднолистова ламарина.

За да се запази и използва съществувата хидроизолация върху стоманобетоновите
покриви, която е в добро състояние, се препоръчва мярката да се изпълни като се приложи
една успешно доказана в Европа през последните 35 г.

концепция за т.нар. използваем

„обърнат покрив“. Това енергоспестяващо решение се използва за подобряване на
енергийните характеристики и обновяване на стоманобетонови плоски покриви или покриви с
лек наклон, чиято хидроизолация е в добро експлоатазионно състояние. Предвижда се
съществуващата хидроизолация да се запази без да се демонтира, а върху нея да се постави
допълнителен топлоизолационен слой от екструдиран полистирол с дебелина 10 см.
Системата

включва

топлоизолационни

платна,

които

се

залепват

върху

старата

хидроизолация, след което се покриват с паропропусклив разделителен слой, посипват се със
слой от баласт или чакъл, върху който се нареждат бетонови плочи (тротоарни, мозаечни или
гранитогрес).

Залепването

на

платната

топлинна

изолация

върху

съществуващата

хидроизолация може да се извърши с битумен разтвор на водна основа или без залепване.
За гарантиране на експлоатационната годност на мярката се предвижда да се направи
работен

проект,

който

да

включва

всички

монтажни

детайли,

проверка

за

носимоспособността на покривната конструкция в новото състояние и точни количествено
стойностни сметки.
С обследването за енергийна ефективност

се предлагат на идейна фаза следните

примерни детайли, въз основа на които е оценена необходимата инвестиция за изпълнение на
предложената енергоспестяваща мярка.
Описание на примерен Детайл 1 по система на обърнатия покрив:
1. Стоманобетон
съществуващ слой
2. Цименто-пясъчен разтвор съществуващ слой
3. Хидроизолация с посипкасъществуващ слой
4. Битумно лепило нов слой
5. Топлинна изолация (XPS)нов слой
6. Пароизолация от геотекстилнов слой
7. Армирана циментова замазка нов слой
8. Дребен чакъл (лек баласт) 25 кг/m3 - нов слой
9. Бетонови/базалтови плочи 30/30/5 - нов слой - завършващ
Описание на примерен Детайл 2 по система на обърнатия покрив:
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Примерен детайл 2 се препоръчва за обновяване и подобряване на енергийните
характеристики на онази част от стоманобетоновия покрив, която е с по-голям наклон. Това е
покривът на цеха за готова продукция.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Стоманобетон Цименто-пясъчен разтвор Хидроизолация с посипкаБитумно лепило Топлинна изолация (XPS)Пароизолация от геотекстилАрмирана циментова замазка Изравнителна циментова замазка
Завършващ слой (настилка)
Фигура 1.22

съществуващ слой
съществуващ слой
съществуващ слой
нов слой
нов слой
нов слой
нов слой
-нов слой
-нов слой - по проект.

Покриви за топлинно изолиране съгласно мярка В1

Мярката предвижда още подмяна на обшивките от поцинкована ламарина по бордове,
подмяна на водосточни казанчета, висящи улуци и хоризонтални тръбни дъждоприемници от
поцинкована ламарина по посочените покриви, които са обект на обновяване.
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Изпълнението на мярката ще допринесе за подобряване на енергийните характеристики
на покривната конструкция чрез намаляване на коефициента на топлопреминаване през
покрива на сградата от Uоб. = 3,27 W/m2K до Uоб. = 0,38 W/m2K, при референтна стойност по
действащи норми от 2009 г. за този тип сгради - U. = 0,35 W/m2K. Топлинните загуби на
сградата ще намалеят общо с 56%, а относителният им дял през покрива - от 76% на 27%.
Общите топлинни загуби на сградата са определени на база на изчислените
коефициенти на пренос на топлина през W/K през ограждащите стени, прозорци, под и покрив
след въвеждане на енергоспестяващата мярка. Представени са в Таблица 1.8.
Таблица 1.8

Изчисляване на топлинните загуби от топлопреминаване
HT,ig

ΦT,j

W/m K

W/K

W

1 666,63

1,27

2 110,12

Прозорци

298,08

2,32

Външни врати

97,52

Под върху земя

Ak
m

2

U
2

Δ t = θi - θe
0

C

%

37 630,47

17,83

40,26

692,44

12 348,58

17,83

13,21

3,46

336,98

6 009,51

17,83

6,43

3 243,92

0,21

681,22

12 148,48

17,83

13,00

Покрив

3 710,19

0,38

1 420,70

25 335,75

17,83

27,10

Общо

9 016,34

5 241,47

93 472,80

17,83

100,00

Стени

Общите топлинни загуби на сградата са 148,54 kW, от които 93,473 kW са загуби от
топлопреминаване през плътните и прозрачните елементи на сградата, а 55,07 kW са загуби от
инфилтрация на външен въздух.
В този случай необходимата енергия за отопление ще бъде:
339,36/148,54=2,28 пъти по малка, или
384 822,5/2,28 =168 441,33 kWh.
Следователно спестената енергия за отопление е :
384 822,5 -168 441,33 = 216 381,12 kWh.

Таблица 1.9

Мярка за енергоспестяване В

Означение

Наименование на мярката

B1

Топлинно изолиране на покриви

*Инвестиция с
ДДС
лева
158 224,41

Спестена енергия за отопление
kWh/год.
216 381,12

%
56

Парично
спестяване

Прост срок на
откупуване

лева/год.
16 010

години
9,9
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Цена на 1 kWh топлина от природен газ, лв. с ДДС

0,074
0,195
20

Цена на 1 kWh електричество, лв. с ДДС
Дълготрайност на елементите, години
* Годишните експлоатационни разходи са включени в общата цена на мярката.

Остойностяването на мярката е представено в Таблица 1.10.
Таблица 1.10

Количествено-стойностна сметка на мярка за енергоспестяване В

Община
Обект: Предприятие
№
по
ред
1

1
2
3
4
5
6

7

8

9
10

Описание на видовете СМР

2
Енергоспестяваща мярка В1:
Топлинно изолиране на покриви
Демонтаж на обшивка от поцинкована
ламарина по покривни бордове
Демонтаж, доставка и монтаж на готова
водосточна тръба от поцинкована ламарина
(дъждоприемник) - Ø100 мм
Демонтаж, доставка и монтаж на готови
висящи улуци от поцинкована ламарина
Демонтаж и монтаж на водосточни казанчета
от поцинкована ламарина
Възстановяване на разрушена хидроизолация
и почистване на повърхностите по цялата
покривна площ
Обшиване на покривни бордове с
поцинкована ламарина
Полагане на топлинна изолация от
екструдиран пенополистирол с δ= 0,10 m,
λ≤0,021 W/mK, чрез лепене с битумно лепило
върху съществуваща хидроизолация вкл.
слой пароизолация от геотекстил и посипка
от дребен чакъл 0,05 m - по детайл №1
"обърнат покрив"
Полагане на топлинна изолация от
екструдиран пенополистирол с δ= 0,10 m,
λ≤0,021 W/mK, чрез лепене с битумно лепило
върху съществуваща хидроизолация вкл.
слой пароизолация от геотекстил по детайл
№ 2 "обърнат покрив"
Доставка и полагане на армирана циментова
2
замазка до 6 см и по цени за площ над 500 m .
Доставка и полагане на изравнителна
циментова замазка до 2 см.

Единична
цена
Ед.мярка Количество
(лева с
ДДС)
3

Обща
цена
(лева с
ДДС)

4

5

6

2

257,50

3,56

916,70

m

234,09

10,90

2 551,58

m

72

10,29

740,88

бр.

12

21,11

253,32

m

m

2

100

13,20

1 320,00

m

2

257,50

20,27

5 219,50

m

2

1252,34

39,78

49 818,09

m

2

697,66

39,78

27 752,91

m

2

1950,00

7,90

15 405,00

m

2

697,66

10,88

7 590,54
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11
12
13

Доставка и редене на бетонови/базалтови
плочи 30/30/5 по покриви
Доставка и монтаж на топлоизолационен
панел от поцинкована ламарина с пълнеж от
минерална вата δ=0,05 m, λ= 0,041 W/mK
Натоварване и разтоварване на строителни
отпадъци и превоз с камион от 6 до 10 км
ВСИЧКО С ДДС

m

2

1967

19,67

38 690,89

m

2

230

31,00

7 130,00

m

3

100

8,35

835,00
158 224,41

Технико-икономическата оценка на мярката е направена с помощта на
специализиран софтуер при реален лихвен процент 7%. Пределната цена на топлина добита
от природен газ

е 0,07375 лв. /1 kWh с ДДС. Тази цена е за стопански потребители с

равномерно потребление към 01.04.2011 г. Резултатите са представени в Таблица 1.11 и
Таблица 1.12.
Таблица 1.11

Технико-икономическа оценка на ЕСМ В

Таблица 1.12

Технико-икономическа оценка на ЕСМ В
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1– Външни прозорци и врати
Прозорци (външни)
ТИП 1

Брой
2
A, m
2
U, W/m K
g, -

ТИП 3

Брой
2
A, m
2
U, W/m K
g, -

ТИП 5

Брой
2
A, m

Прозорец единично остъклен с
рамка от алуминий с прекъснат
топлинен мост

11
1,15
4,87
0,62
Прозорец остъклен със
стъклопакет с рамка от
алуминий, с прекъснат топлинен
мост

1
3,15
2,20
0,51
Прозорец остъклен със
стъклопакет с рамка от
алуминий, с прекъснат топлинен
мост

2
0,76

ТИП 2

Брой
2
A, m
2
U, W/m K
g, -

ТИП 4

Брой
2
A, m
2
U, W/m K
g, -

ТИП 6

Брой
2
A, m

Прозорец единично остъклен с
рамка от алуминий с прекъснат
топлинен мост

1
1,15
4,87
0,55
Прозорец остъклен със
стъклопакет с рамка от алуминий,
с прекъснат топлинен мост

2
3,15
2,20
0,47
Прозорец остъклен със
стъклопакет с рамка от алуминий,
с прекъснат топлинен мост

1
11,84
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2

2

U, W/m K
2,20
U, W/m K
2,20
g, 0,40
g, 0,57
Прозорец остъклен със стъклопакет с рамка от алуминий, с прекъснат топлинен мост
Прозорец остъклен със стъклопакет с
ТИП 7
рамка от алуминий, с прекъснат топлинен
мост

Брой
2
A, m
2
U, W/m K
g, ТИП 8

Брой
2
A, m
2
U, W/m K
g, ТИП 9

1
13,34
2,20
0,55
Прозорец остъклен със стъклопакет с рамка от
алуминий, с прекъснат топлинен мост

1
13,34
2,20
0,56
Прозорец остъклен със стъклопакет с рамка от
алуминий, с прекъснат топлинен мост

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Агенция за устойчиво енергийно
развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
Стр.16

Брой
2
A, m
2
U, W/m K
g, ТИП 10

Брой
2
A, m
2
U, W/m K
g, ТИП 11

Брой
2
A, m
2
U, W/m K

1
10,15
2,20
0,15
Прозорец остъклен със стъклопакет с рамка от
алуминий, с прекъснат топлинен мост

1
13,34
2,20
0,14
Прозорец остъклен със стъклопакет с рамка от
алуминий, с прекъснат топлинен мост

1
13,34
2,20
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Стр.17

g, -

0,14
Прозорец остъклен със стъклопакет с рамка от
алуминий, с прекъснат топлинен мост

ТИП 12

Брой
2
A, m
2
U, W/m K
g, -

ТИП 13

Брой
2
A, m
2
U, W/m K
g, -

ТИП 15

Брой
2
A, m
2
U, W/m K
g, -

1
6,67
2,20
0,13

Прозорец остъклен със
стъклопакет с рамка от алуминий,
с прекъснат топлинен мост

ТИП 14

Прозорец остъклен със стъклопакет
с рамка от алуминий, с прекъснат
топлинен мост

12
2,00
2,20
0,57

Брой
2
A, m
2
U, W/m K
g, -

3
2,00
2,20
0,48

Прозорец остъклен със
стъклопакет с рамка от
алуминий, с прекъснат топлинен
мост

1
3,15
2,20
0,47

ТИП 16

Брой
2
A, m
2
U, W/m K
g, -

Прозорец остъклен със
стъклопакет с рамка от алуминий, с
прекъснат топлинен мост

13
1,15
2,20
0,54
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ТИП 17

Брой
2
A, m
2
U, W/m K
g, -

ТИП 19

Брой
2
A, m
2
U, W/m K
g, -

ТИП 21

Брой
2
A, m
2
U, W/m K
g, -

Прозорец остъклен със
стъклопакет с рамка от алуминий,
с прекъснат топлинен мост

3
1,15
2,20
0,45

ТИП 18

Брой
2
A, m
2
U, W/m K
g, -

Прозорец остъклен със
стъклопакет с рамка от алуминий, с
прекъснат топлинен мост

1
7,65
2,20
0,46
Прозорец остъклен със
стъклопакет с рамка от алуминий,
с прекъснат топлинен мост

18
1,50
2,20
0,56

Прозорец остъклен със
стъклопакет с рамка от eкструдиран
поливенилхлорид (PVC), с
прекъснат топлинен мост

1
0,89
2,00
0,35

ТИП 20

Брой
2
A, m
2
U, W/m K
g, -

ТИП 22

Брой
2
A, m
2
U, W/m K
g, -

Прозорец остъклен със
стъклопакет с рамка от
алуминий, с прекъснат
топлинен мост

1
2,70
2,20
0,52

Прозорец остъклен със
стъклопакет с рамка от алуминий, с
прекъснат топлинен мост

5
1,50
2,20
0,47
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Прозорец остъклен със
стъклопакет с рамка от
ТИП 23
алуминий, с прекъснат
топлинен мост

Брой
2
A, m
2
U, W/m K
g, -

1
11,75
2,20
0,57
ТИП 25

Брой
2
A, m
2
U, W/m K
g, -

ТИП 24

Прозорец остъклен със стъклопакет с рамка
от алуминий, с прекъснат топлинен мост

Брой
2
A, m
2
U, W/m K
g, -

1
23,49
2,20
0,58

Прозорец остъклен със стъклопакет с рамка
от алуминий, с прекъснат топлинен мост

1
23,49
2,20
0,59
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ТИП 26

Прозорец остъклен със стъклопакет с
рамка от алуминий, с прекъснат топлинен
мост

Брой
2
A, m
2
U, W/m K
g, -

Прозорец остъклен със
стъклопакет с рамка от
ТИП 27
алуминий, с прекъснат
топлинен мост

Брой
2
A, m
2
U, W/m K
g, -

1
23,49
2,20
0,58

1
11,75
2,20
0,58

Врати (външни)
ТИП 1

Брой
2
A, m
2
U, W/m K
g, -

ТИП 3

Врата плътна от стоманена
ламарина с дебелина δ=0,003 m

2
1,60
6,66
0,01
Врата плътна с алуминиево
покритие и пълнеж от минерална
вата с дебелина δ=0,04 m,
остакляване 4 % със стъклопакет

ТИП 2

Брой
2
A, m
2
U, W/m K
g, -

ТИП 4

Врата плътна с алуминиево
покритие и пълнеж от минерална
вата с дебелина δ=0,04 m

1
6,75
0,87
0,01

Врата плътна от стоманена
ламарина с дебелина δ=0,003 m

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Агенция за устойчиво енергийно
развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
Стр.21

Брой
2
A, m
2
U, W/m K
g, -

ТИП 5

Брой
2
A, m
2
U, W/m K
g, -

1
7,50
0,93
0,05

Врата плътна с алуминиево
покритие и пълнеж от
пенополиуретанова пяна с
дебелина δ=0,084 m

1
7,75
0,87
0,01

Брой
2
A, m
2
U, W/m K
g, -

ТИП 6

Брой
2
A, m
2
U, W/m K
g, -

1 (към силози)
1,40
6,66
0,01

Врата плътна с алуминиево
покритие и пълнеж от
пенополиуретанова пяна с
дебелина δ=0,084 m

1 (към котелно)
6,89
0,87
0,01
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ТИП 7

Брой
2
A, m
2
U, W/m K
g, -

ТИП 9

Брой
2
A, m
2
U, W/m K
g, ТИП 11

Врата плътна с алуминиево
покритие с дебелина δ=0,04 m

1
18,81
5,88
0,01

Врата плътна с алуминиево
покритие

1
2,60
2,20
0,01
Врата плътна с алуминиево
покритие и пълнеж от минерална

ТИП 8

Брой
2
A, m
2
U, W/m K
g, -

ТИП 10

Брой
2
A, m
2
U, W/m K
g, ТИП 12

Врата плътна с алуминиево
покритие с дебелина δ=0,04 m

1
13,63
5,88
0,01

Врата плътна с алуминиево
покритие и пълнеж от минерална
вата с дебелина δ=0,04 m

1
5,98
0,87
0,01
Врата плътна с алуминиево
покритие и пълнеж от минерална
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Стр.23

вата с дебелина δ=0,04 m,
остакляване 9 % със стъклопакет

Брой
2
A, m
2
U, W/m K
g, -

1
9,90
0,93
0,09
ТИП 13

Брой
2
A, m
2
U, W/m K
g, -

вата с дебелина δ=0,04 m

Брой
2
A, m
2
U, W/m K
g, -

1
9,90
0,87
0,01

Врата плътна от стоманена ламарина с
дебелина δ=0,003 m

2
5,75
6,66
0,01
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2– Плътни ограждащи елементи
Външни стени – типове и структури
Фигура 1

Фигура 2

Фигура 3

Топлофизични характеристики на външните стени от Тип 1
№

Материал

λ

δ

U

-

-

W/mK

m

W/m K

1

Гипсова шпакловка

0,70

0,004

2

Стоманобетон

1,63

0,18

3

Фасадна боя, многокомпонентна със
силиконова емулсия

0,17

0,002

2

3,357

Топлофизични характеристики на външните стени от Тип 2
№

Материал

λ

δ

U

-

-

W/mK

m

W/m K

1

Гипсова шпакловка

0,70

0,004

2

Стоманобетон

1,63

0,18

3

Цименто-пясъчен разтвор

0,93

0,01

4

Плочи от варовик (външна облицовка)

1,16

0,02

2

3,183

Топлофизични характеристики на външните стени от Тип 3
№

Материал

λ

δ

U

-

-

W/mK

m

W/m K

53,5

0,005

5,88

1

Стомана листова, LT профил

2
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Фигура 4

Фигура 5

Фигура 6

Топлофизични характеристики на външните стени от Тип 4
№

Материал

λ

δ

U

-

-

W/mK

m

W/m K

1

Стоманобетон

53,5

0,002

2

Пенополиуретанова пяна

0,025

0,08

3

Стомана - листова

53,5

0,002

2

0,297

Топлофизични характеристики на външните стени от Тип 5
№

Материал

λ

δ

U

-

-

W/mK

m

W/m K

1

Гипсова шпакловка

0,70

0,002

2

Варо-пясъчна мазилка (вътрешна)

0,7

0,01

3

Зидария от газобетон

0,2

0,25

4

Цименто-пясъчен разтвор

0,93

0,01

5

Мозайка (промит цимент и мрамор)

3,49

0,03

2

0,687

Топлофизични характеристики на външните стени от Тип 6
№

Материал

λ

δ

U

-

-

W/mK

m

W/m K

1

Гипсова шпакловка

0,70

0,002

2

Варо-пясъчна мазилка (вътрешна)

0,7

0,01

3

Зидария от газобетон

0,2

0,25

4

Варо-пясъчна мазилка (външна)

0,87

0,02

2

0,685
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Фигура 7

Топлофизични характеристики на външните стени от Тип 7
№

Материал

λ

δ

U

-

-

W/mK

m

W/m K

1

Гипсова шпакловка

0,70

0,002

2

Варо-пясъчна мазилка (вътрешна)

0,7

0,01

3

Зидария от газобетон

0,2

0,25

4

Цименто-пясъчен разтвор

0,93

0,01

5

Плочи от варовик (външна облицовка)

1,16

0,02

2

0,683

Покрив – типове и структури
Фигура 8

Фигура 9

Фигура 10

Топлофизични характеристики на покрив Тип 1
№

Материал

λ

δ

U

-

-

W/mK

m

W/m K

1

Стомана - листова

53,5

0,002

2

Минерална вата

0,041

0,06

3

Стомана - листова

53,5

0,002

2

0,62

Топлофизични характеристики на покрив Тип 2
№

Материал

λ

δ

U

-

-

W/mK

m

W/m K

1

Стомана - листова

53,5

0,002

7,14

2

Топлофизични характеристики на покрив Тип 3
№

Материал

λ

δ

U

-

-

W/mK

m

W/m K

1

Битум

0,17

0,004

2

Стоманобетон

1,63

0,16

3

Цименто – пясъчен разтвор

0,93

0,05

2

3,17
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Фигура 11

Фигура 12

Топлофизични характеристики на покрив Тип 4
№

Материал

λ

δ

U

-

-

W/mK

m

W/m K

1

Стомана - листова

53,5

0,002

2

Минерална вата

0,041

0,06

3

Стомана - листова

53,5

0,002

4

Битум

0,17

0,004

5

Стоманобетон

1,63

0,16

6

Цименто – пясъчен разтвор

0,93

0,05

2

0,56

Топлофизични характеристики на покрив Тип 5
№

Материал

λ

δ

U

-

-

W/mK

m

W/m K

1

Стомана - листова

53,5

0,002

2

Минерална вата

0,041

0,06

4

Стомана - листова

53,5

0,002

3

Стомана - листова

53,5

0,002

2

0,62

Под – типове и структури
Фигура 13

Топлофизични характеристики на подова плоча структура 1
№

Материал

λ

δ

R

-

-

W/mK

m

m K/W

1

Полиуретанова смола (саморазливна)

0,36

0,01

2

Цименто – пясъчен разтвор

0,93

0,04

3

Стоманобетон

1,63

0,16

4

Чакъл

1,20

0,30

2

0,419
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Фигура 14

Топлофизични характеристики на подова плоча структура 2
№

Материал

-

Фигура 15

-

λ

δ

W/mK

m

1

Цименто – пясъчен разтвор

0,93

0,04

2

Стоманобетон

1,63

0,16

3

Чакъл

1,20

0,30

R
2

m K/W

0,391

Топлофизични характеристики на подова плоча структура 3
№

Материал

λ

δ

R

-

-

W/mK

m

m K/W

1

Полиуретанова смола (саморазливна)

0,36

0,01

2

Плочи от варовик

3,49

0,02

3

Цименто – пясъчен разтвор

0,93

0,04

4

Стоманобетон

1,63

0,16

5

Чакъл

1,20

0,30

2

0,425
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Изчислителен пример за попълване на протокола от
оценка на спестяванията чрез обследване
1. Кратко описание на промишлената система след внедряване на ЕСМ
Кратко описание на промишлената система: предмет на дейност, ресурси,
дейности и др.
2. ДАННИ И АНАЛИЗ НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ЕНЕРГИЯ ПРЕДИ И СЛЕД
ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИТЕ

3. Баланс на потребеното електричество в промишлената система за 2010
година (съгласно обследване за енергийна ефективност извършено през 2011
година) и съответно за 2015 година (съгласно обследване за енергийна
ефективност извършено през 2016 година), показващ разпределението на
полезно използваното електричество, делът му в общото енергийно
потребление и специфичния му разход:
Наименование на
източници или
потребители на
енергия
1

2010 година
Общ баланс на
електричеството
Мярка
Приход Разход
2
3
4

ПРИХОДИ
Електричество от
6 077
ЕЕС
kWh
922
ПРОДУКЦИЯ
Произведени
изделия
брой
86 643 756
РАЗХОДИ
I. ПОЛЕЗНО ИЗПОЛЗВАНА
1. Основни структурни единици на ПС
1.1. Производствен корпус I
kWh
42 808
-L
%
0,70

Наименование на
източни или
потребители на
енергия
5

2015 година
Общ баланс на
електричеството
Мярка
Приход
Разход
6
7
8

ПРИХОДИ
Електричество от
6 034
ЕЕС
kWh
043
ПРОДУКЦИЯ
Произведени
изделия
брой
136 557 931
РАЗХОДИ
I. ПОЛЕЗНО ИЗПОЛЗВАНА
1. Основни структурни единици на ПС
1.1. Производствен корпус I
kWh
-L
%
-

-A-A1

-A-A2

kWh/бр
kWh
%
kWh/бр
kWh
%
kWh/бр

-

Общо за
Производствен
kWh/бр
корпус I
1.2. Производствен корпус IV
kWh
-A
%
kWh/бр
kWh
- EA
%
kWh/бр
kWh
- SCH
%
kWh/бр
kWh
- VID
%
kWh/бр
kWh
- BR
%
kWh/бр
kWh
- SE
%
kWh/бр
Общо за
Производствен
корпус IV
kWh/бр
1.3. Производствен корпус VII
kWh
- Цех 1
%
kWh/бр
kWh
- Цех 2
%
kWh/бр
kWh
- Цех 3
%
kWh/бр
-

0,0005
kWh/бр
442 794
kWh
7,29 - A - A 1
%
0,0051
kWh/бр
184 261
kWh
3,03 - A - A 2
%
0,0021
kWh/бр
Общо за
0,0077 Производствен
kWh/бр
корпус I
1.2. Производствен корпус IV
kWh
- ABB Б
%
kWh/бр
kWh
- ABB А
%
kWh/бр
82 320
kWh
1,35 - A
%
0,0010
kWh/бр
kWh
-E
%
kWh/бр
kWh
- PH
%
kWh/бр
kWh
- CH
%
kWh/бр
169 834
kWh
2,79 - EA
%
0,0020
kWh/бр
28 644
kWh
0,47 - SCH
%
0,0003
kWh/бр
125 738
kWh
2,07 - VID
%
0,0015
kWh/бр
30 012
kWh
0,49 - BR
%
0,0003
kWh/бр
4 562
kWh
0,08 - SE
%
0,0001
kWh/бр
Общо за
Производствен
0,0051 корпус IV
kWh/бр
1.3. Производствен корпус VII
230 148
kWh
3,79 - Цех 1
%
0,0027
kWh/бр
849 138
kWh
13,97 - Цех 2
%
0,0098
kWh/бр
911 253
kWh
14,99 - Цех 3
%
0,0105
kWh/бр
- Цех 4
kWh
-

-

239 382
3,97
0,0018
44 771
0,74
0,0003
415 375
6,88
0,0030
2 449
0,04
0,00002
891
0,01
0,00001
2 656
0,04
0,00002
2 193
0,04
0,00002
82 618
1,37
0,0006
1 389
0,02
0,00001
907
0,02
0,00001

0,0058
184 094
3,05
0,0013
912 818
15,13
0,0067
1 016 051
16,84
0,0074
724 566

-

-

-

-

Общо за
Производствен
корпус VII (МОК)
kWh/бр
0,0230
1.4. Компресорни системи
kWh
323 171
- Компресорна
%
5,32
станция
kWh/бр
0,003730
2. Спомагателни структурни единици на ПС
kWh
22 000
- Автотранспорт,
%
0,36
охрана
kWh/бр
0,0003
kWh
328 624
- "Индустриален
%
5,41
парк"
kWh/бр
0,0038
kWh
9 200
- Автоматична
%
0,15
телефонна централа
kWh/бр
0,0001
kWh
132 079
- СОТ, охрана
%
2,17
kWh/бр
0,0015
kWh
9 200
- Здравна служба
%
0,15
kWh/бр
0,0001
kWh
301 736
- Електромеханични
%
4,96
системи
kWh/бр
0,0035
kWh
94 334
- АД
%
1,55
kWh/бр
0,0011
Общо за
Спомагателни
0,0104
kWh/бр
структурни
единици на ПС
3.
kWh
465 462
Топлоснабдяване,
%
7,66
вентилация и
kWh/бр
климатизация
0,0054
kWh
482 137
4. Осветление
%
7,93
kWh/бр
0,0056
5 269
kWh
455
Всичко по точка I:
%
86,70
kWh/бр
0,0608
II. ОТПУСНАТА
kWh
175 582
НАВЪН
%
2,89
III. ЗАГУБИ
1. Цехови трансформатори
kWh
15 000
- Тр.64
%
0,25
kWh/бр
0,0002
kWh
11 250
- Тр.42
%
0,19
kWh/бр
0,0001
- Тр.46
kWh
3 750

%
kWh/бр

-

12,01
0,0053

Общо за
Производствен
корпус VII (МОК)
kWh/бр
0,0208
1.4. Компресорни системи
kWh
212 389
- Компресорна
%
3,52
станция
kWh/бр
0,0016
2. Спомагателни структурни единици на ПС
kWh
8 281
- Автотранспорт,
%
0,14
охрана
kWh/бр
0,0001
kWh
141 955
- "Индустриален
%
2,35
парк"
kWh/бр
0,0010
kWh
6 506
- Автоматична
%
0,11
телефонна централа
kWh/бр
0,00005
kWh
48 501
- СОТ, охрана
%
0,80
kWh/бр
0,0004
kWh
7 689
- Здравна служба
%
0,13
kWh/бр
0,0001
kWh
- Електромеханични
%
системи
kWh/бр
kWh
66 246
- АД
%
1,10
kWh/бр
0,0005
Общо за
Спомагателни
0,0020
kWh/бр
структурни
единици на ПС
3.
kWh
281 542
Топлоснабдяване,
%
4,67
вентилация и
kWh/бр
климатизация
0,0021
kWh
417 346
4. Осветление
%
6,92
kWh/бр
0,0031
kWh
%
kWh/бр
kWh

-

4 820 614
79,89
0,0353
119 261

%
III. ЗАГУБИ
1. Цехови трансформатори
kWh
- Тр.64
%
kWh/бр
kWh
- Тр.42
%
kWh/бр
- Тр.46
kWh

-

1,98

Всичко по точка I:
II. ОТПУСНАТА
НАВЪН

-

-

- Тр.73
- Тр.75

- Тр.21

- Тр.11
- Тр.39

- Тр.23
- Тр.51
- Тр.38
Общо загуби в
Цехови
трансформатори

%
kWh/бр
kWh
%
kWh/бр
kWh
%
kWh/бр
kWh
%
kWh/бр
kWh
%
kWh/бр
kWh
%
kWh/бр
kWh
%
kWh/бр
kWh
%
kWh/бр
kWh
%
kWh/бр
-

-

kWh/бр
2. Технологично оборудване
2.1. Производствен корпус I
kWh
-L
%
kWh/бр
kWh
-A-A1
%
kWh/бр
kWh
-A-A2
%
kWh/бр
Общо загуби в
Производствен
kWh/бр
корпус I
2.2. Производствен корпус IV
-

0,06
0,00004
15 000
0,25
0,0002
15 000
0,25
0,0002
3 000
0,05
0,00003
15 000
0,25
0,0002
15 000
0,25
0,0002
15 000
0,25
0,0002
35 000
0,58
0,0004
15 000
0,25
0,0002
-

0,0018

14 254
0,23
0,0002
79 223
1,30
0,0009
52 126
0,86
0,0006
0,0017

-

- Тр.73
- Тр.75

- Тр.21

- Тр.11
- Тр.39

- Тр.23
- Тр.51
- Тр.38
- Тр.74
- Тр.45

- Тр.55

%
kWh/бр
kWh
%
kWh/бр
kWh
%
kWh/бр
kWh
%
kWh/бр
kWh
%
kWh/бр
kWh
%
kWh/бр
kWh
%
kWh/бр
kWh
%
kWh/бр
kWh
%
kWh/бр
kWh
%
kWh/бр
kWh
%
kWh/бр
kWh
%
kWh/бр

-

Общо загуби в
Цехови
трансформатори
kWh/бр
2. Технологично оборудване
2.1. Производствен корпус I
kWh
-L
%
kWh/бр
kWh
-A-A1
%
kWh/бр
kWh
-A-A2
%
kWh/бр
Общо загуби в
Производствен
kWh/бр
корпус I
2.2. Производствен корпус IV
kWh
- ABB Б
%
kWh/бр
-

4 780,98
0,08
0,00004
46 306,05
0,77
0,0003
46 306,05
0,77
0,0003
23 164,76
0,38
0,0002
9 395,76
0,16
0,0001
9 395,76
0,16
0,0001
9 395,76
0,16
0,0001

0,0011

-

94 693,00
1,57
0,0007

-A
- EA

- SСH

- VID

- BR

- SE

-

-

kWh
%
kWh/бр
kWh
%
kWh/бр
kWh
%
kWh/бр
kWh
%
kWh/бр
kWh
%
kWh/бр
kWh
%
kWh/бр

-

8 660
0,14
0,0001
30 287
0,50
0,0003
9 514
0,16
0,0001
10 415
0,17
0,0001
10 125
0,17
0,0001
2 143
0,04
0,00002

Общо загуби в
Производствен
kWh/бр
0,0008
корпус IV
2.3. Производствен корпус VII (МОК)
kWh
34 828
- Цех 1
%
0,57
kWh/бр
0,0004
- Цех 2

kWh
%
kWh/бр

-

90 753
1,49
0,0010

- Цех 3

kWh
%
kWh/бр

-

89 047
1,47
0,0010

-

Общо загуби в
Производствен
корпус VII (МОК)
kWh/бр
2.4. Компресорни системи
kWh
- Компресорна
%
станция
kWh/бр
-

-

0,0025
-

- ABB A

-A

-E

- PH

- CH

- EA

- SСH

- VID

- BR

- SE

kWh
%
kWh/бр

-

kWh
%
kWh/бр
kWh
%
kWh/бр
kWh
%
kWh/бр
kWh
%
kWh/бр
kWh
%
kWh/бр
kWh
%
kWh/бр
kWh
%
kWh/бр
kWh
%
kWh/бр
kWh
%
kWh/бр

-

34 266,26
0,57
0,0003
215
449,85
3,57
0,0016
810
0,01
0,00001
380
0,01
0,00000
1 425
0,02
0,00001
1 005,38
0,02
0,00001
38 589,09
0,64
0,0003
650,65
0,01
0,00000
438,05
0,01
0,00000

Общо загуби в
Производствен
корпус IV
kWh/бр
0,0028
2.3. Производствен корпус VII (МОК)
kWh
29 386,03
- Цех 1
%
0,49
kWh/бр
0,0002
114
kWh
243,29
- Цех 2
%
1,89
kWh/бр
0,0008
118
kWh
924,32
- Цех 3
%
1,97
kWh/бр
0,0009
243
kWh
595,00
- Цех 4
%
4,04
kWh/бр
0,0018
Общо загуби в
Производствен
корпус VII (МОК)
kWh/бр
0,0037
2.4. Компресорни системи
kWh
27 615,04
- Компресорна
%
0,46
станция
kWh/бр
0,0002

3. Енергоснабдителни мрежи
3.1. Производствен корпус I
kWh
710
-L
%
0,01
kWh/бр
0,00001
kWh
13 136
-A-A1
%
0,22
kWh/бр
0,0002
kWh
7 314
-A-A2
%
0,12
kWh/бр
0,0001
Общо загуби в
Производствен
корпус I
kWh/бр
0,0002
3.2. Производствен корпус IV
kWh
333
-A
%
0,01
kWh/бр
0,0000
kWh
3 410
- EA
%
0,06
kWh/бр
0,00004
kWh
280
- SСH
%
0,005
kWh/бр
0,0000
kWh
376
- VID
%
0,006
kWh/бр
0,0000
kWh
224
%
0,004
- BR
kWh/бр
0,0000
kWh
16
%
0,0003
- SE
kWh/бр
0,0000
Общо загуби в
Производствен
kWh/бр
0,00005
корпус IV
3.3. Производствен корпус VII (МОК)
kWh
4 635
- Цех 1
%
0,08
kWh/бр
0,00005
- Цех 2
kWh
7 947

3. Енергоснабдителни мрежи
3.1. Производствен корпус I
kWh
-L
%
kWh/бр
kWh
-A-A1
%
kWh/бр
kWh
-A-A2
%
kWh/бр
Общо загуби в
Производствен
корпус I
kWh/бр
3.2. Производствен корпус IV
kWh
225,13
- ABB Б
%
0,004
kWh/бр
0,0000
kWh
197,26
- ABB А
%
0,003
kWh/бр
0,0000
kWh
675,21
-А
%
0,01
kWh/бр
0,0000
kWh
90,78
-E
%
0,002
kWh/бр
0,0000
kWh
79,30
- PH
%
0,001
kWh/бр
0,0000
kWh
19,44
- CH
%
0,0003
kWh/бр
0,0000
kWh
- EA
%
kWh/бр
kWh
27,07
- SСH
%
0,0004
kWh/бр
0,0000
kWh
634,14
- VID
%
0,01
kWh/бр
0,0000
kWh
10,77
%
0,0002
- BR
kWh/бр
0,0000
kWh
5,19
%
0,0001
- SE
kWh/бр
0,0000
Общо загуби в
Производствен
kWh/бр
0,00001
корпус IV
3.3. Производствен корпус VII (МОК)
kWh
3 924,97
- Цех 1
%
0,07
kWh/бр
0,00003
- Цех 2
kWh
6 328,97

%
kWh/бр
kWh
%
kWh/бр
-

- Цех 3

-

Общо загуби в
Производствен
kWh/бр
корпус VII
3.4. Компресорни системи
kWh
- Компресорна
%
станция
kWh/бр
Всичко по точка III:

kWh
%
kWh/бр

БАЛАНС

kWh
%

6 077
922
100,00

0,13
0,00009
5 128
0,08
0,00006
0,00020

-

- Цех 3

- Цех 4

%
kWh/бр
kWh
%
kWh/бр
kWh
%
kWh/бр

-

0,10
0,00005
5 389,58
0,09
0,00004
6 219,13
0,10
0,00005

Общо загуби в
Производствен
kWh/бр
корпус VII
3.4. Компресорни системи
kWh
- Компресорна
%
станция
kWh/бр
-

632 885
10,41
0,0073
6 077
922
100,00

Всичко по точка III:

kWh
%
kWh/бр

БАЛАНС

kWh
%

0,00016

126,46
0,002
0,000001
1 094
168,56
18,13
0,0080

6 034
043
100,00

6 034 043
100,00

4. Определяне на енергийните спестявания
4.1. Идентифицирани енергийни спестявания в предходно обследване за
енергийна ефективност от 2011 г.
4.1.1. Мерки по подмяна на технологично оборудване
Мярка за енергоспестяване 1: Доставка и монтаж на винтов компресор с честотно
управление.
1. Съществуващо положение (2011 г.):
За осигуряване на сгъстен въздух за някои от производствените съоръжения са
монтирани два броя винтови компресори.
Единият компресор "TAMROTOR" M110/7,5 е с постоянен дебит на сгъстения въздух и
следните параметри:
-

максимално работно налягане: 7,5 bar;

-

дебит: 20,9 m3/min;
мощност на електродвигателя: 110 kW;

- година на производство: 1998.
Вторият компресор "GARDNER DENVER" VS 70 е с променливо регулиране на
оборотите на електродвигателя и осигурява сгъстен въздух според моментното
потребление при зададено постоянно работно налягане. Компресорът има следните
параметри:
- максимално работно налягане: 13,0 bar;
- номинално работно налягане: 7,0 bar;
-

дебит при номинално налягане и максимални обороти: 11,6 m3/min;
дебит при номинално налягане и минимални обороти: 1,93 m3/min;
мощност на електродвигателя: 79,3 kW;

- година на производство: 2006.
При направения оглед и след проведените разговори с експлоатационния персонал се
установи, че компресорите работят последователно (един в режим на работа и един в
резерв). Компресор "TAMROTOR" M110/7,5 работи пет дни в седмицата (от понеделник
до петък), а през останалите дни от седмицата потребностите от сгъстен въздух на
технологичното оборудване се обезпечават от компресор "GARDNER DENVER" VS 70.
2. Описание на мярката:
Предлага се демонтаж на компресор "TAMROTOR" M110/7,5, доставка и монтаж на нов
винтов компресор с честотно управление оборудван с изсушител за сгъстен въздух и
въздушен филтър. Като пример може да се разгледа следната конфигурация:


Винтов компресор с променливо регулиране на оборотите на електродвигателя
и следните параметри:

-

максимално работно налягане: 13,0 bar;

-

номинално работно налягане: 7,5 bar;

-

дебит при номинално налягане и максимални обороти: 22,73 m3/min;
дебит при номинално налягане и минимални обороти: 4,77 m3/min;
дебит при номинално налягане и 50% от оборотите: 11,09 m3/min;

-

мощност на електродвигателя при максимални обороти: 132 kW.


-

Фреонов изсушител за сгъстен въздух със следните технически параметри:
максимално работно налягане: 16 bar;

-

дебит: 24,0 m3/min ;

-

точка на оросяване: +3 оС;
мощност: 2,72 kW.

3. Финансов анализ:
Разходи:
 доставка и монтаж на нов винтов компресор с честотно управление, фреонов
изсушител и въздушен филтър: 93 860,00 лв.
 Посочените цени са с ДДС.
Мярка за енергоспестяване 2: Подмяна на съществуващо технологично оборудване
със съвременно енергийно ефективно оборудване, съответстващо на технологични
изисквания за производство.
1. Съществуващо положение (2011 г.):
В цех „Шприцов” най - натоварените и в края на жизнения си цикъл са 7 броя шприц
машини - Demag 25-80, Demag 1250-440, Battenfeild TM500/210 – 2 бр., Battenfeild
TM1000/350, Battenfeild TM1600/750 и Battenfeild TM2100/1000.
Описаните машини са в добро видимо състояние, но често дефектират и прекъсват
производствения процес. Задвижването на машините е хидравлично и енергоемко.
Произвежданите от тях детайли са свързани с всички производства в предприятието,
поради което подмяната им е наложителна.
2. Описание на мярката:

Предлага се подмяната на съществуващите шприц машини Demag 25-80, Demag 1250440, Battenfeild TM500/210 – 2 бр., Battenfeild TM1000/350, Battenfeild TM1600/750 и
Battenfeild TM2100/1000 с нови, което да доведе до повишаване на
производителността и намаляване на потреблението на електричество.
При сегашното състояние разхода на електричество възлиза на 857 025 kWh/година
или 115 698,38 лв./год. При подмяната с нови, очакваната икономия на електричество
възлиза на 733 875 kWh/год или 99 073,13 лв./год., което е 12,07% от общото
потребление на електричество (6 077 922 kWh/y), или 10,04 % от общата енергия
(7 307 157 kWh/y), потребена в промишлената система.
Изчисленията са приблизителни и са направени на база 1250 работни часа годишно
при цена на електричество - 0,135 лв./kWh с ДДС.
3. Финансов анализ:
Разходи:
 доставка и монтаж на 7 бр. шприц машини: 2 100 000,00 лв.


Посочените цени са с ДДС.

3.2. Изпълнени дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност
3.2.1. Изпълнени дейности и мерки водещи до икономия на електричество
3.2.1.1. Мярка 1 – Подмяна на технологично оборудване (компресор
TAMROTOR M110).
ДАТА НА ВЪВЕЖДАНЕ
СРОК НА ДЕЙСТВИЕ (ЖИВОТ)

05.03.2013 г.
15

год.

За осигуряване на сгъстен въздух за част от производствените съоръжения са
монтирани два броя винтови компресори. Единият компресор "TAMROTOR" M110/7,5 е
с постоянен дебит на сгъстявания въздух, а вторият компресор "GARDNER DENVER"
VS 70 е с променливо регулиране на оборотите на електродвигателя и осигурява
компресиран въздух според моментното потребление при зададено постоянно работно
налягане.
През месец март 2013 година е извършена подмяна на съществуващ компресор
"TAMROTOR" M 110/7,5 с нов винтов компресор "GARDNER DENVER" VS132-13A с
променливо регулиране на оборотите на електродвигателя и следните параметри:
- максимално работно налягане: 13,0 bar;
-

номинално работно налягане: 7,5 bar;

-

дебит при номинално налягане и максимални обороти: 22,34 m3/min;

-

дебит при номинално налягане и минимални обороти: 4,77 m3/min;

-

дебит при номинално налягане и 50% от оборотите: 11,09 m3/min;

- мощност на електродвигателя при максимални обороти: 132 kW.
Икономиите на енергия след изпълнение на Мярка 1 са определени на ниво
предприятие (разглеждане на обекта като цяло), като са използвани ретроспективни

данни от приборите за търговско мерене. За определяне размера на постигнатите
спестявания са извършени анализ на фактурите за енергийните разходи и изчисления.
Получената икономията е изчислена като разлика между специфичния разход на
енергия в компресорната станция, „Преди ЕСМ” и „След ЕСМ”, представен в общия
баланс на електрическа енергия за 2010 и съответно за 2015 година.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Описание
Произведена продукция за 2010 година
Произведена продукция за 2015 година
Разход на електричество в Компресорна станция за
2010 година
Разход на електричество в Компресорна станция за
2015 година
Специфичен разход на електричество в Компресорна
станция за 2010 година
Специфичен разход на електричество в Компресорна
станция за 2015 година
Годишна икономия на енергия

3.2.1.2.

Стойност
86 643 756,00 броя/год
136 557 931,00 броя/год
323 171,00 kWh/год
240 130,80 kWh/год
0,003730 kWh/брой
0,001758 kWh/брой
269 214,20 kWh/год

Мярка 2 – Подмяна на съществуващи шприц машини в цех 2.

ДАТА НА ВЪВЕЖДАНЕ
СРОК НА ДЕЙСТВИЕ (ЖИВОТ)

30.11.2013
20

год.

В цех 2 е обособено производство за шприцоване и пресоване на детайли от
термореактивна материя (бакелит). Материалът, който е на прах, постъпва в матрица,
пресова се, като едновременно с това се нагрява до определена температура и след
това детайлите автоматично се изваждат от машината. Същото важи и за
шприцоването. След изстиване на детайлите, същите се дефлашират (премахване на
осенаците) ръчно или машинно. Детайлите, на които ще бъде поставен тампонен
печат, минават през машина в която се измиват с гореща вода и препарат. След
всички операции се извършва визуален контрол и опаковане.
През месец ноември 2013 година е извършена подмяна на съществуващи шприц
машини "DEMAG" 25-80, "DEMAG" 1250-440, "BATTENFEILD" TM 500/210 (2 броя) и
"BATTENFEILD" TM 2100/1000 с нови шприц машини с по-малка инсталирана мощност
и по-добро управление, както следва:
- "ARBURG" 520 A (3 броя) със следните параметри: максимална сила на
затваряне - 1 500 kN; разстояние между колоните - 520 х 520 mm; максимално
тегло на подвижната част - 1 000 kg; максимална сила на шприцване - 40 kN;
номинална инсталирана мощност - 41 kW;
- "ARBURG" 470 със следните параметри: максимална сила на затваряне - 1 500
kN; разстояние между колоните - 470 х 470 mm; максимално тегло на
подвижната част - 800 kg; - максимална сила на шприцване - 40 kN; номинална
инсталирана мощност - 19,9 kW.

Икономиите на енергия след изпълнение на Мярка 2 са определени на ниво
предприятие (разглеждане на обекта като цяло), като са използвани ретроспективни
данни от приборите за търговско мерене. За определяне размера на постигнатите
спестявания са извършени анализ на фактурите за енергийните разходи и изчисления.
Получената икономията е изчислена като разлика между специфичния разход на
енергия в цех 2, „Преди ЕСМ” и „След ЕСМ”, представен в общия баланс на
електричество за 2010 и съответно за 2015 година.
Описание
Произведена продукция за 2010 година
Произведена продукция за 2015 година
Разход на електричество в цех 2 за 2010 година
Разход на електричество в цех 2 за 2015 година
Специфичен разход на електричество в цех 2 за
5.
2010 година
Специфичен разход на електричество в цех 2 за
6.
2015 година
7. Годишна икономия на енергия
1.
2.
3.
4.

ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Електронна таблица 2010
2. Електронна таблица 2015

Стойност
86 643 756,00 броя/год
136 557 931,00 броя/год
947 838,02 kWh/год
1 033 390,00 kWh/год
0,01094 kWh/брой
0,00757 kWh/брой
460 483,37 kWh/год

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ СПЕСТЯВАНИЯ ПО МЕТОДИКИ
ПРИМЕР №1: МЕТОДИКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ СПЕСТЯВАНИЯ
ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЯРКА "ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВ ВЕРТИКАЛЕН 5 – ОСЕН ОБРАБОТВАЩ ЦЕНТЪР"
I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Методиката определя условията, указва практическите процедури, регламентира
начина на изчисляване на енергийните спестявания и посочва формата на изходящите
документи при изпълнение на мярка "Доставка, монтаж и въвеждане в
експлоатация на нов вертикален 5 – осен обработващ център".
II. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОЦЕНЯВАНАТА МЯРКА


Сектор на приложение: Индустрия;



Категория на мярката: IND-004, Индустриални процеси: мерки, различни от
предходните, за енергийно оптимизиране на производствените процеси и
разположението на инсталацията, използване на произведената електрическа
енергия за собствено потребление при отчитане спецификата на
производството;



Полезен живот на мярката (срок на действие): T = 20 години;



Вид спестена енергия: електроенергия;



Метод на оценяване: специфичен;

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРИЛАГАНАТА МЕТОДИКА
За изчисляване на енергийните спестявания е използван специфичен (опитноизчислителен) метод, който се характеризира с това, че:


всички показатели, преди и след внедряване на мярката, са определени чрез
съкратени измервания;



използвана е представителна извадка относно режим на работа, работните
часове и производителността на разглежданите металообработващи машини,
преди и след въвеждане на мярката;



определяне на необходимите условия и допускания при определяне на
потреблението на енергия преди и след въвеждане на мярката – изчислението
на енергийните спестявания е извъръшено при:



режим на работа на оборудването преди въвеждане на мярката: 6 h/ден;



режим на работа на оборудването след въвеждане на мярката: 6 h/ден;



брой работни дни преди въвеждане на мярката: 316 дни/година;



брой работни дни след въвеждане на мярката: 316 дни/година;



произведена продукция преди въвеждане на мярката: 618 бр./година;



произведена продукция след въвеждане на мярката: 663 бр./година.



методът
отчита
разликата
между
потребената
енергия
от
металообработващите машини, преди и след въвеждане на мярката, като са
извършени корекции поради промяна на количеството произведена продукция.

IV. ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА МЕТОДИКАТА


Прилагането се извършва от лицата по чл. 59, ал.1 от ЗЕЕ;



Необходимо е използване на преносим мрежови анализатор;



Необходимо е да са налице всички условия за протичане на нормален работен
цикъл на всяка една от измерваните металообработващи машини;



Необходимо е събирането на данни за режим на работа, работните часове и
производителността на разглежданите металообработващи машини, преди и
след въвеждане на мярката;



Преглед на техническа документация на разглежданите металообработващи
машини преди и след въвеждане на мярката.

V. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
V.1. Терминология
Преносим мрежови анализатор – уред за измерване и регистриране в паметта си
всички компоненти на основните електрически вериги: Напрежение, ток, активна и
реактивна мощност, Cos j, "V" и "А" хармоници, смущения, нарушения в качеството
на разпределителната система, средна, максимална и минимална стойност на
всички параметри;
Pn – номинална мощност на металообработващата машина (kW);
P – работна мощност на металообработващата машина (kW);
FEStot – общи спестявания на енергия в обект на краен клиент (kWh/година);
Ein – енергийно потребление за свързаните с мярката дейности преди въвеждането
й (kWh/година);
Nin – количество
(брой/година);

произведена

продукция

преди

въвеждане

на

мярката

Eexp – енергийно потребление за свързаните с мярката дейности след въвеждането
й (kWh/година);
Nexp – количество
(брой/година);

произведена

продукция

след

въвеждане

на

мярката

PEStot – спестяване на първични енергийни ресурси в обекта на краен клиент
(kWh/година);
ep – коефициент, отчитащ загубите за добив/производство и пренос на енергия,
вкл. горива;
fi – коефициент за екологичен еквивалент на енергия/гориво (tCO2/GWh);

CO2 – спестявания на емисии CO2 (tCO2/година);
T – технически живот – брой години след изпълнение на мярката, по време на
които се приема, че монтираната машина работи добре, съгласно действието, за
което е проектирана и води до измерими резултати върху потреблението на
енергия.
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VI. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ СПЕСТЯВАНИЯ
Методът отчита разликата между потребената енергия от металообработващите
машини, преди и след въвеждане на мярката. Изчислените енергийни спестявания от
изпълнената мярка („Доставка и монтаж на нов вертикален 5 – осен обработващ
център”) представляват разликата между измереното енергийно потребление за
свързаните с мярката дейности (респ. коригираното енергийно потребление за
свързаните с мярката дейности) преди и след въвеждането й и формират годишните
спестявания на енергия.
Преди въвеждане на мярката, за осъществяване на една от основните си дейности
(обработка на ротационно – симетрични и дребни призматично – корпусни детайли),
предприятието използва следните инсталирани машини, с основни характеристики,
както следва:
Машина
"МС"032 №1
"МС"032 №2

Тип
Обработващ център
Обработващ център

Инсталирана
мощност,
(kW)
30
30

Година на
въвеждане в
експлоатация
1986
1987

За определяне на показателите бяха извършени измервания на консумираната
електрическа енергия от:


Обработващ център "МС" 032 №1;



Обработващ център "МС" 032 №2;

Измерванията са осъществени с помощта на преносим мрежови анализатор,
окомплектован с токови трансформатори 500/5A. Точка на измерване - захранваща
кабелна линия в разпределителното табло. Посредством мрежовия анализатор бяха
измерени в реално време и записани измерените величини на:







напрежение (U);
ток (A);
мощност (P);
фактор на мощността (φ);
наличието на хармоници (%);
консумация на електрическа енергия (kWh).

Продължителността на измервателният процес, за всяка една машина, е 24 часа и е
извършен в производствените цехове на предприятието, при нормални работни
условия на консуматорите и температура на околната среда 15ºС. Получените
резултати са документирани в протоколи от извършените измервания (Приложение 1,
Приложение 2).
Следващите фигури показват товаровите диаграми от измерването, за период от един
час, при нормални работни условия на машините. В таблиците са представени
резултатите от извършените измервания и изчисленията на годишното потребление на
електрическа енергия от разглежданите машини.

Обработващ център "МС" 032 №1;
Име на параметър
Означение Стойност
Номинална мощност, (kW)
Pn
30,00
Средна работна мощност, (kW)
P
9,03
Режим на работа, (h/ден)
6,0
Работни дни, (дни/година)
316
Енергийно потребление, (kWh/година)
Ein
17 120,88

Обработващ център "МС" 032 №2;
Име на параметър
Означение Стойност
Номинална мощност, (kW)
Pn
30,00
Средна работна мощност, (kW)
P
9,87
Режим на работа, (h/ден)
6,0
Работни дни, (дни/година)
316
Енергийно потребление, (kWh/година)
Ein
18 713,52
Обобщените показатели на разглежданите машини за извършване на студено
металообработване на ротационно – симетрични и дребни призматично – корпусни
детайли, са представени в следващата таблица.
Описание
Означение Стойност
Обща инсталирана електрическа мощност на разглежданите
60,00
Pn
машини, (kW)
Обща работна електрическа мощност на разглежданите машини,
18,90
P
(kW)
Годишно потребление на електрическа енергия от разглежданите
Ein
35 834,40
машини, (kW/година)
Годишно количество произведена продукция преди въвеждане на
Nin
618
мярката, (брой/година)
Специфично потребление на енергия, (kWh/брой)
57,984
При изпълнение на мярката е извършено:



извеждане от експлоатация на обработващ център "MC" 032 №1 и обработващ
център "MC" 032 №2;
доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нов вертикален 5 – осен
обработващ център.

Новата машина притежава необходимите технологични параметри за постигане на
високите изисквания на произвежданите детайли – студено металообработване на
ротационно – симетрични и дребни призматично – корпусни детайли. Характеризира се
със следните основни параметри, водещи до увеличаване на производителността и
намаляване на консумираната енергия:







максимална инсталирана мощност – 20 kW;
бързодействие и много кратък цикъл на обработване на детайлите
благодарение на съвместяване на операции управлявани и контролирани от
последно поколение 3D CNC управление;
по-малко време за обработване на детайли благодарение на бързата смяна на
инструменти, голяма скорост на бързите и работните ходове и съвместяването
на няколко операции в една машина;
високи обороти на главния шпиндел, гарантиращи абсолютна точност и
стабилност при всяка операция, свеждащи брака до минимум и повишаващ
качеството на изделието.

За определяне на показателите бяха извършени измервания на консумираната
електрическа енергия от вертикален 5 – осен обработващ център. Измерванията са
осъществени с помощта на преносим мрежови анализатор, окомплектован с токови
трансформатори 500/5A. Точка на измерване - захранваща кабелна линия в
разпределителното табло. Посредством мрежовия анализатор бяха измерени в
реално време и записани измерените величини на:







напрежение (U);
ток (A);
мощност (P);
фактор на мощността (φ);
наличието на хармоници (%);
консумация на електрическа енергия (kWh).

Продължителността на измервателният процес е 24 часа и е извършен в
производствените цехове на предприятието, при нормални работни условия и
температура на околната среда 15ºС. Получените резултати са документирани в
протокол от извършените измервания (Приложение 3).
На следващата фигура е показана товаровата диаграма от измерването за период от
един час, при нормални работни условия на машината.

В следващата таблица са представени резултати от извършените измервания и
изчисленията на годишното потребление на електрическа енергия от разглежданата
машина.
Вертикален 5 – осен обработващ център
Име на параметър
Означение Стойност
Номинална мощност, (kW)
Pn
20,00
Средна работна мощност, (kW)
P
0,892
Режим на работа, (h/ден)
6,0
Работни дни, (дни/година)
316
Енергийно потребление, (kWh/година)
Eexp
1 691,23
Обобщените показатели на разглежданата машина за извършване на обработка на
корпуси на скоростни, супортни и подавателни кутии, са представени в следващата
таблица.
Описание
Означение Стойност
Инсталирана електрическа мощност на разглежданата машина,
20,00
Pn
(kW)
Работна електрическа мощност на разглежданата машина, (kW)
0,892
P
Годишно
потребление
на
електрическа
енергия
от
Eexp
1 691,23
разглежданата машина, (kW/година)
Годишно количество произведена продукция след въвеждане на
Nexp
663
мярката, (брой/година)
Специфично потребление на енергия, (kWh/брой)
2,551
VI.1.

Спестявания на енергия в обект на краен клиент:
𝑵𝒆𝒙𝒑

𝑭𝑬𝑺𝒕𝒐𝒕 = 𝑬𝒊𝒏 ∗ (
където:

𝑵𝒊𝒏

) − 𝑬𝒆𝒙𝒑 , (kWh/година)

FEStot – общи спестявания на енергия в обект на краен клиент (kWh/година);
Ein – енергийно потребление за свързаните с мярката дейности преди въвеждането и
(kWh/година);
Nin – количество произведена продукция преди въвеждане на мярката (брой/година);
Eexp – енергийно потребление за свързаните с мярката дейности след въвеждането й
(kWh/година);
Nexp – количество произведена продукция след въвеждане на мярката (брой/година).

VI.2.
Спестявания на първични енергийни ресурси в обект на краен
клиент:
𝑷𝑬𝑺𝒕𝒐𝒕 = 𝑭𝑬𝑺𝒕𝒐𝒕 ∗ 𝒆𝒑 , (kWh/година)
където:
FEStot – общи спестявания на енергия в обект на краен клиент (kWh/година);
ep – коефициент, отчитащ загубите за добив/производство и пренос на енергия, вкл.
горива, определен по Приложение №3 към НАРЕДБА № Е-РД-04-3 от 04.05.2016 г. за
допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното
потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания,
изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за потвърждаването
им;
VI.3.

Спестяване на емисии CO2

𝑪𝑶𝟐 = 𝑭𝑬𝑺𝒕𝒐𝒕 ∗

𝒇𝒊
𝟏𝟎𝟔

, (t/година)

където:
FEStot – общи спестявания на енергия в обект на краен клиент (kWh/година);
fi – коефициент за екологичен еквивалент на енергия/гориво (tCO2/GWh), определен по
Приложение №4 към НАРЕДБА № Е-РД-04-3 от 04.05.2016 г. за допустимите мерки за
осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на
доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките за
тяхното оценяване и начините за потвърждаването им;

VII. ИЗЧИСЛИТЕЛЕН ПРИМЕР ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРЕДИ ВЪВЕЖДАНЕ НА МЯРКАТА

СЛЕД ВЪВЕЖДАНЕ НА МЯРКАТА
КОРИГИРАНО
ЕНЕРГИЙНО
ЕНЕРГИЙНО
ЕНЕРГИЙНО
ПОТРЕБЛЕНИЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ
ЗА
ПРОИЗВЕДЕНА СПЕЦИФИЧНО
ЗА
ПРОИЗВЕДЕНА СПЕЦИФИЧНО
ЗА
СВЪРЗАНИТЕ
ПРОДУКЦИЯ ПОТРЕБЛЕНИЕ
СВЪРЗАНИТЕ
ПРОДУКЦИЯ ПОТРЕБЛЕНИЕ
СВЪРЗАНИТЕ
С МЯРКАТА
С МЯРКАТА
С МЯРКАТА
ДЕЙНОСТИ
ДЕЙНОСТИ
ДЕЙНОСТИ

ЕНЕРГИЙНИ
СПЕСТЯВАНИЯ

СПЕСТЕНИ
ЕМИСИИ
CO2

Ein

Nin

Ein/Nin

Ein/Nin x Nexp

Eexp

Nexp

Eexp/Nexp

(Ein/Nin x Nexp) – Eexp

kWh/год.

бр./год.

kWh/бр.

kWh/год.

kWh/год.

бр./год.

kWh/бр.

kWh/год.

t/год.

35 834,40

618,00

57,984

38 443,71

1 691,23

663,00

2,551

36 752,48

30,100

VIII.

ФОРМИ НА ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ИЗХОДЯЩ ДОКУМЕНТ

Съгласно чл. 9. от НАРЕДБА № Е-РД-04-3 от 04.05.2016 г. за допустимите мерки за
осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на
доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките за
тяхното оценяване и начините за потвърждаването им, резултатите от прилагането на
методиките за оценяване на енергийните спестявания се отразяват в протокол,
изготвен от лице, вписано в регистъра по чл. 44, ал. 1 или регистъра по чл. 60, ал. 1
ЗЕЕ. Протоколът се изготвя по образец, утвърден от изпълнителния директор на
Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

ПРИЛОЖЕНИЕ №1:
ПРОТОКОЛ №1
за резултатите от измерването на напрежение, ток, мощност, фактор на
мощността и наличие на хармоници.
Обект:
......................................................
Адрес:
......................................................
Дейност на предприятието:
Проектиране и производство на универсални металорежещи стругове, стругове с
цифрово програмно управление, пробивни машини, принадлежности и резервни части.
Цел на измерването:
Измерването е извършено с цел установяване качеството на електроснабдяването в
предприятието и определяне на консумацията на електрическа енергия.
Условия при които е извършено измерването:
Измерването е извършено в производствените цехове на предприятието, при
нормални работни условия на консуматорите и температура на околната среда 15ºС.
Средство за измерване:
Преносим мрежов анализатор, окомплектован с токови трансформатори 500/5A.
Измервателният уред измерва в реално време и записва измерените величини на
напрежение (U), ток (A), мощност (P), фактор на мощността (φ), наличието на
хармоници (%).
Измерван консуматор:
Обработващ център "MC" 032 №1
Дата на извършеното измерване:
......................................................
Извършил измерването:
......................................................
Резултати от извършеното измерване:
Пълните резултати от извършеното измерване са записани на електронен носител
приложен към протокола.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2:
ПРОТОКОЛ №2
за резултатите от измерването на напрежение, ток, мощност, фактор на
мощността и наличие на хармоници.
Обект:
......................................................
Адрес:
......................................................
Дейност на предприятието:
Проектиране и производство на универсални металорежещи стругове, стругове с
цифрово програмно управление, пробивни машини, принадлежности и резервни части.
Цел на измерването:
Измерването е извършено с цел установяване качеството на електроснабдяването в
предприятието и определяне на консумацията на електрическа енергия.
Условия при които е извършено измерването:
Измерването е извършено в производствените цехове на предприятието, при
нормални работни условия на консуматорите и температура на околната среда 15ºС.
Средство за измерване:
Преносим мрежов анализатор, окомплектован с токови трансформатори 500/5A.
Измервателният уред измерва в реално време и записва измерените величини на
напрежение (U), ток (A), мощност (P), фактор на мощността (φ), наличието на
хармоници (%).
Измерван консуматор:
Обработващ център "MC" 032 №2
Дата на извършеното измерване:
......................................................
Извършил измерването:
......................................................
Резултати от извършеното измерване:
Пълните резултати от извършеното измерване са записани на електронен носител
приложен към протокола.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3:
ПРОТОКОЛ №3
за резултатите от измерването на напрежение, ток, мощност, фактор на
мощността и наличие на хармоници.
Обект:
......................................................
Адрес:
......................................................
Дейност на предприятието:
Проектиране и производство на универсални металорежещи стругове, стругове с
цифрово програмно управление, пробивни машини, принадлежности и резервни части.
Цел на измерването:
Измерването е извършено с цел установяване качеството на електроснабдяването в
предприятието и определяне на консумацията на електрическа енергия.
Условия при които е извършено измерването:
Измерването е извършено в производствените цехове на предприятието, при
нормални работни условия на консуматорите и температура на околната среда 15ºС.
Средство за измерване:
Преносим мрежов анализатор, окомплектован с токови трансформатори 500/5A.
Измервателният уред измерва в реално време и записва измерените величини на
напрежение (U), ток (A), мощност (P), фактор на мощността (φ), наличието на
хармоници (%).
Измерван консуматор:
Вертикален 5 – осен обработващ център
Дата на извършеното измерване:
......................................................
Извършил измерването:
......................................................
Резултати от извършеното измерване:
Пълните резултати от извършеното измерване са записани на електронен носител
приложен към протокола.
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МЕТОДИКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ СПЕСТЯВАНИЯ
В случаите, когато основният фактор за разхода на енергия в една промишлена система е
големината на произвежданата продукция и тя е променлива във времето, сумарният ефект от
прилагане на енергоспестяващи мерки не може да се определи като адитивна величина от
единичните ефекти от отделните мерки. Причините за това са комплексни: в много случаи не е
възможно идентифициране на единичните ефекти, не е възможно идентифицирането на
взаимното влияние на отделните мерки в един пакет от мерки, промяната на големината на
основния фактор - произвежданата продукция, влияе съществено върху големината на
единичните и съвместните ефекти.
Един правомерен подход за оценка на енергийните спестявания и екологичния ефект от
прилагане на единични енергоспестяващи мерки или пакети от мерки в даден период от време
за такива случаи е следният:
A. Изчисляване на спестената крайна енергия
1. Определя се базова година за начало на оценката.
2. За базовата година “b” се изчислява специфичният разход на крайна енергия SЕEi,p,b за
конкретния продукт “i “ за всеки използван енергиен ресурс “p” на основата на измерени
данни за годината:

SEE i,p ,b 

AEEC i ,p ,b
, kWh/t
G i ,b

(1)

където:

AEECi ,p ,b - годишният разход на крайна енергия от енергийния ресурс p за
производството на продукта i, kWh;

G i ,b - количеството произведен продукт i за базовата година b (например t, както е
прието в урав.1). В случаите, когато при производството на продукта i се получава
остатъчна маса от суровината, която се преработва в допълнителен друг продукт, за
който е невъзможно точното определяне на потребената енергия и отделянето и от
общата енергия за целия процес, количеството произведен продукт може да се
определи като еквивалентно общо количество.
3. Когато в системата се използва само един вид енергиен ресурс, енергийните
спестявания може да се изчислят по израза:
K

FES i   (SEE i ,b .G i ,k  AEEC i ,k ) , kWh

(2)

k 1

където:

FESi - спестената крайна енергия при производството на продукта i за периода от K
години, kWh;

Gi ,k - количеството произведен продукт i през годината k, t;

AEECi ,k - годишният разход на крайна енергия от енергийния ресурс за производството
на продукта i през годината k, kWh;
k=1,2,3,…K – индекс на годините в оценявания период.
4. При използване на P броя различни енергийни ресурси през оценявания период, общите
енергийни спестявания може да се изчислят по израза:
2

P

FES i  
p 1

K

 (SEE i ,p ,b .G i ,k  AEEC i ,p ,k ) , kWh
 k 1


(3)

където:

FESi - спестената крайна енергия при производството на продукта i за периода от K
години, kWh;
P – броят на всички енергийни ресурси, използвани в оценявания период от време, вкл.
базовата година.
Изразът (уравнение 3) отчита и ефекта в случая на замяна на енергийната база.
Б. Изчисляване на спестената първична енергия
5. При използване на P броя различни енергийни ресурси през оценявания период, общата
спестена първична енергия може да се изчисли по израза:
P

K



 k 1



PES i    (SEE i ,p ,b .G i ,k  AEEC i ,p ,k ).f p , kWh
p 1

(4)

където:

PES i - спестената първична енергия при производството на продукта i за периода от K
години, kWh;
P – броят на всички енергийни ресурси, използвани в оценявания период от време, вкл.
базовата година;
fp - коефициентът за превод на крайната енергия от p-я енергиен ресурс в първична.
В. Изчисляване на екологичния ефект – спестени емисии СО2
6. При използване на P броя различни енергийни ресурси през оценявания период,
екологичният еквивалент на спестената енергия от прилагане на енергоспестяващи
мерки може да се оцени по израза:

ESCO ,i
2

P

1 K

 (SEE i ,p ,b .G i ,k  AEEC i ,p ,k ).e p , kg
p 1 1000  k 1




(5)

където:

ESCO ,i - спестенoто количество емисии СО2 при производството на продукта
2

i за

периода от K години, kg;
P – броят на всички енергийни ресурси, използвани в оценявания период от време, вкл.
базовата година;
ep - коефициентът на екологичен еквивалент на крайната (доставената) енергия с p-я
енергиен ресурс, gCO2/kWh.
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНКАТА НА СПЕСТЯВАНИЯТА В ЗАВОДИТЕ
ЗА ПЕРИОДА 2009-2016 г.
Изходни условия
1. Избрана е базова година 2009.
2. За всеки завод е анализирана последователността от годишното потребление на
топлина и електричество.
3. В завод 1 е използвана топлина (пара) от ТЕЦ и топлина (пара) от локална централа на
природен газ
4. В завод 2 е използвана топлина (пара) от ТЕЦ. През 2016 г. са потребени 395 MWh пара
от локалната централа на завод 1 , което съставлява 0.8% от годишния топлинан баланс.
По тази причина това количество топлина не е отчетено в баланса на завод 2.
5. В завод 3 е използвана пара от локална централа на природен газ, а в базовата година е
използвана пара от ТЕЦ.
6. При определяне на коефициента на първична енергия и коефициента на екологичния
еквивалент емисии СО2 за доставената (потребената) топлина с топлоносител пара от
ТЕЦ са отчетени съответните годишни ефективности на централата с основно гориво
каменни въглища. Приведените към количеството потребена топлина стойности на
коефициентите са показани в следващата таблица.

Година

Кпд,%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Приведени
коефициенти към
произведената
(потребената) пара
Коеф. на Емисионен Коеф. на Емисионен
първична
фактор,
първична
фактор,
енергия
gСО2/kWh
енергия
tСО2/MWh
1.2
341
1.62
0.4597
1.2
341
1.62
0.4600
1.2
341
1.70
0.4836
1.2
341
1.71
0.4867
1.2
341
1.59
0.4529
1.2
341
1.81
0.4529
1.2
341
1.58
0.4485
1.2
341
1.58
0.4487

Парова централа (ТЕЦ) на
каменни въглища

74.17
74.13
70.51
70.06
75.29
66.41
76.03
76.00

7. Доставената (потребената) топлина с пара от локалните централи е отчитана като
приведена към
количеството потребено гориво природен газ (с отчитане на
ефективността на системата за генериране, пренос и разпределение) с долна
топлотворна способност 8000 kcal/nm3, поради което не се налага изчисляване на
приведени стойности на коефициентите за определяне на първична енергия и емисии
СО2.
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ПАРАМЕТРИ НА ВЪВЕДЕНИТЕ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ
1. ЗАВОД 1

Наименование на мярката

№

Въвеждане на системи за мониторинг и контрол
Енергоспестяващи мерки по технологични агрегати и
2
съоръжения
3 Подмяна на технологично оборудване
4 Енергоспестяващи мерки по кондензни стопанства
5 Отстраняване на пропуски и топлоизолация
6 Енергоспестяващи мерки по генериращи мощности
7 Смяна на горивна база
8 Утилизация на топлина на димни газове
9 Енергоспестяващи мерки по електродвигатели
10 Енергоспестяващи мерки по трансформатори

Живот
Вложени
Година на
на
инвестиции
изпълнение
мярката,
хиляди
на мярката
год.
лева

1

11 Енергоспестяващи мерки по осветителни инсталации

2011

72.44

15

2011

58.92

15

2015
2014
2015

6.10
1.56
1.44

8

2010-2016

0

10

ОБЩО

140.46

8

Оптимизиране енергопотреблението на сградния
фонд
13 Когенерация
14 Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)
12

15 Оптимизация на технологичните процеси
2. ЗАВОД 2
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование на мярката
Въвеждане на системи за мониторинг и контрол
(надграждане)
Енергоспестяващи мерки по технологични агрегати и
съоръжения
Подмяна на технологично оборудване
Енергоспестяващи мерки по кондензни стопанства
Отстраняване на пропуски и топлоизолация
Енергоспестяващи мерки по генериращи мощности
Смяна на горивна база
Утилизация
Енергоспестяващи мерки по електродвигатели
Енергоспестяващи мерки по трансформатори
Енергоспестяващи мерки по осветителни инсталации
Оптимизиране енергопотреблението на сградния
фонд
Когенерация
Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)
Оптимизация на технологичните процеси

Живот
Вложени
Година на
на
инвестиции
изпълнение
мярката,
хиляди
на мярката
год.
лева
2010-2013

150.00

10

2014

22.45

15

2013
2013

11.738
20.340

15
15

2015
2014 -2015

2
3.757

8
8

2010-2016

0

10
5

ОБЩО

210.288

3. ЗАВОД 3

№

Наименование на мярката

1
3
4
5
6
7
8

Въвеждане на системи за мониторинг и контрол
Енергоспестяващи мерки по технологични агрегати и
съоръжения
Подмяна на технологично оборудване
Енергоспестяващи мерки по кондензни стопанства
Отстраняване на пропуски и топлоизолация
Енергоспестяващи мерки по генериращи мощности
Смяна на горивна база
Утилизация на топлината на димни газове

9

Енергоспестяващи мерки по електродвигатели

2

10 Енергоспестяващи мерки по трансформатори
11 Енергоспестяващи мерки по осветителни инсталации
Оптимизиране енергопотреблението на сградния
фонд
13 Когенерация
14 Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)
15 Оптимизация на технологичните процеси
12

Вложени
Живот
Година на
инвестиции
на
изпълнение
хиляди
мярката,
на мярката
лева
год.
10
2016
10.7

2015
2010
2015
2015
2014
2016

14.730
1.19
1.19
12.2
1.702
39.918

15

2014-2016

1086.746

20

2010-2016

0

10

ОБЩО

1165.408

10
8
8
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНКАТА НА СПЕСТЯВАНИЯТА В ЗАВОД 1
А. ПРОИЗВЕДЕНА ПРОДУКЦИЯ И ПОТРЕБЕНА ЕНЕРГИЯ
Завод
за спирт
Завод
1

Топлина
Централно топлоснабдяване

Продукция
Година

Пр.2
Зърнела,
t

Пр.1
Спирт,
хил.л

Годишен разход

Цена

Специфичен
разход по
пара

Коеф.на
първична
енергия f

Екологичен
еквивалент

Годишен разход

MWh

лв.

MWh/t

-

tCO2/MWh

nm 3

Общо, t

Електричество

Природен газ

MWh

Цена

Специфичен
разход по газ

Коеф.на
първична
енергия f

Екологичен
еквивалент

Годишен
разход

Цена

Специфичен
разход

Коеф.на
първична
енергия f

Екологичен
еквивалент

лв.

MWh/t

-

tCO2/MWh

MWh

лв.

MWh/t

-

tCO2 /MWh

2005
2006
2007
2008

10611

3 019

11 439.32

28 678.00

1 530 870.14

2.51

1.67

0.4736 2 002 900.00

18 634.98 1 093 450.33

1.63

1.10

0.20

2 876.26 325 257.11

0.25

3.00

0.819

2009

5926

4 789

9 491.45

20 429.00

1 180 978.88

2.15

1.62

0.4597 1 294 090.00

12 040.21

669 089.51

1.27

1.10

0.20

2 714.81 327 165.60

0.29

3.00

0.819

2010

10854

6 655

15 268.50

18 869.00

999 436.59

1.24

1.62

0.4600 3 241 176.00

30 155.90 1 998 836.09

1.98

1.10

0.20

4 219.01 524 986.77

0.28

3.00

0.819

2011

15115

4 923

16 917.66

21 263.00

1 588 619.00

1.26

1.70

0.4836 3 813 265.00

35 478.62 2 390 713.59

2.10

1.10

0.20

3 885.93 512 478.20

0.23

3.00

0.819

2012

21014

10 327

27 002.87

74 719.00

5 841 729.46

2.77

1.71

0.4867 1 691 552.00

15 738.20 1 372 728.40

0.58

1.10

0.20

5 527.02 805 386.58

0.20

3.00

0.819

2013

17300

9 565

23 293.59

66 672.00

4 879 057.00

2.86

1.59

0.4529 1 149 787.00

10 697.62

871 960.77

0.46

1.10

0.20

5 254.41 745 557.85

0.23

3.00

0.819

2014

14046

9 945

21 091.34

57 465.00

3 402 960.84

2.72

1.81

0.4529

984 012.00

9 155.25

743 891.47

0.43

1.10

0.20

5 370.54 673 106.66

0.25

3.00

0.819

2015

15094

10 897

22 874.60

63 898.00

3 986 263.57

2.79

1.58

0.4485

326 461.00

3 037.39

207 884.44

0.13

1.10

0.20

5 830.87 780 149.13

0.25

3.00

0.819

2016

12965

9 913

20 201.51

45 015.00

2 543 523.00

2.23

1.58

0.4487 1 619 459.00

15 067.45

743 319.23

0.75

1.10

0.20

5 631.89 803 425.30

0.28

3.00

0.819

Б. ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ, СПЕСТЕНИ ЕМИСИИ СО2, СПЕСТЕНИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ - ПАРА
Година

Базова линия
MWh
2.152

Спестeна
крайна
енергия
MWh

ПРИРОДЕН ГАЗ

Спестeни
средства

Спестeна
първична
енергия

Спестeни
емисии СО2

лв

MWh

tCO2

Базова линия
MWh
1.269

Спестeна
крайна
енергия
MWh

Спестeни
средства

Спестeна
първична
енергия

Спестeни
емисии
СО2

лв

MWh

tCO2

ЕЛЕКТРИЧЕСТВО

Спестeна
крайна
енергия топлина

Спестeни
средства от
топлина

MWh

лв

Базова
линия
MWh
0.286

ОБЩО СПЕСТЯВАНИЯ

Спестeна
Спестeна Спестeни Спестeна
Спестeни
крайна
първична емисии
крайна
средства
енергия
енергия
СО2
енергия
MWh

лв

MWh

tCO2

MWh

2 009

20 429.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12 040.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2714.81

0

0

0

0

0.00

2 010

32 863.29

13 994.29

741 237.06

22 654.79

6 433.62

19 368.59

-10 787.31

-715 019.65

-11 866.04

-2 179.04

3 206.98

26 217.41

4 367.21

148.20

18 440.53

444.59

121.37

2 011

36 412.87

15 149.87 1 131 889.60

25 783.30

6 969.34

21 460.61

-14 018.01

-944 598.61

-15 419.81

-2 831.64

1 131.86

187 291.00

4 838.91

952.98 125 680.25

2 858.95

2 012

58 119.86

-16 599.14 -1 297 765.00

-28 429.80

-8 027.65

34 254.03

18 515.83 1 615 000.41

20 367.41

3 740.20

1 916.68

317 235.41

7 723.55

2 196.54 320 074.86

6 589.61

2 013

50 136.15

-16 535.85 -1 210 093.33

-26 354.04

-8 048.00

29 548.68

18 851.06 1 536 546.31

20 736.17

3 807.91

2 315.21

326 452.99

6 662.60

1 408.19 199 811.19

4 224.58

2 014

45 396.13

-12 068.87

-714 693.82

-21 806.87

-5 465.88

26 755.06

17 599.81 1 430 037.85

19 359.79

3 555.16

5 530.95

715 344.03

6 032.70

662.16

82 990.93

1 986.49

2 015

49 234.34

-14 663.66

-914 789.18

-23 145.20

-6 641.04

29 017.18

25 979.79 1 778 101.65

28 577.77

5 247.92

11 316.13

863 312.47

6 542.76

711.89

95 247.91

2 135.66

2 016

43 480.88

-1 534.12

-86 683.64

-2 422.29

-688.10

25 626.27

10 558.82

520 896.33

11 614.71

2 132.88

9 024.71

434 212.69

5 778.18

146.29

20 869.08

438.87

-32 257.48 -2 350 898.30

-53 720.11

-15 467.72

198 070.63

66 699.99 5 220 964.31

73 369.99

13 473.40

34 442.52

2 870 066.01

ОБЩО

336 072.52

6 226.25 863 114.74 18 678.74

Спестeни
средства
лв

Спестeна Спестeни
първична емисии
енергия
СО2
MWh

tCO2

0.00

0.00

3 355.17

44 657.94 11 233.34

4 375.95

780.49

2 084.84

312 971.25 13 222.44

4 918.19

1 798.96

4 113.22

637 310.27

-1 472.79 -2 488.49

1 153.31

3 723.41

526 264.18

-1 393.30 -3 086.77

542.31

6 193.11

798 334.96

583.04 12 028.02

958 560.39

7 568.23

-810.09

119.81

455 081.77

9 631.28

1 564.60

5 099.30 40 668.76 3 733 180.76 38 328.62

3 104.97

9 171.00

0.00

-460.59 -1 368.41

Спестена крайна енергия за периода 2009-2013: 13.28 GWh
Спестена крайна енергия за периода 2009-2016: 40.67 GWh
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНКАТА НА СПЕСТЯВАНИЯТА В ЗАВОД 2
А. ПРОИЗВЕДЕНА ПРОДУКЦИЯ И ПОТРЕБЕНА ЕНЕРГИЯ
Завод
за захар
Завод
2

Топлина
Централно топлоснабдяване

Продукция
Година

Годишен разход

Цена

Специфичен
разход по
пара

Коеф.на
първична
енергия f

Екологичен
еквивалент

Годишен разход

MWh

лв.

MWh/t

-

tCO2 /MWh

nm 3

t

Електричество

Природен газ

Цена

Специфичен
разход по газ

Коеф.на
първична
енергия f

Екологичен
еквивалент

Годишен
разход

Цена

Специфичен
разход

Коеф.на
първична
енергия f

Екологичен
еквивалент

лв.

MWh/t

-

tCO2/MWh

MWh

лв.

MWh/t

-

tCO2 /MWh

MWh

2005
2006
2007
2008

50 442.00

51 758.00

4 965 355.00

1.03

1.67

0.4736

5 486.00 659 252.28

0.109

3.00

0.819

2009

42 436.00

45 193.00

4 056 739.00

1.06

1.62

0.4597

4 376.00 541 010.64

0.103

3.00

0.819

2010

42 834.00

42 370.00

3 256 982.00

0.99

1.62

0.4600

2 464.67 316 611.00

0.058

3.00

0.819

2011

18 556.00

18 108.00

1 483 045.00

0.98

1.70

0.4836

1 116.83 154 617.00

0.060

3.00

0.819

2012

29 830.00

28 469.00

2 277 520.00

0.95

1.71

0.4867

1 685.37 238 017.00

0.056

3.00

0.819

2013

46 076.00

47 800.00

3 393 800.00

1.04

1.59

0.4529

4 047.28 554 034.82

0.088

3.00

0.819

2014

28 284.00

27 148.00

1 631 941.10

0.96

1.81

0.4529

3 117.77 394 925.52

0.110

3.00

0.819

2015

76 967.00

71 017.00

4 502 884.00

0.92

1.58

0.4485

5 273.22 725 673.00

0.069

3.00

0.819

2016

46 237.00

44 190.00

3 126 067.00

0.96

1.58

0.4487

3 787.50 540 651.75

0.082

3.00

0.819

Б. ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ, СПЕСТЕНИ ЕМИСИИ СО2, СПЕСТЕНИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ - ПАРА
Година

Базова линия
MWh
1.065

Спестeна
крайна
енергия
MWh

ПРИРОДЕН ГАЗ

Спестeни
средства

Спестeна
първична
енергия

Спестeни
емисии СО2

лв

MWh

tCO2

Базова линия
MWh
0.000

Спестeна
крайна
енергия
MWh

Спестeни
средства

Спестeна
първична
енергия

Спестeни
емисии
СО2

лв

MWh

tCO2

ЕЛЕКТРИЧЕСТВО

Спестeна
крайна
енергия топлина

Спестeни
средства от
топлина

MWh

лв

Базова
линия
MWh
0.103

Спестeна
крайна
енергия

Спестeни
средства

MWh

лв

ОБЩО СПЕСТЯВАНИЯ

Спестeна Спестeни Спестeна
първична емисии
крайна
енергия
СО2
енергия
MWh

tCO2

MWh

2 009

45 193.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4376.00

0

0

0

0

0.00

2 010

45 616.86

3 246.86

249 585.94

5 256.21

1 492.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3 246.86

249 585.94

4 417.04

1 952.37

250 801.50

5 857.12

1 598.99

2 011

19 761.55

1 653.55

135 426.06

2 814.16

760.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 653.55

135 426.06

1 913.49

796.67

110 293.61

2 390.01

2 012

31 768.01

3 299.01

263 920.64

5 650.30

1 595.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3 299.01

263 920.64

3 076.07

1 390.70

196 402.29

4 172.10

2 013

49 069.49

1 269.49

90 133.44

2 023.24

617.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 269.49

90 133.44

4 751.36

704.08

96 381.53

2 112.23

2 014

30 121.57

2 973.57

178 749.30

5 372.85

1 346.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2 973.57

178 749.30

2 916.65

-201.13

-25 476.48

-603.38

2 015

81 967.42

10 950.42

694 319.55

17 284.21

4 959.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10 950.42

694 319.55

7 936.84

2 663.62

366 552.99

7 990.85

2 016

49 240.94

5 050.94

357 311.44

7 975.18

2 265.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5 050.94

357 311.44

4 767.96

980.46

139 956.94

2 941.38

28 443.84 1 969 446.37

46 376.15

13 038.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28 443.84

1 969 446.37

34 155.40

ОБЩО

352 738.84

8 286.77 1 134 912.39 24 860.31

Спестeни
средства
лв

Спестeна Спестeни
първична емисии
енергия
СО2
MWh

tCO2

0.00

0.00

5 199.23

500 387.44 11 113.33

3 091.68

652.47

2 450.22

245 719.67

5 204.16

1 413.15

1 138.98

4 689.71

460 322.93

9 822.40

2 734.44

576.64

1 973.56

186 514.97

4 135.48

1 194.50

-164.72

2 772.44

153 272.82

4 769.47

1 181.98

2 181.50 13 614.04 1 060 872.54 25 275.06

7 140.85

803.00

6 031.40

0.00

497 268.38 10 916.55

3 068.50

6 786.86 36 730.61 3 104 358.76 71 236.45 19 825.10

Спестена крайна енергия за периода 2009-2013: 14,31 GWh
Спестена крайна енергия за периода 2009-2016: 36,73 GWh
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНКАТА НА СПЕСТЯВАНИЯТА В ЗАВОД 3
А. ПРОИЗВЕДЕНА ПРОДУКЦИЯ И ПОТРЕБЕНА ЕНЕРГИЯ
Завод заЗавод
захарни3изделия

Топлина
Централно топлоснабдяване

Продукция
Година

Годишен разход

Цена

Специфичен
разход по
пара

Коеф.на
първична
енергия f

Екологичен
еквивалент

Годишен разход

MWh

лв.

MWh/t

-

tCO2 /MWh

nm 3

t

Електричество

Природен газ

Цена

Специфичен
разход по газ

Коеф.на
първична
енергия f

Екологичен
еквивалент

Годишен
разход

Цена

Специфичен
разход

Коеф.на
първична
енергия f

Екологичен
еквивалент

лв.

MWh/t

-

tCO2/MWh

MWh

лв.

MWh/t

-

tCO2 /MWh

MWh

2005
2006
2007
2008

4 751.50

3 509.00

105 270.00

0.74

1.67

0.4736

604 956.00

5 628.51

334 402.50

1.18

1.10

0.20

3 046.92 339 033.30

0.641

3.00

0.819

2009

4 741.80

1 345.00

69 361.65

0.28

1.62

0.4597

723 980.00

6 735.91

430 690.90

1.42

1.10

0.20

2 769.48 332 316.60

0.584

3.00

0.819

2010

4 749.41

0.00

1.62

0.4600

894 891.00

8 326.07

507 538.76

1.75

1.10

0.20

2 565.09 318 134.58

0.540

3.00

0.819

2011

5 209.50

0.00

1.70

0.4836 1 148 362.00

10 684.36

757 124.20

2.05

1.10

0.20

2 352.44 307 439.75

0.452

3.00

0.819

2012

5 111.70

0.00

1.71

0.4867 1 139 026.00

10 597.50

883 991.69

2.07

1.10

0.20

2 127.90 312 524.81

0.416

3.00

0.819

2013

5 114.98

0.00

1.59

0.4529 1 015 482.00

9 448.04

766 232.76

1.85

1.10

0.20

1 948.04 282 085.78

0.381

3.00

0.819

2014

5 265.92

0.00

1.81

0.4529

857 046.00

7 973.96

632 501.14

1.51

1.10

0.20

2 304.01 287 790.04

0.438

3.00

0.819

2015

5 259.19

0.00

1.58

0.4485

601 545.00

5 596.77

370 991.44

1.06

1.10

0.20

2 762.75 371 168.83

0.525

3.00

0.819

2016

5 600.77

0.00

1.58

0.4487

554 348.00

5 157.65

259 201.11

0.92

1.10

0.20

3 071.33 437 661.27

0.548

3.00

0.819

Б. ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ, СПЕСТЕНИ ЕМИСИИ СО2, СПЕСТЕНИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ - ПАРА
Година

Базова линия
MWh
0.284

Спестeна
крайна
енергия
MWh

ПРИРОДЕН ГАЗ

Спестeни
средства

Спестeна
първична
енергия

Спестeни
емисии СО2

лв

MWh

tCO2

Базова линия
MWh
1.421

Спестeна
крайна
енергия
MWh

Спестeни
средства

Спестeна
първична
енергия

Спестeни
емисии
СО2

лв

MWh

tCO2

ЕЛЕКТРИЧЕСТВО

Спестeна
крайна
енергия топлина

Спестeни
средства от
топлина

MWh

лв

Базова
линия
MWh
0.584

Спестeна
крайна
енергия

Спестeни
средства

MWh

лв

ОБЩО СПЕСТЯВАНИЯ

Спестeна Спестeни Спестeна
първична емисии
крайна
енергия
СО2
енергия
MWh

tCO2

MWh

Спестeни
средства
лв

Спестeна Спестeни
първична емисии
енергия
СО2
MWh

tCO2

2 009

1 345.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6 735.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2769.48

0

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

2 010

1 347.16

1 347.16

69 473.01

2 180.86

619.33

6 746.72

-1 579.34

-96 273.20

-1 737.28

-319.03

-232.18

-26 800.18

2 773.93

208.83

25 900.61

626.50

171.04

-23.35

-899.57

1 070.09

471.34

2 011

1 477.66

1 477.66

76 203.03

2 514.81

679.76

7 400.30

-3 284.06

-232 718.15

-3 612.47

-663.38

-1 806.40

-156 515.12

3 042.64

690.20

90 202.49

2 070.61

565.28

-1 116.20

-66 312.64

972.95

581.66

2 012

1 449.92

1 449.92

74 772.44

2 483.32

701.21

7 261.37

-3 336.13

-278 283.79

-3 669.74

-673.90

-1 886.21

-203 511.35

2 985.52

857.62

125 959.29

2 572.87

702.39

-1 028.59

-77 552.06

1 386.45

729.70

2 013

1 450.85

1 450.85

74 820.42

2 312.30

706.13

7 266.03

-2 182.02

-176 960.82

-2 400.22

-440.77

-731.17

-102 140.40

2 987.44

1 039.40

150 509.99

3 118.19

851.27

308.23

48 369.59

3 030.27

1 116.63

2 014

1 493.67

1 493.67

77 028.32

2 698.86

676.47

7 480.44

-493.51

-39 145.91

-542.86

-99.69

1 000.15

37 882.41

3 075.60

771.59

96 377.49

2 314.76

631.93

1 771.74

134 259.90

4 470.75

1 208.71

2 015

1 491.76

1 491.76

76 929.88

2 354.60

675.60

7 470.88

1 874.11

124 228.32

2 061.52

378.57

3 365.86

201 158.20

3 071.67

308.92

41 502.00

926.75

253.00

3 674.78

242 660.20

5 342.86

1 307.17

2 016

1 588.64

1 588.64

81 926.41

2 508.39

712.56

7 956.11

2 798.46

140 638.16

3 078.30

565.29

4 387.10

222 564.57

3 271.17

199.84

28 477.19

599.52

163.67

4 586.94

251 041.76

6 186.21

1 441.51

11 644.66

10 299.66

531 153.50

17 053.13

4 771.06

58 317.76

-6 202.50

-558 515.38

-6 822.75

-1 252.91

4 097.16

-27 361.88

23 977.44

4 076.40

558 929.06 12 229.20

3 338.57

8 173.56

531 567.18 22 459.58

6 856.73

ОБЩО

Спестена крайна енергия за периода 2009-2013: -1,86 GWh
Спестена крайна енергия за периода 2009-2016: 8,17 GWh
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ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ

ОБЩО СПЕСТЯВАНИЯ
Година

Спестeна
крайна
енергия

Спестeни
средства

Спестeна
първична
енергия

Спестeни
емисии
СО2

MWh

лв

MWh

tCO2

2 009

0.00

0.00

0.00

0.00

2 010

8 531.06

544 145.81

23 416.76

7 938.97

2 011

3 418.87

492 378.28

19 399.56

6 913.00

2 012

7 774.34

1 020 081.14

9 736.06

975.66

2 013

6 005.20

761 148.73

5 772.45

-775.65

2 014

10 737.29

1 085 867.69

8 779.63

1 022.28

2 015

29 316.84

2 262 093.13

38 186.15

7 637.94

2 016

19 789.34

1 203 391.92

26 734.05

6 074.61

85 572.93

7 369 106.70

132 024.66

29 786.80

ОБЩО

Общо спестена крайна енергия за периода 2009-2013: 25,73 GWh
Общо спестена крайна енергия за периода 2009-2016: 85,57 GWh ( в т.ч. 66,98 GWh топлина и 18,59 GWh електроенергия)
Общо спестена първична енергия за периода 2009-2016: 132,025 GWh
Общо спестени емисии СО2: 29 786,80 t
Общо спестени средства в резултат на реализираните енергийни спестявания: 7 369 106,7 лв.
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ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ СПЕСТЯВАНИЯ ПО МЕТОДИКИ
ПРИМЕР №2: МЕТОДИКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ СПЕСТЯВАНИЯ
ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЯРКА "ПОДМЯНА НА ЦИРКУЛАЦИОНЕН ИЗПАРИТЕЛ НА
КОЛОНА ЗА ОКОНЧАТЕЛНА ОЧИСТКА"
I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Методиката определя условията, указва практическите процедури, регламентира
начина на изчисляване на енергийните спестявания и посочва формата на изходящите
документи при изпълнение на мярка "Подмяна на циркулационен изпарител на
колона за окончателна очистка".
II. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОЦЕНЯВАНАТА МЯРКА


Сектор на приложение: Индустрия;



Категория на мярката: IND-003, Индустриални процеси: ефективни системи за
задвижване (двигатели, инвертори, др.), автоматизация и мерки за рационално
използване на енергията;



Полезен живот на мярката (срок на действие): T = 15 години;



Вид спестена енергия: топлина;



Метод на оценяване: опитен;

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРИЛАГАНАТА МЕТОДИКА
За изчисляване на енергийните спестявания е използван опитен метод, който се
характеризира с това, че:


са извършени измервания с цел определяне потреблението на енергия преди и
след въвеждане на мярката;



извършените измервания са на ниво "производствено съоръжение", като са
използвани данни за количеството изразходвана топлина за производствени
нужди, за три календарни години. Информацията за потреблението на топлина
е събрана с помощта на разходомерно устройство, измерващ количеството на
топлоносителя (суха наситена водна пара с налягане 10 bar и температура 180
°C) подаван към колоната за окончателна очистка;



методът отчита разликата между потребената енергия преди и след въвеждане
на мярката в производственото съоръжение, като са извършени корекции
поради промяна на количеството произведена продукция.

IV. ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА МЕТОДИКАТА


Прилагането се извършва от лицата по чл. 59, ал.1 от ЗЕЕ;



Необходимо е използване на разходомер;



Необходимо е да са налице всички условия за протичане на нормален работен
цикъл на колоната за окончателна очистка;



Необходимо е събирането на данни за параметри на парата, режим на работа,
работните часове и произвежданата продукция, преди и след въвеждане на
мярката;



Преглед на техническа документация на разглежданото производствено
съоръжение преди и след въвеждане на мярката.

V. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
V.1. Терминология
Разходомерно устройство – уред за измерване и регистриране разходът на
флуид, посредством което се извършва контрол и управление на технологични
инсталации;
Pп –налягане на парата (bar);
tп – температура на парата (°C);
hп – енталпия на парата (kJ/kg);
Gп,in – разход на пара за свързаните с мярката дейности преди въвеждането и
(t/година);
Gп,exp – разход на пара за свързаните с мярката дейности след въвеждането и
(t/година);
Qin – разход на топлина за свързаните с мярката дейности преди въвеждането и
(kWh/година);
Nin – количество произведена продукция преди въвеждане на мярката (t/година);
Qexp – разход на топлина за свързаните с мярката дейности след въвеждането и
(kWh/година);
Nexp – количество произведена продукция след въвеждане на мярката (t/година);
FEStot – крайни спестявания на енергия (kWh/година);
PEStot – спестяване на първични енергийни ресурси в обекта на краен клиент
(kWh/година);
ep – коефициент, отчитащ загубите за добив/производство и пренос на енергия,
вкл. горива;
fi – коефициент за екологичен еквивалент на енергия/гориво (tCO2/GWh);
CO2 – спестявания на емисии CO2 (tCO2/година);
T – технически живот – брой години след изпълнение на мярката, по време на
които се приема, че монтираното оборудване работи добре, съгласно действието,
за което е проектирано и води до измерими резултати върху потреблението на
енергия.
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VI. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ СПЕСТЯВАНИЯ
Методът отчита разликата между потребената енергия от производственото
съоръжение, преди и след въвеждане на мярката. Изчислените енергийни спестявания
от изпълнената мярка (Подмяна на циркулационен изпарител на колона за
окончателна очистка) представляват разликата между измереното енергийно
потребление за свързаните с мярката дейности (респ. коригираното енергийно
потребление за свързаните с мярката дейности) преди и след въвеждането й и
формират годишните спестявания на енергия.
Предприятието е производител на спирт и дестилати на територията на Република
България. За производството на спирт като суровина се използва пшеница. От силоз
зърното се подава към чукова мелница. Полученият шрот се смесва с вода с
температура 52°С, като горещата вода се подава от утилизатор в котелна централа.
След резервоара сместа се обработва с пара, след което получената смес постъпва в
резервоар под вакуум, където се охлажда до 93°C. Получените пари при процесите се
втечняват в два топлообменника, след което се изхвърлят (мръсен конденз).
Студената вода, която служи за охлаждане на парите в топлообменниците постъпва от
водохладителна кула. След резервоара под вакуум сместа постъпва в резервоар за
втечняване, където допълнително се прибавят ензими. След втечняването флегмата
постъпва в топлообменник, където се охлажда с вода от водоохладителна кула до
температура 60°С. Озахаряването се извършва в резервоар и под въздействието на
ензими. След озахаряване флегмата постъпва в топлообменник, където се охлажда до
30°С с вода от водоохладителна кула. Получената смес се подава към два
резервоара, където след добавяне на дрожди започва ферментация. Дрождите
необходими за процеса се размножават в специални резервоари при спазване на
необходимите технологични параметри. Ферментацията се осъществява в
четиринадесет резервоара. В резервоарите се поддържа температура на
ферментация 32,0±0,5°C. Регулирането на температурата в резервоарите се
осъществява чрез хладилна инсталация, подаваща охлаждаща вода към водните ризи

на резервоарите. Ферментиралата флегма се подава към три буферни резервоара, от
които ректификационните колони теглят за производството на спирт. Изградените на
територията на предприятието ректификационни колони за дестилация постигат
чистота на спирта 96,5%. За производствени нужди при ректификация се използва
пара произведена в котелните централи. За измерване на количеството изразходвана
пара за производствени нужди, от основните структурни единици на промишлената
система, са монтирани разходомерни устройства. Охлаждането на флегмата в
ректификационните колони се осъществява чрез шест водоохладителни кули. Като
крайни продукти в резултат на ректификацията се получават спирт и шрот.
Изпълнена е мярка "Подмяна на циркулационен изпарител на колона за
окончателна очистка".
За определяне на ефекта от енергоспестяваща мярка са извършени измервания на
ниво "производствено съоръжение", като са използвани данни за количеството
изразходвана топлина за производствени нужди, за три календарни години.
Информацията за потреблението на топлина е събрана с помощта на разходомерно
устройство, измерващ количеството на топлоносителя (суха наситена водна пара с
налягане 10 bar и температура 180 °C) подаван към колоната за окончателна очистка.
Получената икономията е изчислена като разлика между разходът на енергия за
производствени нужди (Изпарител), преди и след въвеждане на мярката. Обобщените
показатели на разглежданото производственосъоръжение са представени в
следващата таблица.
Описание
Налягане на парата (bar)
Температура на парата (°C)
Eнталпия на парата (kJ/kg);
Разход на пара за свързаните с мярката дейности преди
въвеждането и (t/година);
Разход на пара за свързаните с мярката дейности след
въвеждането и (t/година);
Kоличество произведена продукция преди въвеждане на
мярката (t/година)
Kоличество произведена продукция след въвеждане на
мярката (t/година)
Разход на топлина за свързаните с мярката дейности преди
въвеждането и (kWh/година)
Разход на топлина за свързаните с мярката дейности след
въвеждането и (kWh/година)

VI.1.

Означение
Pп
tп
hп

Стойност
10,00
180,00
2 777,00

Gп,in

5 568,16

Gп,exp

6 960,21

Nin

11 465,794

Nexp

17 692,758

Qin

3 773 186,17

Qexp

4 716 489,06

Спестявания на енергия в обект на краен клиент:
𝑵

𝑭𝑬𝑺𝒕𝒐𝒕 = 𝑸𝒊𝒏 ∗ ( 𝑵𝒆𝒙𝒑 ) − 𝑸𝒆𝒙𝒑 , (kWh/година)
𝒊𝒏

където:
FEStot – общи спестявания на енергия в обект на краен клиент (kWh/година);

Ein – енергийно потребление за свързаните с мярката дейности преди въвеждането и
(kWh/година);
Nin – количество произведена продукция преди въвеждане на мярката (брой/година);
Eexp – енергийно потребление за свързаните с мярката дейности след въвеждането и
(kWh/година);
Nexp – количество произведена продукция след въвеждане на мярката (брой/година).

VI.2.
Спестявания на първични енергийни ресурси в обект на краен
клиент:
𝑷𝑬𝑺𝒕𝒐𝒕 = 𝑭𝑬𝑺𝒕𝒐𝒕 ∗ 𝒆𝒑 , (kWh/година)
където:
FEStot – общи спестявания на енергия в обект на краен клиент (kWh/година);
ep – коефициент, отчитащ загубите за добив/производство и пренос на енергия, вкл.
горива, определен по Приложение №3 към НАРЕДБА № Е-РД-04-3 от 4.05.2016 г. за
допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното
потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания,
изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за потвърждаването
им;
VI.3.

Спестяване на емисии CO2
𝒇

𝑪𝑶𝟐 = 𝑭𝑬𝑺𝒕𝒐𝒕 ∗ 𝟏𝟎𝒊𝟔 , (t/година)
където:
FEStot – общи спестявания на енергия в обект на краен клиент (kWh/година);
fi – коефициент за екологичен еквивалент на енергия/гориво (tCO2/GWh), определен по
Приложение №4 към НАРЕДБА № Е-РД-04-3 от 4.05.2016 г. за допустимите мерки за
осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на
доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките за
тяхното оценяване и начините за потвърждаването им;

VII. ИЗЧИСЛИТЕЛЕН ПРИМЕР ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРЕДИ ВЪВЕЖДАНЕ НА МЯРКАТА

СЛЕД ВЪВЕЖДАНЕ НА МЯРКАТА
КОРИГИРАНО
ЕНЕРГИЙНО
ЕНЕРГИЙНО
ЕНЕРГИЙНО
ПОТРЕБЛЕНИЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ
ЗА
ПРОИЗВЕДЕНА СПЕЦИФИЧНО
ЗА
ПРОИЗВЕДЕНА СПЕЦИФИЧНО
ЗА
СВЪРЗАНИТЕ
ПРОДУКЦИЯ ПОТРЕБЛЕНИЕ
СВЪРЗАНИТЕ
ПРОДУКЦИЯ ПОТРЕБЛЕНИЕ
СВЪРЗАНИТЕ
С МЯРКАТА
С МЯРКАТА
С МЯРКАТА
ДЕЙНОСТИ
ДЕЙНОСТИ
ДЕЙНОСТИ

ЕНЕРГИЙНИ
СПЕСТЯВАНИЯ

СПЕСТЕНИ
ЕМИСИИ
CO2

Qin

Nin

Qin/Nin

Qin/Nin x Nexp

Qexp

Nexp

Qexp/Nexp

(Qin/Nin x Nexp) – Qexp

kWh/год.

t/год.

kWh/t

kWh/год.

kWh/год.

t/год.

kWh/t

kWh/год.

t/год.

3 773 186,17

11 465,79

329,082

5 822 367,81

4 716 489,06

17 692,76

266,577

1 105 878,75

47,553

VIII.

ФОРМИ НА ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ИЗХОДЯЩ ДОКУМЕНТ

Съгласно чл. 9. от НАРЕДБА № Е-РД-04-3 от 4.05.2016 г. за допустимите мерки за
осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на
доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките за
тяхното оценяване и начините за потвърждаването им, резултатите от прилагането на
методиките за оценяване на енергийните спестявания се отразяват в протокол,
изготвен от лице, вписано в регистъра по чл. 44, ал. 1 или регистъра по чл. 60, ал. 1
ЗЕЕ. Протоколът се изготвя по образец, утвърден от изпълнителния директор на
агенцията за устойчиво енергийно развитие.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Справка за количеството и параметрите на топлоносителя
произведен в котелните централи за периода 01.2014 - 12.2014 година.
Топлинна енергия от горива
Природен газ

Биомаса

kWh
2 743 176,85
2 084 731,47
0,00
966 900,18
2 607 141,97
3 912 204,38
2 561 708,48
1 996 889,39
1 258 970,27
1 884 362,29
1 846 236,99
156 454,57
22 018 776,82

kWh
3 970 268,86
602 380,97
5 208 581,51
451 923,58
428 880,45
4 947 180,10
3 258 046,70
2 039 091,27
7 695 745,01
6 133 109,90
5 675 191,18
143 494,21
40 553 893,76

Пара: 10 bar; 179,88 оС

Общо полезна енергия от горива
kWh
6 713 445,71
2 687 112,44
5 208 581,51
1 418 823,76
3 036 022,42
8 859 384,48
5 819 755,18
4 035 980,66
8 954 715,28
8 017 472,19
7 521 428,17
299 948,78
62 572 670,58

kJ
27 512 171 092,36
11 011 975 133,68
21 345 132 124,97
5 814 439 218,90
12 441 832 677,94
36 306 378 598,97
23 849 764 674,42
16 539 731 633,05
36 697 050 913,58
32 856 163 025,41
30 823 339 878,38
1 229 211 136,58
256 427 190 108,24

Енталпия
kJ/kg
2 777,00
2 777,00
2 777,00
2 777,00
2 777,00
2 777,00
2 777,00
2 777,00
2 777,00
2 777,00
2 777,00
2 777,00
-

Количество
kg
9 907 155,60
3 965 421,37
7 686 399,76
2 093 784,38
4 480 314,25
13 073 957,00
8 588 320,01
5 955 971,06
13 214 638,43
11 831 531,52
11 099 510,22
442 639,95
92 339 643,54

тона
9 907,16
3 965,42
7 686,40
2 093,78
4 480,31
13 073,96
8 588,32
5 955,97
13 214,64
11 831,53
11 099,51
442,64
92 339,64

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Справка за количеството и параметрите на топлоносителя
произведен в котелните централи за периода 01.2015 - 12.2015 година.
Топлинна енергия от горива
Природен газ

Биомаса

kWh
1 538 965,85
2 667 820,69
839 966,94
1 220 621,45
421 758,97
1 130 450,71
2 107 050,17
963 440,96
2 262 228,89
1 208 756,65
1 063 439,00
694 768,17
16 119 268,45

kWh
3 407 761,52
2 689 019,15
1 819 678,48
6 387 469,71
5 259 146,51
6 057 446,20
5 990 963,61
6 823 794,30
6 446 900,29
5 628 565,75
5 650 224,22
5 935 705,42
62 096 675,15

Пара: 10 bar; 179,88 оС

Общо полезна енергия от горива
kWh
4 946 727,37
5 356 839,84
2 659 645,42
7 608 091,16
5 680 905,48
7 187 896,92
8 098 013,77
7 787 235,26
8 709 129,18
6 837 322,41
6 713 663,21
6 630 473,59
78 215 943,60

kJ
20 272 035 488,22
21 952 705 157,13
10 899 413 358,62
31 178 490 880,85
23 280 748 870,24
29 456 505 406,03
33 186 228 081,72
31 912 635 933,83
35 690 621 834,67
28 019 826 489,64
27 513 062 441,64
27 172 145 555,24
320 534 419 497,84

Енталпия
kJ/kg
2 777,00
2 777,00
2 777,00
2 777,00
2 777,00
2 777,00
2 777,00
2 777,00
2 777,00
2 777,00
2 777,00
2 777,00
-

Количество
kg
7 299 976,77
7 905 187,31
3 924 887,78
11 227 400,39
8 383 416,95
10 607 311,99
11 950 388,22
11 491 766,63
12 852 222,48
10 089 962,73
9 907 476,57
9 784 712,12
115 424 709,94

тона
7 299,98
7 905,19
3 924,89
11 227,40
8 383,42
10 607,31
11 950,39
11 491,77
12 852,22
10 089,96
9 907,48
9 784,71
115 424,71

ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Справка за потребено количество топлоносител в колоната за
окончателна очистка за периода 01.2014 - 12.2014 година/01.2015 - 12.2015 година.
Пара: 10 bar; 179,88 оС
01.2015 - 12.2015 год.
01.2014 - 12.2014 год.
тона
кWh
тона
кWh
597,41
404 826,58
440,19
298 291,94
239,12
162 035,20
476,69
323 022,08
463,50
314 081,97
236,67
160 378,92
126,26
85 556,30
677,02
458 774,48
270,17
183 074,78
505,53
342 563,51
788,37
534 228,55
639,63
433 436,40
517,88
350 936,27
720,62
488 317,24
359,15
243 373,12
692,96
469 577,02
796,85
539 977,08
775,00
525 168,02
713,45
483 460,51
608,43
412 296,46
669,31
453 548,63
597,43
404 839,70
26,69
18 087,17
590,03
399 823,29
5 568,16
3 773 186,17
6 960,21
4 716 489,06

ПРИЛОЖЕНИЕ 4: СПРАВКА Справка за произведена продукция за периода
01.2014 - 12.2014 година/01.2015 - 12.2015 година.
Произведена продукция 2014 година
Месец
Произведена продукция 2014 година Произведена продукция 2015 година
Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември
ОБЩО:

тона
1 264,98
965,56
210,82
1 289,51
1 545,15
1 082,98
427,62
1 735,57
1 498,53
1 425,06
20,02
11 465,79

тона
245,45
837,35
96,37
1 002,88
807,26
1 587,89
1 946,98
2 037,65
2 434,42
1 960,67
2 788,00
1 947,85
17 692,76
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Методика и оценка на енергийните спестявания в оранжериен комплекс

МЕТОДИКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ СПЕСТЯВАНИЯ В
ОРАНЖЕРИЕН КОМПЛЕКС
При оценяване на постигнати енергийни спестявания в резултат на изпълнени
енергоспестяващи мерки в оранжерийни комплекси, от първостепенно значение се явява
отчитането на режимите за различните отглеждани култури, включително използваната
площ, съответстващите времеви интервали, както и специфичните параметри на вътрешния
микроклимат.
Един правомерен подход за оценка на енергийните спестявания и екологичния ефект от
прилагане на единични енергоспестяващи мерки или пакети от мерки в даден период от
време за такива случаи се основава на идентификация на базовата линия на потребление
на енергия чрез обследване преди въвеждане на мерките и сравнение чрез обследване на
разхода на енергия след въвеждане на мерките с базовата линия. Процедурата за
конкретния оценяван обект е изпълнена в следната последователност:
A. Идентификация на базовата линия на енергопотребление
1. Определя се базова година за начало на оценката.
2. За всеки месец от базовата година, през който е използвана топлина за отопление,
се изчислява отопляемия обем и средната месечна температура на въздуха,
поддържана в оранжерията.
3. За всеки месец i от отоплителния период се определя произведението на
денградусите и отопляемия обем:

DDi .Vi ,

(1)

където:

DDi  ni .(tin,i  t a,i ) ,

(2)

DDi - отоплителните денградуси за месеца i,
ni - броят на дните в месеца i,
tin ,i - средната стойност на поддържаната температура в оранжерията през месеца i,

t a ,i - средната стойност на външната температура през месеца i,
Vi- отопляемият обем през месеца i, m3. Когато всички оранжерийни модули са с
еднаква височина, отопляемият обем може да се замени с площта на модулите.
4. В случаите, когато има оранжерийни модули, в които през i-я месец не се отглежда
култура, но се поддържа определена минимална температура за предотвратяване на
замръзване на системите, е необходимо да се изчисли съответстващо произведение
денградусите (по поддържаната температура) и обема, и да се сумира с
произведението от уравнение1.
5. Потребената енергия през месеца i се определя като сума от всички използвани
енергийни ресурси, отчетени с горната им топлотворна способност.
6. Идентифицира се зависимостта на потребената енергия през отоплителния период
на базовата година Еb= f { DDi .Vi } и се определят коефициентите на апроксимиращия
полином. Нормално е да се получи много добра апроксимация с права линия.
Б. Изчисляване на спестената крайна енергия
7. За всеки месец j от отоплителния период на годината, следваща избраната за
базова, се определя произведението на денградусите и отопляемия обем:
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DD*j .V j* ,

(3)

както и изразходваната енергия Еj по правилата, описани в т.1 - т.5 по-горе.
8. Спестената крайна енергия се изчислява по формулата:
K

FES   (f { DD* j V* j}  E j ), kWh
j 1

(4)

където:

f { DD*jVj*} - изчисленият по базова линия разход на енергия за j-я месец,
Еj- реално регистрираният разход на енергия през месеца j,
K – брой на месеците в отоплителния период на оценяваната година.
В. Изчисляване на спестената първична енергия
9. При използване на P броя различни енергийни ресурси през оценявания период,
общата спестена първична енергия може да се изчисли по израза:

PES  FES . f p , kWh

(5)

където:

PES - спестената първична енергия, kWh;
FES - спестената крайна енергия, kWh;

f

p

- средно-претеглен коефициент за превод на крайната енергия от P енергийни

ресурси в първична, определен на основата на потреблението за периода от време –
базова година + оценяван период.
Г. Изчисляване на екологичния ефект – спестени емисии СО2
10. При използване на P броя различни енергийни ресурси през оценявания период,
екологичният еквивалент на спестената енергия от прилагане на енергоспестяващи
мерки може да се оцени по израза:

ESCO2  FES .e p , kg

(6)

където:

ESCO2 - спестенoто количество емисии СО2 в резултат на приложените
енергоспестяващи мерки, kg;
FES - спестената крайна енергия, kWh;

e p - коефициентът на екологичен еквивалент на крайната (доставената) енергия,
определен като средно-претеглена стойност на основата на потреблението на
различните енергийни ресурси за периода от време – базова година + оценяван
период, gCO2/kWh.
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНКАТА НА СПЕСТЯВАНИЯТА В ОРАНЖЕРИИНИЯ КОМПЛЕКС
ЗА ИЗПЪЛНЕНИ МЕРКИ ПРЕЗ 2017 г.
Изходни условия
През лятото и ранната есен на 2017 г. в оранжерийния комплекс са изпълнени
енергоспестяващи мерки по вертикалните ограждащи елементи на оранжерийните модули –
съществуващите стъклени ограждащи елементи са подменени с поликарбонатни плоскости.
За оценка на реализираните спестявания са приети следните изходни условия:
1. За определяне на базовия разход на енергия е избран периодът 01 Януари – 31 Март
2017 г.
2. За оценка на очакваните спестявания е избран периодът 01 Януари – 31 Март 2018 г.
Периодът януари – март е избран за представителен поради факта, че през тези месеци
няма прекъсване на отоплението поради повишена външна температура.
3. През двата периода за отопление на оранжерийните модули са използвани като
енергийни ресурси природен газ, пелети и топлина от система за централизирано
топлоснабдяване (от ко-генерационен модул).
4. В Таблици 1 и 2 са показани основните параметри на енергопотреблението за
периода януари 2017 – март 2018 г.
Таблица 1
Месец

Изходни данни за анализа на енергопотреблението – 2017 г.

*Средна
Крайна
месечна
продукция
температура
о

С

тон

Електричество

Природен газ

Пелети

Топлина

MWh

лв.

хил.нm3

MWh

лв.

тон

MWh

лв.

MWh

лв.

I

-4,2

407,0

27 398,0

769,0

8 120,6

263 806,0

67,0

339,6

9 990,0

5 207,0

135 387,0

Il

2,5

291,0

19 749,0

718,0

7 582,1

241 278,0

35,0

177,4

5 259,0

4 773,0

124 100,0

25,0

126,7

3 825,0

Ill

9,8

270,0

18 498,0

540,0

5 702,4

177 973,0

4 907,0

127 574,0

IV

12,7

233,0

16 042,0

298,0

3 146,9

126 915,0

5 129,0

133 362,0

V

17,6

179,0

12 547,0

0,1

0,6

26,0

3 259,0

84 742,0

74,0

10 162,0

0,9

9,5

387,0

85,0

2 207,0

87,0

11 988,0

112,0

16 492,0

0,1

0,8

38,0

88,0

12 442,0

0,0

0,1

4,0

75,0

5 787,0

64,0

9 770,0

131,0

9 541,0

VI

23,5

VII

25,0

VIII

25,2

IX

21,3

X

13,5

XI

8,3

XII

4,5

Таблица 2
Месец

499,0

1 976,0

2 249,0

1 098,0

3,0

С

126,0

10 670,0
69 810,0

2 609,0

67 826,0

Изходни данни за анализа на енергопотреблението – януари-март 2018 г.

*Средна
Крайна
месечна
Електричество
продукция
температура
о

31,7

410,0
2 685,0

тон

Природен газ

MWh

лв.

хил.нm3

MWh

Пелети
лв.

тон

MWh

Топлина
лв.

MWh

лв.

I

2,7

146,0

9 508,0

301,47

3 183,5

140 832,0

5 125,0

133 239,0

Il

3,9

204,0 13 280,0

788,28

8 324,2

368 469,0

4 690,0

121 932,0

Ill

6,9

186,0 12 090,0

527,67

5 572,2

239 716,0 125,0 633,5 13 028,0 5 170,0

134 415,0

516,0

*Поради липса на метеорологични данни за района на местонахождение на комплекса,
средната месечна температура на външния въздух е отчетена за най-близкото населено
място с налична информация.
5. График на отглежданите зеленчуци
а) базов период
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5 блок Домати – начало 25.01.2017 г.
6 блок Краставици – начало 09.02.2017 г.
7 блок Краставици – начало 15.01.2017 г.
8 блок Домати – начало 25.01.2017 г.
9 блок Краставици – начало 03.02.2017 г.
10 блок Домати – начало 16-20.02.2017 г.
11 блок Краставици слама – начало 12.01.2017 г.
12 блок Краставици слама – начало 30.12.2016 г.
б) период след въвеждане на мерките
5 блок Краставици – начало 12.01.2018 г.
6 блок Домати – начало 03.02.2018 г.
7 блок Краставици – начало 06.01.2018 г.
8 блок Краставици – начало 17.01.2018 г.
9 блок Домати – начало 06.02.2018 г.
10 блок Краставици – начало 19.01.2018 г.
11 блок Домати – начало 28.03.2018 г.
12 блок Салати – начало 29.12.2017г. край 13.03.2018г.
*Всеки блок е с площ 29788.8 m2.
ПАРАМЕТРИ НА ВЪВЕДЕНИТЕ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ

№

Наименование на мярката

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Въвеждане на системи за мониторинг и контрол (СМК)
Мерки по технологични агрегати и съоръжения
Подмяна на технологично оборудване
Мерки по кондензни стопанства
Отстраняване на пропуски и топлоизолация
Мерки по генериращи мощности
Смяна на горивна база
Оползотворяване на отпадна топлина
Мерки по електродвигатели
Мерки по трансформатори
Мерки по осветителни инсталации
Оптимизиране енергопотреблението на сградния
фонд (нови енергоспестяващи сградни ограждащи
елементи на оранжерийните блокове)
Когенерация
ВИ
Други: Оптимизация на технологичните процеси
(промяна на графика на засаждане по видове
зеленчуци)

12
13
14
15

Година на
изпълнение на
мярката

Вложени
инвестиции
хиляди
лева

Живот
на
мярката,
год.

2017

62.85

10

12.201701.2018

0

н/п

ОБЩО

62.85
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РЕЗУЛТАТИ
1. Идентифицирани параметри от обработката на графиците

Блок номер

блок 12

Средноденонощна
температура за зеленчуците, оС

2017 г.
Януари
блок 5 блок 6

блок 7

блок 8

блок 9

блок 10 блок 11

19.5

17.5

21

21

17.5

21

17.5

19.5

31

7

0

17

7

0

0

20

26

13

28

31

31

31

Брой дни в месеца с
поддържаната за зеленчука
температура
Средна стойност на
поддържаната за зеленчуците

19.47

о

температура в оранжерията, С
Площ на отопляемите до
необходимата температура за

78796.181

2

зеленчуците модули, m

Февруари
Брой дни в месеца с
поддържаната за зеленчука
температура

28

28

20

28

Средна стойност на
поддържаната за зеленчуците

28

19.36

о

температура в оранжерията, С
Площ на отопляемите до
необходимата температура за

211713.257

зеленчуците модули, m2
Март
Брой дни в месеца с
поддържаната за зеленчука
температура

31

31

31

31

Средна стойност на
поддържаната за зеленчуците

31

19.31

о

температура в оранжерията, С
Площ на отопляемите до
необходимата температура за

238310.400

зеленчуците модули, m2

Блокове с отглеждани зеленчуци

2017

Месец

Блокове без отглеждане на зеленчуци

Средна
Средностойност на
Средна
месечна
поддържаната Площ на
Денградуси стойност на
Брой
Денградуси
външна
за
блоковете
х Площ
поддържаната
дни в
температура
месеца температура зеленчуците
температура
о

С

о

С

о

2

m

С

ОБЩО

Площ на
Денградуси Денградус
Денградуси
блоковете
х Площ
и х Площ

2

Потребена
енергия

MWh

m

Януари

31

-4.2

19.47

78796.18

733.75

57817082

8

159514.22

378.2

60328278 118145360

13667.20

Февруари

28

2.5

19.36

211713.26

472.20

99971213

8

26597.14

154

4095960 104067173

12532.46

Март

31

9.8

19.31

238310.40

294.89

70274758

8

0.00

0

70274758

10736.10
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Блок номер

блок 12

Средноденонощна
температура за зеленчуците, оС

2018 г.
Януари
блок 5 блок 6

блок 7

блок 8

блок 9

блок 10 блок 11

13.5

21

17.5

21

21

17.5

21

17.5

31

20

0

26

15

0

13

0

23

28

0

31

31

4

Брой дни в месеца с
поддържаната за зеленчука
температура
Средна стойност на
поддържаната за зеленчуците

18.79

о

температура в оранжерията, С
Площ на отопляемите до
необходимата температура за

100897.548

2

зеленчуците модули, m

Февруари
Брой дни в месеца с
поддържаната за зеленчука
температура

28

28

26

28

Средна стойност на
поддържаната за зеленчуците

28

18.98

о

температура в оранжерията, С
Площ на отопляемите до
необходимата температура за

201074.400

зеленчуците модули, m2
Март
Брой дни в месеца с
поддържаната за зеленчука
температура

13

31

31

31

Средна стойност на
поддържаната за зеленчуците

31

19.38

о

температура в оранжерията, С
Площ на отопляемите до
необходимата температура за

195068.594

зеленчуците модули, m2

Блокове с отглеждани зеленчуци

2018

Месец

Блокове без отглеждане на зеленчуци

Средна
Средностойност на
Средна
месечна
поддържаната Площ на
Денградуси стойност на
Брой
Денградуси
външна
за
блоковете
х Площ
поддържаната
дни в
температура
месеца температура зеленчуците
температура
о

С

о

С

о

2

m

С

ОБЩО

Площ на
Денградуси Денградус
Денградуси
блоковете
х Площ
и х Площ

2

Потребена
енергия

MWh

m

Януари

31

2.7

18.79

100897.55

498.66

50313283

8

137412.85

164.3

22576932

72890215

8308.50

Февруари

28

3.9

18.98

201074.40

422.28

84909996

8

37236.00

114.8

4274692.8

89184688

13014.20

Март

31

6.9

19.38

195068.59

386.93

75478861

8

43241.81

34.1

1474545.6

76953407

11172.98
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2. Базова линия на потреблението на енергия
На фиг.1 е изобразена идентифицираната линейна зависимост Еb= f { DDi .Vi }, получена с
апроксимация Eb = 0,00006.DD.A + 6486,6 MWh/месец със степен на корелация R2=0,9893.

Фигура 1. Идентифицираната базова линия на енергопотребление
3. Оценка на енергийните спестявания
3.1 Енергийни спестявания по крайна енергия
2018
Месец
Януари

Потребена
Изчислена енергия
енергия 2018 за 2018 г. по базова
Денградуси х Площ
г.
линия
MWh
MWh
72890214.72
10860.01
8308.50

Спестена
енергия
MWh

Общо
спестена
енергия
MWh

2551.51

Февруари

89184688.32

13014.20

11837.68

-1176.52

Март

76953407.04

11172.98

11103.80

-69.18

1305.82

3.2. Определяне на коефициентите за преход към първична енергия и екологичния
еквивалент на централизираното топлоснабдяване
За идентификация на коректните стойности на коефициентите за изчисляване на
първичната енергия и екологичния еквивалент на топлината от централизирано
топлоснабдяване с отчитане на спецификата на системата за комбинирано производство на
енергия, са анализирани параметрите на ко-генерационната централа за 2017 г.








Изразходено количество природен газ – 6 080 000 nm3
Еквивалентно количество топлина – 6 080 000 х 10,56/1000 = 64204.8 MWh
Ефективност на производството на електричество и топлина – 88%
Продадена топлина – 29 064 MWh
Изразходван природен газ за производство на топлина = 29 064/0.88 = 33 027 MWh
Коефициент за превод на доставената топлина към първична енергия:
fp, = 33 027 х 1,1 / 29 064 = 1,25
Коефициент на екологичния еквивалент:
еp, = 33 027 х 202 / 29 064 = 229,55 gCO2/kWh
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3.3 Енергийни спестявания по първична енергия
По предоставените данни за потреблението на енергия за периода Януари 2017 – Март
2018 г. (природен газ, пелети и централизирано топлоснабдяване), е изчислена средната
претеглена стойност на коефициента за превод към първична енергия:

f

p,

= 1,176

Енергийните спестявания по първична енергия са изчислени по формулата:

PES  FES . f p  1305,82.1,176  1535,64 MWh
3.4 Екологичен еквивалент на енергийните спестявания
Аналогично на предходната точка, по предоставените данни за потреблението на енергия за
периода Януари 2017 – Март 2018 г. (природен газ, пелети и централизирано
топлоснабдяване), е изчислена средната претеглена стойност на коефициента на
екологичен еквивалент:

е p , = 214 gCO2/kWh
Екологичният еквивалент на енергийните спестявания е изчислен по формулата:

ESCO2  FES .e p  1305,82.1000.214 / 1000000  279,45 тона
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