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„ОБУЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ДЕЙНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА
АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ,
СВЪРЗАН С МЕРКИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМИ
ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ“

Енергийна информационна система

Основната цел на Енергийната Информационна
Системата е да подпомага системата за
Енергиен мениджмънт, като осигурява точна и
съпоставима
информация
за
текущото
потребление на енергия и потреблението за
минали периоди.
Тя може да покаже как се подобряват енергийната
ефективност и разходите за енергия. Поради това
тя е незаменима съставна част от системата за
енергиен мениджмънт.

Кои енергийни данни да се следят?

Стандартът БДС EN ISO 50001 препоръчва да бъдат наблюдавани, измервани,
анализирани и записвани на планирани интервали ключови характеристики, като:
 значимо използване на енергия и други резултати от енергийния преглед;
 променливите, свързани със случаите на значими използвания на енергия;
 показателите за енергийните характеристики;

 ефективността на плановете за действие за постигане на целите;
 оценка на действителното в сравнение с очакваното потребление на
енергия и др.

Кои енергийни данни да се следят?

В общия случай разполагаме само с месечните фактури от доставчиците на горива
и енергия
Понякога има и други уреди за междинно отчитане, но обикновено те никога не са
тарирани

Кои енергийни данни да се следят?

Основен принцип в управлението на енергийни данни – енергиен баланс

Всъщност е съвсем
просто:
Чисти енергоносители,
това е заложено във
фактурите

Добавянето на
всички консуматори
плюс загубите дава
идентична сума и
сравнителната
фактура е вярна

Кои енергийни данни да се следят?

Управлението на енергийните данни съдържа три основни типа задачи:
Събиране на данни – обикновено месечно
 ръчно (отчитане, предаване)
 автоматично (цифрови и мрежови броячи)
Обработка на данни – когато намери време през месеца

 ръчно (калкулатор)
 полуавтоматично (предварително зададени таблици в Excel)
 автоматично (Софтуер за оценка, работещ с бази данни)
Анализ на данни – в зависимост от резултата, предприема действия на база
собствен опит за осигуряване на работоспособност на технологичните процеси

 ръчно (сравнителни списъци)
 автоматично (таблици и графики от Excel или система за обработка на
данни)

В зависимост от резултата, предприема действия на база
собствен опит за осигуряване на работоспособност на
техническите съоръжения

Елементи на енергийната
информационна система

Системи за енергиен мониторинг

Примери за ползи от внедряването на система за енергиен мониторинг:


текуща и по периоди консумация на енергоносителите;



КПД на парокотелните инсталации;



товаров график на парокотелните инсталации;



оценка на възможностите за алтернативно енергозахранване;



разпределение на енергоносителите по обособени производства или сгради;



оценка на загубите при трансформацията и преноса;



товарови графици на значимите консуматори;



енергийни баланси в различни разрези;



време на работа на отделни консуматори;



верни ли са текущите отклонения при сравнение с подобни обекти;



своевременно откриване и регистрация на отклонения в режимите, водещи често
до аварии;



базова консумация при различни режими на експлоатация и външни температури;



характеристики на енергопотреблението;



какъв е ефектът от нововъведени мерки за икономия.

Системи за енергиен мониторинг

Ядро на енергийната информационна система е системата за енергиен мониторинг
Системата дава възможност за:


събиране на регулярна информация за действителната консумация на
енергия (горива, пара, електроенергия, газ, вода и др.) и параметрите на
енергоносителите (дебит, налягане, температура, cos φ и др.);



поддържане на регулярна информация за състоянието на енергийните
съоръжения;



следене времето на работа на енергийните и технологичните съоръжения,
съставяне и изпълнение на ремонтните графици;



формиране и актуализиране на фирмените разходни норми за
енергопотреблението по обекти и отделни консуматори;



обработване на информацията за разходите на енергия, определяне на
специфичните разходи и индексите на енергопотребление и предоставянето им в
подходящи разрези на ръководителите на различните поделения и служби;



следене и координация на мерките за икономия на енергия и оценка на
енергийните спестявания.

Системи за енергиен мониторинг

Тристепенна система за енергиен мониторинг

Ниво
Общински или областен
мениджмънт
Ниво
Енергиен мениджмънт

Ниво
Локални технически структури

Параметрите на енергоносителите се сравняват с граници. Нарушенията на границите се
регистрират и се индикират със светлинен и звуков сигнал

Системи за енергиен мониторинг

Визуализация на наблюдавани параметри при енергийния мениджър

Системи за енергиен мониторинг

Ниво Фирмен мениджмънт - Данните за консумацията и произведената продукция с
дискретност смяна или денонощие се анализират и се формира ежедневен бюлетин на
енергопотреблението, който включва консумацията по звена на отделните енергоносители,
произведената по звена продукция, специфичното потребление на енергия и отклонението от
нормираните стойности на консумацията на енергоносителите по звена, както и общата
консумация и произведената продукция в предприятието. Аналогично се подготвят седмични,
месечни и годишни бюлетини.

Качество на събираната и
анализирана информация
Особено важно е да се осигури адекватност на събираните и анализирани
данни. При това следва да отчитат възможни източници на грешки, като:
 Синхронност на данните по зони на действие и временни интервали за
обемите продукция и свързаното с това потребление на енергия.
Понякога данните за продукцията се вземат от извършените продажби
за периода, които не са пряко свързани с произведената продукция и
потребената енергия за същия период.
 Отчитане на точните периоди от време по дати. Често датите на
издадените месечни фактури се разминават с датите на вътрешните
измервания и с датите за отчитане на произведената продукция.
Понякога в сумите на фактурите се съдържат и глоби, което изкривява
информацията.
 Отчитане на възможни грешки от измервателните уреди. В редица
случаи при нива на разходите на горива или пара, попадащи под
границите на гарантираната точност на измервателния уред, грешките
могат да бъдат съществени, особено ако уредът е с неподходящ обхват
и др.

Оценка на ефекта от енергийните
информационни системи
Оценяването е свързано с трудности


Зависи от ефективността на взетите решения



Комбинация с други мерки и взаимно влияние

Основни оценявани ефекти от внедряване на системата за енергиен мениджмънт – 5-15%



Възможност за бързи коригиращи реакции при по-високи отклонениия



Подобрена точност на енергийните баланси



Минимизиране на грешки при ръчно отчитане и ръчни записи



стабилизирането на режимите на работа, към по-долните граници на енергийното
потребление и избягването на необоснованите преразходи на енергия

Връзка на енергийната
информационна система с
фирмената система за управление
Енергийната информационна система е част от общата общинска или областна
система за управление и осъществява обмен на информация с други
действащи системи, като
 системата за управление на производството;

системата за финансово-икономически анализи;
 системата за управление на качеството;
 системата за ремонт и поддръжка на оборудването;
 системата за опазване на околната среда и др.

Практически съвети при
реализацията на енергийни
информационни системи
 Важно е, преди започване на работите по доставка и внедряване, да се
направи задълбочено проучване на обекта, да се определи пълният обхват
на системата и да се подбере подходяща за целта структура.
 Целта трябва да бъде от вътрешните потребители да се обхванат тези,
които консумират в годишен план поне 80% от собствената консумация на
обекта.
 Препоръчително е да се доставят измервателни уреди с възможност за
дистанционно отчитане.
 Системата за мониторинг да обхваща в един програмен продукт всички
видове енергоносители.

 Добре е системата да осигурява резервиране и възможност за
възстановяване на информацията при прекъсване на връзката с
периферните устройства или изключване на компютъра на сървъра за поне
3–4 дни.
 Поетапното изграждане на системата за мониторинг разсрочва
инвестициите и облекчава нейното усвояване, но носи рискове от
значително повишаване на крайната цена.
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