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Monitorowanie - pomiary

• Zakład produkcyjny posiada przyłącze gazowe wraz z licznikiem rozliczeniowym

• Gaz zasila kotłownię produkującą gorącą wodę która następnie zasila procesy produkcyjne. Gorąca
woda nie jest opomiarowana. Zużycie gazu jest znaczącym obszarem wykorzystania energii wg
ostatniego przeglądu energetycznego.

• Moc kotłowni to 500 kW. Roczne zużycie gazu to 1 500 000 kWh, cena gazu to 0,20 zł/kWh. W
kotłowni znajduje się układ pompowy wody grzewczej z trzema pompami o mocy 25 kW każda.

• Zadanie 1:

• Ustal jakie parametry i z jaką częstotliwością należy mierzyć i rejestrować aby uzyskać wiedzę o
rzeczywistej sprawności kotłowni. Jaki wskaźnik WWE będzie adekwatny do monitorowania jej
efektywności energetycznej?

• Jakiej oszczędności można się spodziewać przy poprawie sprawności o 10%. Czy koszt urządzeń
pomiarowych może się opłacić?

• Wiedząc, że ten typ kotła ma tym niższą sprawność im niższe jest jego obciążenie, zastanów się w
jaki sposób można przeanalizować poprawność jego doboru.

ZASOBY (7.1)
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Kompetencje, Szkolenia, Świadomość (7.2 – 7.3)

• Określenie wymaganych kompetencji dla osób pracujących pod nadzorem organizacji
w obszarach znaczącego wykorzystania energii i w zakresie zarządzania
wykorzystaniem i zużyciem energii

ZASOBY (7.1)
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• Zadanie 2:

• Jakie obowiązkowe poświadczenia kompetencji powinny mieć osoby pracujące na
stanowiskach Maszynista Kotłowni oraz Mistrz Utrzymania Ruchu (nadzorujący pracę
Maszynisty)?

• Jakie dodatkowe poświadczenia kompetencji byłyby wskazane dla ww. osób?

ZASOBY (7.1)
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Kompetencje, Szkolenia, Świadomość (7.2 – 7.3)

• Określenie wymaganych kompetencji dla osób pracujących pod nadzorem
organizacji w obszarach znaczącego wykorzystania energii i w zakresie
zarządzania wykorzystaniem i zużyciem energii

ZASOBY (7.1)
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Działania operacyjne (8)

• Ustalenie w jaki sposób powinny być obsługiwane i utrzymywane obszary znaczącego
wykorzystania energii zidentyfikowane w Przeglądzie energetycznym:

• Zadanie 3:

• Jakie działania mogą wpływać na skuteczność funkcjonowania i konserwacji kotłowni? Na
jakiej podstawie możemy zidentyfikować i zaplanować działania i czynności utrzymaniowe w
kotłowni?

• Jaką formę mogą mieć wewnętrzne procedury operacyjne i utrzymaniowe kotłowni?

• W jaki sposób skutecznie zakomunikować personelowi informacje nt. przyjętych kryteriów i
zasad działania? W jaki sposób egzekwować prawidłowe wykonywanie działań?

DZIAŁANIA OPERACYJNE (8)
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DZIAŁANIA OPERACYJNE (8)
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Nabywanie (8.3)

• Studium przypadku: Sieć sklepów okresowo wymieniająca wyposażenie. Zakupy
dokonywanie są centralnie dla całej sieci.

• Zadanie 4:

• Przedyskutuj dla których produktów i wyposażenia należałoby uwzględnić ocenę ich
efektywności energetycznej – np. poprzez uwzględnienie tego w specyfikacjach
zakupowych. Zastanów się jaką formę mogłyby mieć te kryteria i jaką wagę przy
podejmowaniu decyzji o wyborze.

• Lady chłodnicze,

• Klimatyzatory

• Okna

• Urządzenia teleinformatyczne – np. kasy

NABYWANIE (8.3)
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