Bilans energetyczny i profile energii
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AUDYT ENERGETYCZNY
ZAKRES

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa
Nieoficjalna interpretacja
Do zakresu wchodzi energia, za którą przedsiębiorstwo płaci w formie niezryczałtowanej (otrzymuje
faktury, lub inny podmiot koszty refakturuje).
Nie jest konieczne posiadanie urządzenia/budynku/floty/…, które energię zużywają.

Bilansowaniu podlega energia końcowa (finalna) – oszczędności w tej energii są raportowane do
Prezesa URE.
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Bilans zużycia energii + Analizy optymalizacyjne
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RODZAJE AUDYTÓW

Bilans zużycia energii + Analizy optymalizacyjne
Audyt termomodernizacyjny budynku?
Audyt oświetlenia?
Audyt efektywności energetycznej?
Analiza optymalizacji instalacji sprężonego powietrza?
Analiza zastosowania OZE?
Analiza zasobów i jakości ciepła odpadowego oraz możliwości jego wykorzystania?
Analiza możliwości zwiększenia efektywności energetycznej systemów wentylacyjnych?
Analiza możliwości zwiększenia efektywności energetycznej systemów chłodniczych?
Badanie efektywności energetycznej źródeł ciepła?
Analiza efektywności energetycznej stacji transformatorowych?
Audyt energetyczny sieci ciepłowniczej?
Ocena efektywności pracy instalacji sprężonego powietrza na podstawie pomiarów
na sprężarkowni?
Badania termowizyjne budynków oraz instalacji w zakresie diagnostyki energetycznej?
Pomiary elektryczne urządzeń o największym poborze energii elektrycznej?
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AUDYT ENERGETYCZNY
PRZEDSIĘBIORSTWA
ENERGIA I GRANICE BILANSU
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AUDYT ENERGETYCZNY
ZAKRES AUDYTU

Przykładowy zakres raportu z audytu przedsiębiorstwa „produkcyjnego”
3. Opis uzgodnionych i przyjętych zakresów i granic bilansowych audytu
4. Dane historyczne o obecnym zużyciu energii z podziałem na poszczególne nośniki.
Jeśli są dostępne dane – profile zużycia poszczególnych nośników energii mierzone z
możliwie krótkim interwałem czasowym. Opis zrealizowanych pomiarów własnych.
5. Dane historyczne o procesach produkcyjnych realizowanych w przedsiębiorstwie.
Jeśli są dostępne dane – profile produkcji. Opis zrealizowanych pomiarów własnych.
6. Opis nastaw eksploatacyjnych mediów i procesu produkcyjnego. Historia działań,
które mogły mieć wpływ na zużycie energii (co najmniej w okresie odpowiadającym
zebranym danym historycznym).
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ENERGIA I GRANICE BILANSU

Przeliczniki jednostek
1 MWh
3,6
GJ
0,085985 toe

0,2777778 MWh
1
GJ
0,0238846 toe

11,63 MWh
41,868
GJ
1 toe

Energia finalna dla zakupionych paliw/nośników energii (wartości szacunkowe,
w przypadku paliw odniesione do wartości opałowej)
Węgiel kamienny
Drewno opałowe
Gaz ziemny
Gaz ciekły
Olej opałowy lekki
Olej napędowy
Benzyna silnikowa
Energia elektryczna
Sprężone powietrze
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1 kg=
1kg=
1 m3=
1 kg=
1 dm3=
1 dm3=
1 dm3=
1kWh=
1 m3=

6,28kWh
4,33kWh
9,89kWh
13,10kWh
10,20kWh
9,94kWh
9,23kWh
1,00kWh
0,11kWh

ENERGIA I GRANICE BILANSU

W obliczeniach zużycia energii posługujemy się następującymi pojęciami:
Zużycie energii użytkowej czyli energii praktycznie wykorzystywanej w obiekcie bez
uwzględnienia strat występujących w instalacjach dostarczających energię do miejsc

wykorzystania.
Zużycie energii finalnej/końcowej/wtórnej czyli energii dostarczonej do granicy
bilansowej obiektu, które jest podstawą do obliczenia opłat za dostarczoną energię.
Zużycie energii pierwotnej czyli energii zawartej
w surowcach energetycznych z uwzględnieniem strat związanych z wytwarzaniem i

przesyłem energii.
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Przykładowy zakres raportu z audytu przedsiębiorstwa „produkcyjnego”
1. Tabela – karta audytu
2. Wykaz systemów, procesów i wyposażenia zużywającego łącznie za co najmniej
90% całkowitego zużycia energii (końcowej lub pierwotnej?) przez przedsiębiorstwo
(łącznie z transportem).
stanu
istniejącego,
poszczególnych
całkowiteOpis
zużycie
energii
finalnejopis
w Fabryce
X [MWh]obiektów i
instalacji, aparatury pomiarowej i stanu technicznego.
3. Opis uzgodnionych i przyjętych zakresu i granic bilansowych
audytu
energia
elektryczna
4. Dane historyczne o obecnym zużyciu energii z podziałem na poszczególne nośniki.
ciepło - woda gorąca
1%
1%
Jeśli są dostępne dane – profile
zużycia poszczególnych nośników
energii mierzone z
7% 0%
9%
możliwie krótkim interwałem
czasowym. Opis zrealizowanych pomiarów
własnych.
ciepło - para
5. Dane historyczne o procesach produkcyjnych realizowanych w przedsiębiorstwie.
gaz sieciowy zakup-sprzedaż
Jeśli są dostępne dane
21% – profile produkcji. Opis zrealizowanych pomiarów własnych.
61%
6. Opis nastaw eksploatacyjnych mediów i procesu produkcyjnego.
Historia działań,
gaz propan-butan
które mogły mieć wpływ na zużycie energii (co najmniej w okresie odpowiadającym
paliwa ORLEN
zebranym danym historycznym).
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1. Tabela – karta audytu
2. Wykaz systemów, procesów i wyposażenia zużywającego łącznie za co najmniej
90% całkowitego zużycia energii (końcowej lub pierwotnej?) przez przedsiębiorstwo
(łącznie z transportem). Opis stanu istniejącego, opis poszczególnych obiektów i
struktura zużycia energii w produkcji
instalacji, aparatury pomiarowej Przykładowa
i stanu technicznego.
w Fabryce Y [%]
3. Opis uzgodnionych i przyjętych zakresu i granic bilansowych audytu
4. Dane historyczne o obecnym zużyciu energii Ogrzewanie
z podziałem na poszczególne nośniki.
Oświetlenie
Jeśli są dostępne dane – profile zużycia poszczególnych nośników
energii mierzone z
Ciepło
procesowe
możliwie krótkim interwałem czasowym.
Opis
zrealizowanych pomiarów własnych.
5. Dane historyczne o procesach produkcyjnych realizowanych w przedsiębiorstwie.
Silniki elektryczne
Wentylacja Opis zrealizowanych pomiarów własnych.
Jeśli są dostępne dane – profile produkcji.
powietrze
6. Opis nastaw eksploatacyjnych mediów i procesuSprężone
produkcyjnego.
Historia działań,
które mogły mieć wpływ na zużycie energii (co najmniej w okresie odpowiadającym
zebranym danym historycznym).
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zebranym danym historycznym).
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Przykładowy zakres raportu z audytu przedsiębiorstwa „produkcyjnego”
3. Opis uzgodnionych i przyjętych zakresów i granic bilansowych audytu
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zebranym danym historycznym).

19

AUDYT ENERGETYCZNY
ZAKRES AUDYTU

zużycie energii
[kWh]

4. Dane historyczne o obecnym zużyciu energii z podziałem na poszczególne nośniki.
Jeśli są dostępne dane – profile zużycia poszczególnych nośników energii mierzone z
możliwie krótkim interwałem czasowym. Opis zrealizowanych pomiarów własnych.
5. Dane historyczne o procesach produkcyjnych realizowanych w przedsiębiorstwie.
Zużycie energii
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4. Dane historyczne o obecnym zużyciu energii z podziałem na poszczególne nośniki.
Jeśli są dostępne dane – profile zużycia poszczególnych nośników energii mierzone z
możliwie krótkim interwałem czasowym. Opis zrealizowanych pomiarów własnych.
5. Dane historyczneroko2013
procesach produkcyjnych realizowanychrokw2014
przedsiębiorstwie.
gazu (2013) 566819
m3/rok – profile produkcji. Opis zrealizowanych pomiarów własnych.
JeśliZużycie
są dostępne
dane
Zużycie gazu (2014) 559985 m3/rok
6. Opis nastaw eksploatacyjnych mediów i procesu produkcyjnego. Historia działań,
które mogły mieć wpływ na zużycie energii (co najmniej w okresie odpowiadającym
Zamówiony strumień gazu
(przeliczenie na dobę)
zebranym danym historycznym).
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Różne rodzaje pomiaru = Różny potencjał identyfikacji potencjału do modernizacji

rok 2013
rok 2014

Zużycie gazu (2013) 566819 m3/rok
Zużycie gazu (2014) 559985 m3/rok

6000

Zamówiony strumień gazu

5000

4000

3000

2000

1000

0

AUDYT ENERGETYCZNY
ZAKRES AUDYTU

Przykładowy zakres raportu z audytu przedsiębiorstwa „produkcyjnego”
4. Dane historyczne o obecnym zużyciu energii z podziałem na poszczególne nośniki.
Jeśli są dostępne dane – profile zużycia poszczególnych nośników energii mierzone z
możliwie krótkim interwałem czasowym. Opis zrealizowanych pomiarów własnych.
5. Dane historyczneROCZNE
o procesach
produkcyjnych
realizowanych
w przedsiębiorstwie.
ZUŻYCIE
NOŚNIKÓW CIEPŁA
2016
Jeśli są dostępne dane – profile produkcji. Opis zrealizowanych pomiarów własnych.
Ilość zużytego gazu
GJ/rok; 22 214
6. Opis nastaw eksploatacyjnych
mediów i procesu produkcyjnego. Historia działań,
które mogły mieć wpływ na zużycie energii (co najmniej w okresie odpowiadającym
zebranym danym historycznym).

Ciepło- nośnik para
(ogółem) GJ/rok; 26 231
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Ciepło-nośnik gorąca
woda GJ/rok; 61 619
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które mogły mieć wpływ na zużycie energii (co najmniej w okresie odpowiadającym
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System Zarządzania Energią
- Zrozumienie aspektów energetycznych
przez szersze grono decydentów
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