Обука за енергетски контролори

Ден 7 – 22.03.2014

• Вовед
• Изработка на енергетски биланс со вклучени елементи на
билансот на топлинска енергија, електрична енергија,
разладна енергија, вода
• Изработка и приказ на вкупниот енергетски биланс
• Изработка на билансот на трошоци
• Одредување на референтна потрошувачка на енергија и
вода
• Дефинирање на показателите на потрошувачка на
енергија и вода и оценка на вкупната енергетска
ефикасност на зградата

Во секоја зграда се врши одредена активност што шематски може да се
претстави како интеракција на луѓето, опремата, енергијата, работните
техники и барањата за заштита на животната средина

Активностите кои се вршат во зградата претставуваат основа за
дефинирање на нејзините енергетски потреби.

Сегменти кои треба да ги опфати енергетската контрола на зградата

При анализата на односот на потрошувачка на енергија и активностите
кои се одвиваат во зградата не смее да се занемари човечкиот фактор.
Тоа е тесно поврзано со можните подобрувања на енергетската
ефикасност кои треба да се бараат на страната на технологијата
(опрема, постројки, уреди), но и на страната на користењето на
опремата (човечки фактор).

И НАЈЕФИКАСНАТА ОПРЕМА НЕПОТРЕБНО ТРОШИ
ЕНЕРГИЈА ДОКОЛКУ РАБОТИ БЕЗ ПОТРЕБА !!!
Со воспоставување на систем за управување со енергијата, се
воспоставува константна врска помеѓу потрошувачката на енергија и
активностите кои се одвиваат во зградата со што се елиминираат
загубите поради несовесно трошење на енергијата.

Основни поими при анализата на потрошувачка на енергија и вода во
зградите се:
• Топлинските добивки;
• Топлинските загуби;
• Коефициентите на пренос на топлина и
• Степен деновите за греење/ладење.
Во сите анализи, зградата се претставува како систем под еден покрив, со
повеќе подсистеми.
Енергетскиот биланс на зградата ги опфаќа сите топлински добивки и
загуби.
При тоа, вообичаено се зборува за топлинскиот биланс, односно се
разгледува колку енергија е потребно за да се задоволат топлинските
потреби на зградата.

Се додека топлинските добивки на енергија се доволни за покривање на
топлинските загуби, во зградата ќе се одржуваат саканите услови на
топлински комфор, односно ќе важи равенството:
Q + Qin + Qson = Qtrans + Qvent + Qgg

каде:

Q – примарна енергија на горивото за загревање на просторот;
Qin – внатрешни топлински добивки;
Qson – топлински добивки од сончевото зрачење;
Qtrans – трансмисиони загуби
Qvent – вентилациони загуби и
Qgg – загуби во системот за греење

Топлината потребна за греење зависи од:
• Топлинските загуби низ надворешната обвивка (проѕирни и
непроѕирни);
• Топлинските загуби низ линиските топлински мостови;
• Топлинските загуби низ точкестите топлински мостови;
• Топлинските загуби низ подот на објектот;
• Топлинските загуби кон негреените простории;
• Топлинските загуби низ застаклените површини;
• Топлинските добивки од сонцето и внатрешните извори и
• Загубите поради проветрување и/или вентилација.

Преку елементите на енергетскиот биланс на зградата се дефинира
основната идеја на енергетската ефикасност кај објектите.
Целта е да се намалат трансмисионите и вентилациските загуби, како и
загубите во системот за греење на најмала можна мерка и во исто време
да се зголемат топлинските добивки од сонцето, а при тоа да не се
наруши термичкиот комфор во просторот.
Енергетските потреби на зградата вклучуваат:
• Топлинска енергија за загревање на просторот и припрема на СТВ;
• Електрична енергија за погон на разладните уреди, топлинските
пумпи, како и вентилаторите и пумпите во системите за греење,
вентилација и климатизација;
• Електрична енергија за осветлување;
• Електрична енергија за останатите уреди (опрема, лифтови и сл.);
• Секундарна употреба на топлинска енергија (посебно кај
услужните дејности, на пример: перални).

Енергетскиот биланс ја прикажува потрошувачката на поедините
енергенси во вкупната годишна потрошувачка на енергија во предметот
на енергетска контрола.
Билансот на трошоци претставува приказ за трошоците на поединечни
енергенси и водата. Со билансот на трошоци се опфатени трошоците за
енергија, енергенси и вода.
Енергетскиот биланс и билансот на трошоци треба да се поврзат со
активностите во зградата, односно производниот процес доколку се
работи за индустријата. Тоа се прави заради појасно разбирање на
потрошувачката на енергија и вода и колку изнесуваат соодветните
трошоци за тоа.
По правило, овие трошоци се изразуваат без пресметан данок (ДДВ).

Енергетскиот и трошковниот биланс се изработуваат врз база на
добиените сметки за потрошена енергија и вода.
При спроведувањето на енергетска контрола потребно е да се добијат
сметките за потрошена енергија и вода најмалку за претходната година,
како и за изминатите месеци од тековната година, како би се добила што
е можно поквалитетна слика за потрошувачката на енергија и вода, како
и на соодветно направените трошоци за нив.
Собраните податоци се прикажуваат табеларно и графички.
Електрична
енергија
10%

kWh

Екстра лесно
масло за
домаќинство
90%

Вода
16%

Екстра лесно
масло за
домаќинство
32%

МКД

Електрична
енергија
52%

Во Табелата е даден преглед на годишната потрошувачката на енергија и
вода со соодветните трошоци
Вид на енергенс

Един.
мера

Годиш.
потрош.
(прес.м)

Годиш.
потрош.
kWh

Удел во вкупна
Потрошувачка
%

Годиш.
трошоци
(МКД)

Удел во вкупн.
Трошоци
%

Електрична енергија
Топл. енерг. од јавна мрежа
Геотермална енергија
Природен гас (метан)
Екстра лесно масло за дом.
TNG (propan-butan)
Вода

MWh
MWh
MWh
m3
l
kg
m3

12523
12300
3950
484000
109700
69400
383000

12523000
12300000
3950000
4501200
1100291
888320
-

35,51
34,88
11,21
12,76
3,12
2,52
-

55073152
21817458
4530335
7358704
3043321
2066691
23651759

46,85
18,56
3,85
6,26
2,59
1,77
20,12

Вкупно

35262811

100

117541420

100

Врз база на податоците за годишната потрошувачка на енергија
(kWh/god), прикажани во горната Табела, на наредната слика, на левата
страна на дијаграмот претставени се поединечните енергии, односно
енергетскиот биланс.
Врз база на податоците за годишните трошоци за потрошената енергија
(МКД/god), прикажани во горната Табела, на наредната слика, на десната
страна на дијаграмот претставени се поединечните годишни трошоци за
потрошената енергија, односно трошковниот биланс.

Одвоено од енергетскиот и трошковниот биланс, потребно е да се
прикажат и единечните (специфични) трошоци (МКД/kWh) за секој
енергенс поединечно.
Единечните трошоци се определуваат според следната равенка:

𝐵𝐵𝐵𝐵
𝐸𝐸𝐸𝐸 =
𝐵𝐵𝐵𝐵

[МКД/kWh]

Каде што:
ЕТ – единечен (специфичен) трошок на анализираниот енергенс
ВТ - вкупен годишен трошок во МКД/год за анализираниот
енергенс пресметан врз база на добиените годишни сметки за
потрошувачката на енергија (во него треба да се содржани сите
други трошоци, како на пр. трошоци за ангажирана снага,
месечна претплата и сл.) и
BE – годишна потрошувачка на енергија за анализираниот
енергенс, пресметана од сметките за потрошувачката и изразена
во kWh/год

Врз база на податоците за годишните трошоци на потрошената енергија
(МКД/god), прикажани во претходната Табела, и податоците за
годишната потрошувачка на енергијата, определени се единечни
(специфични) трошоци на анализираниот енергенс и прикажани во
дијаграмот на Сликата.

Потрошувачката на секој енергенс треба да се анализира поединечно.

Анализата треба да ги опфати сите месеци во периодот за кој се прави
анализата, односно од референтната година. Приказот по месеци го
нагласува пред се сезонскиот карактер на потрошувачката и е прв чекор
кон поврзување на потрошувачката на енергија со интензитетот на
активности на дадената локација.
Анализата на потрошувачката на енергија врз база на собраните сметки
потребно е да се спореди со количината на енергија добиена по пат на
пресметка, користејќи ги податоците на топлинските карактеристики на
објектот, техничките карактеристики на опремата, начинот на користење
и работата. Ова особено е важно за потрошувачката на топлинската
енергија, бидејки со споредба на реалната потрошувачка со
пресметаната потрошувачка на на топлинската енергија може да се
добие слика за начинот на користењето на зградата во текот на една
грејна сезона. Доколку, на пример, реалната потрошувачка е доста
поголема од пресметаната тогаш причина за тоа може да биде
непотребното прегревање на просторот, прекумерно проветрување на
просторот, непостоење на ноќен и дневен режим на работа и сл.

Во текот на годината, потрошувачката на енергија и вода се менува во
зависност од активностите, годишното време, однесувањето на
корисникот и сл. За правилно определување на ефикасноста на
системите потребно е да се направи анализа и да се констатираат
објективните параметри на потрошувачката на енергија и вода.
Параметар за потрошувачката на енергија и вода претставува односот на
количеството на енергија и вода потрошени за активностите во објектот
и мерливиот резултат на тие активности. Овај параметар – показател се
определува со помош на следната равенка:

𝐸𝐸(𝑡𝑡)
𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑡𝑡 =
𝐴𝐴(𝑡𝑡)

[kWh или m3/активност]

Каде што:
• PP (t) – параметар – показател на потрошувачката во време t;
• E (t) – потрошувачка на енергија според видот на
енергенсот/вода во време t прикажани во kWh или m3 и
• A(t) – резултат на активностите на локацијата во време t
изразени со соодветна мерка (единечна мерка)

Во случај да се работи за енергетска контрола на индустриски процес,
тогаш показателот на потрошувачка не енергија и вода може да се
определи со следната равенка:

𝐸𝐸(𝑡𝑡)
𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑡𝑡 =
𝑃𝑃(𝑡𝑡)

[kWh/ton или m3/ton производ]

Каде што:
• PP (t) – параметар – показател на потрошувачката во време t;
• E (t) – потрошувачка на енергија според видот на
енергенсот/вода во време t прикажани во kWh или m3 и
• P (t) – производство на локацијата во време t изразена во тони
или некоја друга единица мерка.
Податоците кои се на располагање за потрошувачката на
енергија/вода (од сметките за енергија/вода) во зависност од
активностите (промените кои имаат влијание врз потрошувачката),
вообичаено се прикажуваат графички во дијаграмот на растурање
(отстапување, eng. scatter diagram) и табеларно.

Табеларно е прикажана зависноста на произведената и потрошената
енергија во еден производен објект
месец
Јануари
Февруари
Март
Април
Мај
Јуни
Јули
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември
Вкупно

Потрошувачка
на пареа, kWh

Реализирано
производство, t

17890
15830
17560
17430
15450
15400
13550
11110
15600
16200
14300
15870
186190

1345
1653
1812
1720
1287
1317
1090
1012
905
1316
1178
1396
16031

Показател на
потрошувачката
kWh/t
13,30
9,58
9,69
10,13
12,00
11,97
12,43
10,98
17,24
12,31
12,14
11,37
11,93

Комбинацијата на графичкото и табеларното прикажување на зависноста
на потрошувачката на енергија од активностите на локацијата
овозможува едноставно поврзување на сите три параметри:
потрошувачката на енергија, активноста на локацијата и времето
(активното време).
Коефициентот R2 се вика коефициент на детерминација (одреденост) и
дава информација за тоа колкаво растурање (отстапување) на излезните
податоци произлегува од функционалната зависност на потрошувачката
на енергија (E) и активноста на локацијата (P), а колкав е делот на т.н.
резидуално или необјаснето растурање - отстапување (оваа
информација се определува од 1 - R2). Со други зборови, R2 дава
информација за тоа колку е силна функционалната зависност меѓу (Е) и
(P). Колку е R2 поблиску до 1, зависноста е посилна.
На дијаграмот на наредниот слајд е прикажан пример на зависноста на
користењето на енергенсот (пареа) од активноста на локацијата
(користена е Табелата од претходниот слајд).

Вредноста на просечното растурање-отстапување, вообичаено служи
како показател колку е добра, односно лоша моменталната пракса со
користењето на енергијата во некој објект.

Малата вредност на просечното растурање (помала од 3%) вообичаено
значи дека во анализираниот објект постои добра пракса при користењето
на енергијата, додека поголема вредност, пр. 10,8% (како во примерот
прикажан претходно) покажува дека постојат значителни можности за
подобрување на ефикасноста на потрошувачката на енергија.
Бидејќи се работи за квантитативен показател можни се случаи кога
добиената вредност за просечното растурање-остапување е релативно
мала, пр. околу 2%, а после направената анализа се потврди дека праксата
со користењето на енергијата во објектот е лоша. Тоа значи дека постојат
значителни потенцијали за подобрување на ефикасноста на
потрошувачката на енергијата. Овие случаи се јавуваат кога активноста
значително варира преку годината, додека потрошувачката на енергија е
речиси константна. Во ваков случај, и ако во објектот постои доста простор
за подобрување на ефикасноста на потрошувачката на енергијата,
просечното растурање-остапување ќе има релативно мала вредност.

Потрошувачката на енергија и вода треба на предвидлив начин да ги
следи промените на разните активности и токму тоа треба да е одлика на
енергетски ефикасни системи.
Доколку се сака добиените податоци да се споредуваат во текот на
повеќе години, нужно е тие да се корегираат земајќи ја во предвид
климатската зона во која се наоѓа објектот. Во тој случај, во изразот,
треба да се вклучи вредноста за степен ден за греење, односно ладење.
Оваа корекција е нужна доколку добиената вредност за референтниот
показател се сака да се користи за неколку години, но и за споредба со
слични објекти кои се наоѓаат на други локации.
Во тој случај показателот за потрошувачка на енергија или вода се
определува според следната равенка:

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔

𝐸𝐸𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
1
=
�
𝑉𝑉 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔

[kWh/m3 степен ден]

Каде што:
PPgod – параметар – показател на годишната потрошувачката
Egod – годишна потрошувачка на енергија или вода во прикажани
во kWh/god или за вода во m3/god.
V – волумен на објектот кој се грее или се лади во m3.
DDgod - степен ден за греење, односно ладење, се добиваат од Управата за
хидрометеоролошки работи (УМХР) – ПРИЛОГ 7 од
Правилник за енергетски
карактеристики на зградите (Сл. Весник на РМ бр. 94/2013).
Најчесто користени параметри – показатели на потрошувачката.
- kWhtop/m3 – потрошувачка на топлинска енергија (енергетски еквивалент
на енергијата за греење) по единица волумен на загреваниот дел на објектот.
- kWhtop/m2 – потрошувачка на топлинска енергија (енергетски еквивалент
на енергијата за греење) по единица површина на загреваниот дел на објектот.
- kWhtop/DD – потрошувачка на топлинска енергија (енергетски еквивалент
на енергијата за греење) по единица степен денови (DD) на греење.
- kWhel/m2 – потрошувачка на електрична енергија по вкупната површина
на загреваниот дел на објектот.
- m3/m2 – потрошувачка на вода по вкупната површина на загреваниот дел
на објектот.

За определување-дефинирање на референтната потрошувачка се
користат следните принципи:
• Референтната потрошувачка се однесува на годишната
потрошувачка, поединечно за секој вид на енергија според видот
на енергенсот и водата;
• Референтната година може да биде дефинирана посебно за секој
вид на енергија според видот на енергенсот и водата;
• За референтна година се зема последната комплетирана година
за која се на располагање сметките за енергија и вода, или
просекот од неколку поминати години, за кои исто така се на
располагање сметките;
• Ако годишната и месечната потрошувачка се изедначени (пр. на
објектот нема никаков дефект на цевководот, не е
монтирана/демонтирана некаква опрема која би имала
значително влијание во вкупната потрошувачка, месечните
промени на потрошувачката одговараат на режимот на
користење итн.) за референтна потрошувачка можи да се земи
просечната потрошувачка во последните 36 месеци.

•

•

Ако се забележани трајни промени кои имаат влијание на
потрошувачката за разгледуваните години, се зема последната
година по вградените промени како референтна година (пр.
промена во енергетските особини на објектот и техничките
системи со трајни последици за намалување на потрошувачката);
Ако годишната и месечната потрошувачка не се изедначени (пр.
во една година постојат големи осцилации на потрошувачката,
зголемената потрошувачка на вода е како последица од дефект
на цевководот, зголемената потрошувачка на електрична
енергија е поради инсталирањето на клима уреди, намалување
на потрошувачката на гориво во зимските месеци и зголемување
на потрошувачка на електрична енергија поради дефект на
котелот и користење на електрични грејалки и сл.), за референтна
потрошувачка потребно е да се изолираат месеците или цела
година во кои потрошувачката е нереална (се разликува од
вообичаената) и во просек треба да се земат само показателите
кои одговараат на реалниот/моментален начин на користење на
објектот.

За прикажување на заштедите на енергија кои ќе се остварат во
анализираниот објект со примена на предложените мерки за
подобрување на енергетската ефикасност, мора да се користат
референтните показатели на потрошувачка.
Имено, често се случува заради зголемување на опсегот на активности на
локацијата, постудена зима или зголемување на просторот кој се грее да
дојде до пораст на апсолутниот износ на потрошена енергија, но заради
применетите мерки за подобрување на енергетската ефикасност потрошувачката по единица активност или загреван простор, корегирана
за климатските услови, да биде помала и да одговара на пресметаното
намалување.
Референтните показатели на енергија, дефинирани според погоре
опишаниот начин овозможуваат процена на заштедите во иднина, без
разлика на карактерот на одредена грејна сезона и промената на нивото
на активности или волумен на загреваниот простор.

Одредувањето на референтната потрошувачка е неопходно заради
дефинирање на целите за зголемување на енергетската ефикасност во
зградата. Имено, откако ќе ја определиме т.н. референтна состојба (eng.
baseline) односно референтната потрошувачка, можеме да ја одредиме
целната состојба (eng. target-line) односно целната потрошувачка.
За почеток, како целна вредност може да се постави состојбата со
најдобра енергетска ефикасност (најниска вредност на показателите на
потрошувачка), постигната во изминатиот период за кој се достапни
податоци.

•

•

•

•
•
•
•
•
•
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