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2. Въведение  
 

Цел 

 
Този документ има за цел да послужи като описание на диагностичен инструмент 
за характеристика и подобряване на енергийната ефективност в 
промишлеността, който инструмент ще се ползва през първата фаза на 
скаутските енергийни одити в рамките на проекта PINE. 
 
Целта на апликационната форма е да генерира доклад за самооценка, показващ 
както секторно, така и индивидуално, ефективната употреба на енергийни 
ресурси в предприятието, позволявайки да бъдат определени силните и слаби 
страни на всяко предприятие, включително процесите им, като по този начин се 
повиши добавената стойност на продуктите им.    
 

За кого е предназначен инструмента 

 
Този инструмент е предназначен за малки и средни предприятия, чиято дейност 
попада в един от следните промишлени сектори или подсектори:  
Хранителен сектор 

1.15 Месопреработване 

3.15 Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци 

4.15 Производство на мазнини и масла 

7.15 Производство на храни за животни 

15.81 / 15.82 Производство на хляб и хлебни продукти 

15.91 to 15.97 Производство на алкохолни напитки 

15.98 Минерална вода и безалкохолни напитки 

Метали 

2.28 Производство на цистерни, резервоари и контейнери от метал 

4.28 Коване, щамповане и валцуване на метал, прахова металургия 

5.28 Обработка и покритие на метали 

7.28 Производство на продукти от метал, с изключение на мебели 

1.29 Производство на машини и оборудване 

2.29 Производство на други машини, оборудване и материали,  които обикновено се 
използват механично 

3.29 Производство на селскостопански машини 

5.29 Производство на други машини за специфична употреба 

Химически сектор 

1.24 Производство на основни химикали 

2.24 Производство на пестициди и други агрохимикали 

3.24 Производство на бои, лакове и други подобни покрития, печатарско мастило и китове 

4.24 Фармацевтично производство 

5.24 Производство на сапун и перилни препарати, препарати за почистване и полиране. 
Производство на парфюмерийни и хигиенни продукти 

6.24 Производство на други химически продукти 

7.24 Производство на изкуствени и синтетични влакна 

Неметални продукти 
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1.26 Производство на стъкло и продукти от стъкло 

2.26 Производство на огнеупорни изделия, с изключение на строителството 

3.26 Производство на керамични плочки и теракот 

4.26 Производство на тухли, керемиди и глинени продукти за строителството 

Текстил 

1.17 Подготовка на текстилни влакна 

2.17 Производство на тъкани 

3.17 Обработка на тъкани 

Пластмаса 

2.25 Продукти от пластмаса 

 
От лявата страна са показани кодовете NACE. Въпреки това, софтуерът ще 
попита за избор на промишлен сектор чрез описание, тоест кодовете NACE са 
само информативни.  
 
Този модел обхваща около 80% до 85% от промишлените МСП. Тъй като 
индустриалните процеси се различават значително в различните сектори, ще е 
необходим отделен анализ в зависимост от избрания сектор. Някои модули са 
идентични (електродвигатели, ОВК, отопление, фурни, охлаждане, осветление, 
сгъстен въздух...), а подпрограми се изпълняват само ако е необходимо.       
 
Тази програма работи на принципа на „дървовидна структура”. Ето защо, 
решенията и попълнените данни в началото ще предопределят въпросите и 
информацията впоследствие. Ето защо, част от информацията не може да бъде 
възстановена с напредване на обработката. След като се изготви финалния 
доклад, не може да се променят входните данни, тъй като това може да се отрази 
на цялостния път с въпросите. Ето защо, ако искате да промените входните 
данни, единствения начин да направите това е да започнете нов файл, 
стартирайки всичко от начало.        
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3. Изисквания 
 

Тъй като това е уеб-базирано приложение, трябва да имате достъп до интернет 
от компютърът, от който желаете да попълните въпросник "Скаутинг инструмент, 
характеристика и подобряване на енергийната ефективност в промишлеността”.   
 
Инструментът е оптимизиран за следните браузъри: 

• Internet Explorer 6.0 и по-нова версия 

• Mozilla Firefox 2.0 и по-нова версия 

• Google Chrome 

• Opera 8.0 и по-нова версия 
 
За правилна работа е необходимо да активирате javascript-функциите в 
браузъра.   
 
Важно също таке е да имате и програма, четяща PDF-документи, тъй като 
финалния доклад е в този формат.   
 
Няма вариант, при който програмата да се инсталира и достъпва локално, на 
вашия хард диск.  
 
 

Достъп до инструмента 

 
За да достъпите инструмента, трябва да въведете следния линк в браузъра ви:  

http://circe2.deweb.es/herramienta 
  

Първоначалният екран е следният. Първо сте попитан да изберете един от 
шестте основни промишлени сектора и един от езиците.  
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Фигура 1. Екран на инструмента 
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4. Предишни показания 

 
 
Внимание: 
Ако сте отворили формата и е изминало определено време без употребата 
й (около 5 мин.), тя ще ви върне към стартовата страница. За да 
продължите, трябва да се регистрирате отново. 
 
 
Преди да попълните всички въпроси от инструмента, препоръчително е да се 
запознаете с насоките за улесняване употребата и попълването на формите в 
този инструмент.   
 

1. Лице, отговорно за попълване на инструмента 
 
Препоръчва се, данните да бъдат попълвани от такова лице, което познава 
добре дейностите, процесите и оборудването в съответната фирма.  
 
Веднъж стартирайки с попълването на данни, по всяко време има възможност да 
се излезе от системата и да се продължи по-късно. Въпреки това, силно се 
препоръчва да се набави цялата входна информация предварително с цел 
минимизиране на времето за въвеждане на данни. Минимумът от информация 
изисквана от софтуера в повечето случаи е: 
 

• фактури за последната 1 година за консумирана енергия: електричество, 
газ, нафта, въглища, биомаса и други, заедно с количеството енергия, 
цена за единица и включен данък.   

• Списък с устройствата, употребяващи енергия с основните 
характеристики: брой, вид, използвана енергия, мощност, възраст, среден 
брой работни часове на година, годишен оборот и т.н. 

• Обща информация за планирана профилактика, честота и обхват. 

• Среден брой на работниците, работни дни в година, работни часове на 
ден и обем на производството с цел изчисляване на енергийната 
интензивност. 

 
Процеса на въвеждане на данни може да бъде значително ускорен, ако се получи 
съдействие от енергийният мениджър или техника на фирмата, като 
предварително го предупредите за този минимум от данни за да може да е готов 
с тази информация при вашето посещение.    
 
В инструмента има предварителен набор от фирмени данни и въпроси отнасящи 
се до техническите характеристики и употреба на различно оборудване 
монтирано в предприятието.   
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Не е възможно да продължите въпросника без да попълните настоящия 
екран. В случай, че липсват данни, може да прекатите попълването по всяко 
време, чрез натискане на бутон «излез», намиращ се в менюто горе вдясно и да 
се завърнете отново на по-късен етап, но няма възможност да продължите без да 
попълнените липсващите данни, тъй като те могат да се окажат важни при 
следващите фази с въпроси.    
 
Софтуерният инструмент запаметява последната форма с попълнени данни. При 
ново логване, вие ще бъдете изпратени директно към последната форма, която 
сте попълнили.    
 

2. Описание на устройствата 
 
Във формите, където се описва оборудването на фирмата е необходимо да се 
въведат брой и име на консуматорите, като името трябва да е с по-малко от 50 
символа. Препоръчва се, името на консуматора да е описателно, тъй като на по-
късен етап ще бъдат препоръчани конкретни енергоспестяващи мерки за него.    
Пример: Ако сте въвели името на фризер като „фризер едно”, предлаганата 
мярка ще бъде показана по следния начин:   
 

 
 
Това не се препоръчва, тъй като името е прекалено общо и може да ви заблуди 
при четене на финалния доклад.   
 
Ако сте въвели името на котел като ”котел от стаята за готвене (15 kW)", въпреки 
че финалния доклад ще бъде готов след още няколко стъпки, може да се каже, че 
котелът е добре дефиниран и разпознаваем.  
 

3. Формат на числата 
 
При попълването на въпросниците от инструмента, потребителят трябва да 
въведе числови данни (например: мощност) и е необходимо да се знае формата, 
в който трябва да бъдат въведени. 

• Ако е число в хиляди: Напр.: 1540 -> не използвайте разделителни знаци 
за хиляди.  
 

• Ако е десетично: Напр.: 4.5 -> знакът за разделение трябва да е точка ".". 
Не използвйте запетаи",". 
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4. Помощ 
 
Някои въпроси във формите имат символа . Това показва, че имате 
възможност да ползвате помощ с цел правилното разбиране на въпроса и 
адекватното му попълване след това.   
 
 

5. Поправка на грешки 
 
В случай, че желаете да коригирате данни и да се върнете към предишен 
прозорец, използвайте бутона „обратно”, намиращ се в долната лява страна на 
екрана.   
 
Имайте предвид обаче, че веднъж напуснали даден екран, след това ще трябва 
да попълните отново всички данни напред, от които е направена промяната. 
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5. Стъпка по стъпка 
 
 
Всеки файл или фирмени данни се съхраняват и са достъпни чрез потребителско 
име и парола.  
 
Съвет: използвайте името на фирма или неин акроним като потребителско 
име. Паролата може да е лична, т.е. на потребителя (една и съща за всеки 
потребител) или може да е потребителското име отново за лесно помнене.  
 
 
Ако желаете да се върнете към вече съществуващ файл на дадена фирма, моля 
въведете потребителското име и парола, съответстващи на фирмата.  
 
Ако желаете да създадете нов файл, натиснете бутон „Тук” за стартиране на 
въпросника за енергиен одит.  
 
Обобщение: за да достъпнете основния екран на инструмента има две 
възможности:  
 

1- Чрез потребителско име и парола за вече съществуващ потребител.  
 
Тази опция се използва главно за да бъде продължен вече съществуващ 
въпросник, в случаите, когато сте оставили попълването до определен етап 
поради липса на информация или с цел да се достъпне финалния резултат за 
фирмата в pdf-формат.   
 

2- Ако не сте регистриран потребител, трябва да натиснете бутона „Тук” и да 
преминете първоначална регистрация за достъп до инструмента.  
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Фигура 1. Режим на регистрация в инструмента 

 
Въпросникът в този инструмент включва два вида въпроси: данни за фирмата и 
специфични въпроси, свързани с ползваното оборудване, характеристики, 
режими на работа, както и цялостното функциониране на съоръжението. 
 
Първият екран след регистрация е показан на Фигура 2.   
 
В края на въпросника с тези общи данни вие ще трябва да измислите и въведете 
потребителско име и парола за тази конкретна фирма.  
 
Ако някое от задължителните полета не е попълнено, след натискане на бутона 
„продължи”, то ще се оцвети в червено цвят. 
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Фигура 2. Екран с данни 

 
За да продължите въпросника и да преминете на следващия екран, ще трябва да 
попълните всички задължителни полета, маркирани със звездичка (*). След това 
натиснете бутон "Продължи". 
 
След преминаването на този екран за въвеждане на общите данни за фирмата, 
ще попаднете в екран за избор на дейност по сектори (NACE), към който 
принадлежи фирмата:  
 

• Технически данни 

• Котли 

• Охлаждащи уреди 

• Двигатели, вентилатори, помпи, компресори 

• Пещи. 
 
От лявата страна на екрана ще има данни за това в кой модул се намирате в 
момента. В горния десен ъгъл ще бъдат изписани името на фирмата и бутон за 
излизане.   
 
Първият екран изисква въвеждане на количество продукция на година в м2, 
литри, тона, кг., както и свободен текст в допълнителна кутия отдолу за повече 
информация. Един или повече от един вид може да бъдат попълвани.     
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Фигура 3. Екран за обем на производството. 

 
 
Структурата на всички независими блокове е идентична:  
 

1- Модули на инструмента: От лявата страна, посочвайки до каква степен 
са попълнени информационните блокове на инструмента. 

 
Има два символа: 

 
 : Маркира настоящия блок  

 
 : Маркира, че блокът е попълнен коректно. 

 
 

2- Име на фирмата и бутон за изход от инструмента: в горната дясна 
страна. Показва името на фирмата, за която се прави одита.  

 
Има и опция „излез”, позволявайки ви да излезете от инструмента и да 
продължите с попълването от същия етап, до който сте достигнали.   

 
3- Форма: Това е основния модул от екрана, тъй като в него са разположени 

въпросите, опциите за отговор и помощ за попълването им.   
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4- Обратно към предишната форма: Тази опция, разположена в долния 
ляв ъгъл, дава възможност да се върнете в предишния екран за да 
поправите грешка.   
 
 
Връщайки се обратно през екраните, вие ще трябва да въвеждате 
отново всичката информация от точката на корекция напред. 
Причината за това е, че каквато и промяна да направите в предишен 
екран, тя може да се отрази на въпросите в следващите екрани.  

 
Във всяка форма, ако не сте въвели задължителна информация, то при 
натискане на бутон „продължи”, полето ще се оцвети в червен цвят – Фиг. 4.  
 

 

Фигура 4. Показване на непопълнени данни 

 
В края на всеки модул ще се изпише съобщение, което ще потвърди коректността 
на въведените данни и съобщавайки, че предстои следващ модул.   
 
Някои въпроси може да не са достатъчно ясни. Ако син символ  се появи, може 
да го натиснете  за повече информация и обяснения, както е показано по-долу.    
 
Някои въпроси са само с да/не, както е в примера по-долу. Ще бъде предложен 
отговор по подразбиране.   
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Фигура 5. Въпроси с Да / Не 

 
 

 
Фигура 6. Помощ за въпрос 
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Всеки раздел започва с искане за броя на съоръженията от всеки вид. Вие ще 

бъдете подканени да попълните информационен лист за всяко съоръжение. Ако 

фирмата има няколко еднакви съоръжения, можете да попълните за едно и да 

копирате неговите данни за другите съоръжения, като ги изберете от дясната 

колона. 
 

 
Фигура 7. Списък на съоръженията 

 

 

След като това, ще трябва да се попълнят в характеристиките на устройството, 

което описвате. Важнен параметър е фактора на натоварване, който е между 0 и 1. 

Ако не е известен ще се въведе 0.75, която е стойност по подразбиране. 
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назначен

 

Фигура 8. Технически данни на устройството. 
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6. Доклад 
 
След като преминете през всички фази на софтуерния инструмент, той показва 

окончателния доклад за предложените мерки за въпросното дружество. 

Докладът е разделен на няколко блока, описани подробно по-долу: 
 

Първия блок съдържа общи данни за фирмата за която е направен инструмента: 
 

 

Фигура 9. Общи данни 

 
 
Следващия блок е кръгова диаграма, показваща какъв дял от общото потребление 

на компанията има всеки вид оборудване. Тази диаграма показва на 

потребителите само изходното енергийно разпределение, ако искате да 

представите  входната енергия, трябва да отворите „Санки” диаграмата на 

компанията в която са представени и двата аспекта. За целта кликнете върху 

"View". Тази схема ще бъде добавена в края на доклада в PDF формат. 
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Фигура 10. Изходни енергийни данни 

 

 

Фигура 11. Санки диаграма 
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Следващия блок на доклада показва общите мерки (без количества), предложени 

за подобряване на енергийната ефективност на компанията. Всяка една от 
мерките за съответното съоръжение, описано със собственото си име, ще бъде 
показана в скоби. 

 

Фигура 12. Общи препоръки за подобряване на енергийната ефективност 

 
Следва общ блок от мерки за които е възможно енергийното спестяване да се 

определи количествено.  
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Фигура 13. Мерки за енергийни подобрения, изразени количествено 

Както се вижда на фигура 13, спестяванията се измерват количествено, като се 

използва диапазон от стойности. 
 
По-долу с червена лента е показано първоначалното състояние на консумацията 

на фирмата и консумацията след изпълнението на мерките, предложени в 

диагностичния отчет,  показана със зелената лента. 
 
 

Фигура 14 показва показва първоначалната и крайната оценка потреблението на 

енергия по вид. Моля, имайте предвид, че това е средната оценка на икономиите 

постигнати само след пълно изпълнение на количествените препоръки. Ако 

общите препоръки се изпълнят, спестяванията ще бъдат по-големи но това е 

невъзможно да се оцени .. 
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Фигура 14. Картина, показваща първоначалното и крайно енергийно потребление 

 
 
Предложените мерки и очакванато прогнозно въздействието е показано в 

обобщаващата таблица. На първо място се показва общите качествени мерки, 

както и свързаното с тях оборудване. След това са показани количествените 

мерки, размера и обхвата на спестяванията във вид на енергия, както е показано 

по-долу. 
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Фигура 15. Обобщена таблица с общите препоръки и свързаното с тях оборудване 

 

 
 

Фигура 16.  Обобщена таблица с количествените препоръки и свързаното с тях 
оборудване, както и оценка спестяванията 
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И накрая, таблица с процента на спестявания по вид енергия, които биха се 

получили след прилагането на предложените мерки: 

 

Спестяване на топлинна енергия,  процент  5 y 7 % 

Спестяване на електроенергия, процент  7 y 9 % 

 

Фигура 17. Процент икономии след прилагане на мерките 

Моля имайте предвид че: 

• Обхвата на оценките се променя от първата до последната. Те се 
основават на изпълнението на всички препоръчани мерки и винаги се 
сравняват с най-добрата налична технология. Следователно, това са 
максимално очакваните спестявания 

 

• Общите спестявания ще зависят от текущото потребление.  
 

В случай, че искате да запишете окончателния доклад, да го отпечатате  и т.н.,  

може да го имате в PDF формат, като кликнете върху "Преглед на документа в 

PDF формат" в горната част на окончателния доклад за оценка на енергийното 

потребление. 
 
 
 

Финална декларация 

 
Цялата отговорност за съдържанието на този софтуер е на авторите. 

Тя не отразява непременно 

становището на Европейските общности. Европейската комисия не е 

отговорна за каквато и да е употреба, която 

може да бъдат направена с информацията, която се съдържа в него. 
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7. Помощ 
 

Помощ 1: Имат ли изолация тръбите за разпределение на топлинна енергия ?  

 

Добрата изолация на тръбите е от решаващо значение за избягване на топлинните 

загуби. Ако има пукнатини, пълна или частична липса на изолационен материал, 

или се наблюдава отделяне на топлина, изолацията не е достатъчно добра и 

трябва да бъдат ремонтирана. 

 

 
 

 

Помощ 2:  Има ли растителни отпадъци при някой от технологичните процеси ? 

 
Растителните отпадъци са полезна за многократна употреба биомаса. Важно е да 

се знае точно колко отпадъци се генерират и могат ли да се рециклират. В случай, 

че те се използват за собствени нужди или от друго дружество, може да се получи 

допълнителна печалба след анализ и остойностяване на енергийното им 

съдържание. 
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Следващата таблица показва енергийното съдържание на обичайните растителни 

отпадъци в промишлеността: 

 

Отпадък 
Калоричност 

kWh/ kg 

Люспи от ориз 3,46 

Бадемови черупки 4,61 

Кора 4,24 

Дървесина и клони от иглолистни дървета 4,19 

Клони и дърва за огрев 3,85 

Кюспе от маслини 3,88 

Кюспе от грозде 3,77 

Житни растения 4,24 

Хартия 4,52 

Отпадък от рязане на лозя 3,85 

Отпадък от кастрене на маслиново дърво 3,68 

Лозови филизи 3,82 

Стърготини и талаш 4,41 

Текстилни отпадъци (парцали) 4,58 

 

  

За сравнение природния газ или бензина имат калоричност около 11.63 kWh / kg. 

В хранителния бранш често да получават отпадъци, които могат да бъдат 

изгорени за производство на топлинна енергия за сушене, консервиране и 

дехидратация.  В този случай обаче е възможно да се нарушат законови и 

екологични изисквания. 

 

Помощ 3: Има автоматичен контрол на процесите във вашата компания ?  

 
Автоматичните системи за контрол на процесите откриват разликата между 

желаната и действителната стойност на параметрите на процеса без човешка 

намеса. Чрез автоматизация на процесите може да се подобри на енергийната 

ефективност и качеството на крайния продукт, като се създава възможност 

съоръжения да работят възможно най-оптимално. 

 

Помощ 4: Вид гориво  

 

Горивата могат да се класифицират като: 

• Твърди: Дърва за горене, дървени въглища, каменни въглища, кокс   
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• Течни: Мазут, нафта, бензин, керосин,  алкохол … 

• Газообразни: Природен газ, пропан, бутан, ацетилен … 

 

 

Помощ 5: При проверка на работата на котела предприемате     ли действия за 

достигане на препоръчаните параметри на горивния процес ? 

 

К.п.д. на котела е отношението на полезна топлоенергия и енергията 

(калоричността) на горивото. Загуби могат да се получат от изходящите газове, 

изолацията на котела и др. За да се оцени к.п.д. е необходимо да има газ 

анализатор за измерване на O2, CO2 и СО, температура на изходящите газове, 

както и външната температура на котела. Точните стойности на O2, CO и 

температурата на изходящите газове зависи от типа на горивото и горелката, 

както и от размера на котела. Оптималните стойности на тези величини се 

предоставят от производителя оборудването.  

 

Помощ 6:  Колко е времето за пълно натоварване ?  

 
Пълното натоварване означава оборудването да работи при номиналните си 

параметри. Грубо казано, работа за 24 часа на половин натоварване е 

еквивалентна на работа за 12 часа при пълно натоварване. Пълно натоварване 

означава да се използва по-малко гориво за единица продукт и по този начин е по-

рентабилно. Би било енергийно по-ефективно да монтират няколко съоръжения с 

по-малка производителност, работещи при пълно натоварване, които могат да 

бъдат включени или изключени в зависимост от производството. Тогава те ще 

работят  възможно най-ефективно.  

 

Help 7: Има ли система за връщане на кондензата ?  

 

Всички разпределителни топлинни тръби и съоръжения, работещи с топлинна 

енергия генерират кондензат поради температурната разлика вътре  (температура 

на парата) и извън тръбите (околна температура). Енергийното съдържание на 

кондензата може да бъде повече от 10% от общата енергия на парата на една 

типична топлоенергийна система. Кондензовата система възстановява водата за 

котлите и оползотворява топлинната енергия, съдържаща се кондензата.  
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DISTRIBUTION

STEAM 

GENERATION

CONDENSATE 

FLOW BACK

FINAL USER

FLASH STEAM

10%

WASTED 

CONDENSATE

FUEL PRIMARY 

ENERGY 100%

Combustion
losses 13%

Water refilling FINAL ENERGY 74%

End of 
boiler 

purge 3%

Distribution

losses 5%

 

 
Помощ 8: Заледява ли се хладилната камера или охлаждащата бобина ?  

 

 

 
 

 

Леда, натрупан по вътрешните стени на хладилната камера или по охлаждащите 

тръби, намалява преноса на топлина и увеличава консумацията на енергия до 

голяма степен. Ефективна система против замръзване, измерване на влажността и 

натрупания лед са ефективни мерки, позволяващи да се елиминира 

обледеняването. 

 

 

 



             Потребителски наръчник                    

 

 

 

 

 

29

 
Помощ 9: Превключвате ли пресостата за налягане в  режим „лято – зима”?  

 
Системата. охлаждаща компресора е ограничена от максималното налягане 

(кондензация) и минималното налягане (изпарение). Налягането на компресора се 

контролира от превключвател (пресостат). Най-неблагоприятните условия за 

работа са през лятото, поради високата температура, което се отразява на 

производителността на компресора. Компресори са проектирани да работят при 

максимално налягане, което вероятно не е необходимо през зимата. Ако не се 

промени настройката на пресостата, през зимата компресора ще работи 

неефективно.  

 

 

Помощ 10: Има ли охладителната система датчик за отворена врата ?  

 

 

 
 

 
Датчиците за отворени врати и свързаната с тях звукова сигнализация са функции, 

които помагат да се намалят загубите на енергия. Вашето оборудване трябва да е 

снабдено с тези елементи и те трябва да са изправни. 
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Помощ 11: В добро състояние ли са уплътненията ?  

 
 

 
 

Доброто състояние на уплътненията осигурява добра изолация и намалява 

топлинните загуби. Поради интензивно използване, състоянието им обикновено 

се влошава и те да се нуждаят от периодична подмяна. Уплътненията са от 

ключово значение за ефективно използване на енергията. 

 

 

Помощ 12: Работи ли оборудването обикновено с половината от капацитета си ?  

 
Хладилното оборудване работи със зададена температура, но камерата е празна 

или частично запълнена, което води до неефективно използване. Ако се ползват 

няколко по-малки хладилни агрегата ще е възможно някои от тях да се изключат в 

зависимост от конкретните нужди.  

 

 

Помощ 13: Снабдено ли е вашето оборудване с инвертори за регулиране на 

скоростта на задвижванията ? 

 
Някои винтови компресори за охлаждащи устройства са оборудвани с инвертори. 

Тази технология регулира необходимата мощност по зададена температура в 

реално време без да е необходимо компресора циклично да се включва и 

изключва. Максималното налягане се намалява и потребяваната мощност се 

адаптира към текущата потребност във всеки един момент. Енергопотреблението 

се намалява, а  живота на оборудването значително се удължава. 
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Помощ 14: Имате ли машини с променливо натоварване ?  

 

При машините работещи с променливи натоварвания е много важно 

променливата  работната скорост да съответства на оптималната мощност. Това е 

особено препоръчително в следните случаи: 

 

� Задвижвания на помпи 

�  Задвижвания на екструдери 

� Задвижвания на вентилатори 

� Задвижвания на компресори 

�  ……… 

 

Помощ 15:  Коефициент на натоварване 

 
Този индикатор показва използването на електрозадвижването на съоръжението 

за определен период от време. Той се определя като съотношението между 

средната използване през периода и максималното използване през същия период. 

 

       Средно използване 

(lf)   =   ------------------------------- 

               Максимално използване 

Най-препоръчително е коефициента на натоварване да е най-близо до 1. Всяка 

стойност, по-ниска от 1 показва, че системата е преоразмерена или не се  

използва в пълния си потенциал 
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Как да изчислим средното използване ? 

Енергопотребление  

DP =   ----------------------------------------- 

Брой работни часове 

 

Помощ 16: Има ли система за топлинна рекуперация ?  

 
Отработените газове излизат от горивната камера с висока температура, така че е 

възможно топлинната им енергия  се рекуперира и употреби за други процеси 

като загряване на водата или въздуха за  котела. Това намалява общите разходи. 

Тази топлина може да се използва дори в някои нискотемпературни технологични 

процеси, примерно сушене. 

 

Економайзери: оборудване за подгряване на вода за собствени нужди. 

 
Подгреватели. Това са топлообменници, които повишават температурата на 

входящия в горивната уредба въздух. 

 

Ако се употребяват течни горива не е възможно да се намали на температурата на 

изходящите газове под 150 - 175 º C защото конденза, съдържащ сярна киселина 

ще корозира тръбите и оборудването. При употреба на природен газ, 

температурата на изходящите газове може да е под температурата на кондензация 

на вода. 

 

 
 

Помощ 17:  Колко часа се работи с пълно натоварване ? 

 

Пълното натоварване е работа номинално натоварване. Грубо казано, работа за 24 

часа на половин натоварване е еквивалентна на работа за 12 часа при пълно 
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натоварване. При пълно натоварване се използва по-малко гориво за единица 

продукт , което е по-рентабилно. 

По-ефективно е да се монтират няколко агрегата с по-малък капацитет, които 

могат да бъдат включвани или изключвани в зависимост от натоварването. Това 

гарантира, че те ще работят възможно най-ефективно. Броят на работните 

часове,ще бъде еквивалентен на броя работни часове, при които агрегатите 

работят при пълно (номинално) натоварване. 

 
Помощ 18.  Течове в системите за сгъстен въздух 

 

Течовете в една неуправляваема система за сгъстен въздух могат да достигнат до 

40%. Загубите от течове на сгъстен въздух течове водят до допълнителни разходи 

чрез: 

 

• Колебания в налягането в системата, при които пневматични  инструменти и 

други въздушно задвижвани съоръжения работят неефективно. 

• Намален жизнен цикъл и по-скъпа поддръжка на оборудването, поради 

ненужна работа на компресора. 

• Разход на излишна енергия от компресора. 

 

Причините за течове са многобройни, но най-честите са: 

 

• Отворени ръчни кондензови клапани  

• Отворени спирателни кранове  

• Изтичане от маркучи и съединителни елементи 

• Изтичане от тръби и тръбни връзки 

• Изтичане от регулатори за налягане 

• Съоръжения, използващи въздух са оставени  да работят на празен ход. 

 
Помощ 19.  Възстановяване на топлината в системите за сгъстен въздух 

 
Една от основните възможности за намаляване на разходите е повторното 

използване на отпадната топлина, генерирана от компресора. Само 10% от 

електрическата енергия, употребявана от въздушния компресор се преобразува 

енергия на сгъстения въздух. Останалите 90% се губят под формата на топлина. 

Правилно проектираната система за оползотворяване на отпадната топлина може 

да възстанови над 80% от тази топлина, примерно за загряване на въздух или 

вода.  

 
Помощ 20.  Засмукване на въздух от компресорите. 

 
Студеният въздух е по-плътен от горещия. Ако засмуквания  въздух е по-плътен, 

компресирането ще се извърши с по-малко енергия. Поради това е 

препоръчително да се засмуква външен (студен) въздух. 
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Помощ 21. Системи за управление на скоростта на електрозадвижвания. 

 
Това са устройства, които се монтират на двигателите за променлив ток и 

контролират пускането и поддържането на скоростта им. Те са подходящи  за 

задвижвания с устойчиви променливи натоварвания. Това са: 

 

Двигатели за помпи 

 

Двигатели за екструдери 

 

Двигатели за вентилатори 

 

Двигатели за компресори 

 

 

Помощ 22.  Газоразрядни лампи 

Газоразрядните лампи работят с допълнителен елемент, наречен баласт, който 

осигурява запалването и управлението на лампата. 

Има два вида баласти: 

Електромагнитни баласти.  Те са доста използвани, но са ниско ефективни и не 

могат да регулират светлинния поток на лампите. 

Електронни баласти. По-ефективни и с възможност за регулиране на светлинни 

поток на лампите. 

 

Отопление 

Водни радиатори: Това е най-икономичната и проста система. Чугунените 

радиатори имат по-висока топлинна инерция и са по-устойчиви от стоманените 

или алуминиевите. Температурата на повърхността им е 60 - 80 
о
C. 

 

Подово отопление: Полиетиленови тръби са монтирани на 3 - 5 см под 

повърхността на пода на разстояние от 10 до 30 см между тях. Циркулиращата 

през тръбите вода е с температура 45 
о
C и осигурява 29 

о
C на пода. 

Вентилаторни конвектори: Това е оборудване, снабдено с бойлер за топла вода 

и вентилатор. Загретия въздух се разпръсква в помещението. Това оборудване 

може да се използва и за охлаждане. 
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Промишленото охлаждане обикновено извършва с: 

• Хладилни кули: Процеса на охлаждане се извършва с вентилатори и 

помпи. 

• Компресорно охлаждане. Извършва се с различни компресорни системи 

за сгъстен въздух. 

• Адсорбционно охлаждане. Извършва се с охлаждащи помпи. 

 

С какъв тип горелки са оборудвани пещите и сушилните ? 

• Високо скоростни горелки: те работят чрез инжектиране на голям обем 

нискотемпературни газове с висока скорост. Топлината се предава чрез 

конвекция. 

• Пламъчни горелки: горещите газове се получават от горенето. NOx 

емисиите трябва да се бъдат редуцират 

• Импулсни горелки: горещите газове се разпространяват по такъв начин, 

че температурата в цялата пещ е по-хомогенна. Това позволява оптимално 

използване на енергията. 

 

Какъв вид отоплителна система използва вашата фирма ? 

• Котел: Гориво и въздух се инжектират в камера на котела чрез горелка. 

Комбинацията гориво и кислород отделя топлинна енергия и като резултат 

от това се произвеждат твърди отпадъци (пепел, шлака) и изгорели газове с 

висока температура (от 200 до 1 000 
o
C). Енергията, съдържаща се в тези 

газове се предава на течност (вода, въздух, масло) с помощта на 

топлообменник, преди те да напуснат горивната камера през комина. 

• Електрическо отопление: Електрическия ток преминава през съпротивле-

ние (ел. нагреватели), произвеждайки топлинна енергия. 

• Термопомпа: това  устройство генерира топлина през зимата и охлажда 

през лятото чрез обръщане на работния цикъл. Той се основава на 

принципа на пренос на топлината от студено към топло с помощта на 

механична енергия под формата на топлинно изпомпване. Клапан 

превключва потока в подходящата посока и кондензатора работи като 

изпарител или обратно. Това е много енергоефективна система, тъй като 

произведената топлинна енергия е няколко пъти повече от използваната 

електроенергия. 


