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2. Introducere  
 

Tinta 

 
Scopul prezentului manual este de a servi ca instrument de diagnosticare, 
caracterizare si imbunatatire a eficientei energetice in sectoarele industriale, 
reprezentand, de altfel, prima faza in realizarea auditurilor energetice, in cadrul 
proiectului PINE. 
 
 
Scopul aplicatiei este de a genera un raport de auto-evaluare pentru a se vedea 
sectorial si intr-o maniera personalizata, utilizarea eficienta a resurselor energetice ale 
intreprinderilor, determinarea punctelor forte si punctelor slabe ale fiecareia, 
imbunatatirea continua a metodelor de economisire ale consumului si astfel obtinerea 
unor valori mai mari ale produselor sau serviciilor fiecarei companii. 
 

Cine sunt beneficiarii ? 

 
Acest instrument este destinat intreprinderilor mici si mijlocii a caror activitate se 
incadreaza in una din urmatoarele sectoare si subsectoare industriale, conform 
tabelului de mai jos: 
 
Industria alimentara 

1.15 Industria carnii 

3.15 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor 

4.15 Fabricarea de grasimi si uleiuri 

7.15 Fabricarea hranei pentru animale 

15.81 / 15.82 Fabricarea de paine, biscuiti si produse de panificatie 

15.91 to 15.97 Productia de bauturi alcoolice 

15.98 Productia de apa minerala si bauturi acidulate 

Industria metalurgica 

2.28 Fabricarea de rezervoare, cisterne si containere metalice 

4.28 Forjarea, stantarea si laminarea metalelor, metalurgia pulberilor 

5.28 Tratarea si acoperirea metalelor 

7.28 Fabricarea produselor din metal, cu exceptia mobilei 

1.29 Fabricarea de masini, utilaje  si echipamente n.c.a. 

2.29 Fabricarea de alte masini, echipamente si materiale utilizate in scopuri mecanice 

3.29 Fabricarea masinilor agricole 

5.29 Fabricarea altor masini pentru utilizari specifice 

Industria chimica 

1.24 Fabricarea produselor chimice de baza 

2.24 Fabricarea pesticidelor si a altor produse agrochimice 

3.24 Fabricarea vopselelor, lacurilor si a altor straturi protectoare, cerneala tipografica si masticuri 

4.24 Fabricarea de produse farmaceutice 

5.24 Fabricarea sapunului si detergentilor, a produselor de curatat si lustruit. Fabricarea 
parfumurilor si a produselor cosmetice 

6.24 Fabricarea altor produse chimice 

7.24 Fabricarea fibrelor sintetice si artificiale 

Minerale Nemetalice 
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1.26 Fabricarea sticlei si a produselor din sticla 

2.26 Fabricarea produselor refractare, cu exceptia constructiilor 

3.26 Fabricarea placilor si dalelor din ceramica  

4.26 Fabricarea caramizilor, tiglelor si produselor pentru constructii din argila arsa 

Industria textila 

1.17 Pregatirea fibrelor textile 

2.17 Fabricarea produselor textile 

3.17 Finisarea produselor textile 

Industria materialelor plastice 

2.25 Fabricarea articolelor din materiale plastice 

 
In partea din stanga, aveti afisate codurile CAEN. Cu toate acestea, programul de 
software va va cere sa alegeti un domeniu de activitate, in functie de descriere. 
 
 
Acest program de audit energetic se poate aplica la 80% - 85% dintre toate IMM-urile 
industriale. Intrucat procesele industriale variaza semnificativ intre sectoare, se va face 
o analiza energetica diferita, in functie de sectorul de activitate. Cu toate ca sunt si 
elemente ale echipamentelor de productie ce sunt asemanatoare (motoare; 
echipamente de HVAC- incalzire, ventilatie si aer conditionat; cuptoare; echipamente 
de racire, echipamente de iluminat, echipamente de aer comprimat etc.), seturile de 
recomandari vor fi diferite, raportate la fiecare companie. 
 
Programul este conceput sub forma unui model de tip arbore. Astfel, informatiile 
completate initial vor stabili intrebarile ulterioare. Din acest motiv, unele informatii deja 
introduse nu mai pot fi corectate pe masura ce analiza progreseaza. Odata ce raportul 
final este generat nu exista nicio posibilitate de a modifica datele introduse, deoarece 
acestea pot afecta rezultatul intregului chestionar. Prin urmare, singura modalitate de a 
corecta sau de a modifica datele introduse este de a crea un fisier nou si de a reincepe 
completarea chestionarului. 
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3. Cerintele programului 
 
Fiind o aplicatie online, trebuie sa aveti acces la Internet daca doriti sa accesati 
chestionarul pentru auditarea preliminara, caracterizarea si imbunatatirea eficientei 
energetice a companiei dumneavoastra. 
 
Instrumentul este recomandat a se utiliza cu urmatoarele browsere: 

• Internet Explorer 6.0 si mai recente 

• Mozilla Firefox 2.0 si mai recente 

• Google Chrome 

• Opera 8.0 si mai recente 
 
Pentru o functionare corecta, este necesar ca browserul dumneavoastra sa aiba 
activate functiile javascript. 
 
De asemenea, este important sa aveti un program de citire a documentelor in format 
PDF, intrucat documentul final rezultat utilizeaza aceasta extensie. 
 
Nu exista nicio modalitate de a instala un program de acces intern de pe o unitate hard 
disk. 
 

Accesul la programul online 

 
Pentru a accesa programul trebuie sa introduceti link-ul de mai jos:  

http://circe2.deweb.es/herramienta 
  
Programul este structurat dupa cum urmeaza: 
 
 In primul rand vi se va cere sa selectati una din cele 6 sectoare industriale majore, 
precum si una din limbile disponibile. 
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Figura 1. Imagine din programul software 
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4. Indicatii initiale 

 
 
Atentie: 
Daca ati deschis aplicatia si a trecut o anumita perioada de timp fara a o utiliza 
(aproximativ 5 minute), se va reveni la pagina de pornire. Pentru a continua 
trebuie sa va autentificati din nou, reluand apoi chestionarul de unde a fost 
salvat ultima data. 
 
 
Inainte de a incepe completarea chestionarului programului de diagnosticare, 
caracterizare si imbunatatire a eficientei energetice in sectoarele industriale, se 
recomanda sa se urmeze un set de linii directoare care sa faciliteze utilizarea ulterioara 
si completarea corecta a chestionarului. 
 

1. Persoana desemnata sa completeze chestionarul 
 
Se recomanda ca persoana responsabila de introducerea datelor in program sa aiba 
cunostinte tehnice cu privire la aparatura si echipamentele existente in companie, 
precum si de modul de functionare a acestora. 
 
Dupa ce ati inceput sa introduceti datele, aveti intotdeauna posibilitatea de a iesi si de 
a continua mai târziu. Cu toate acestea, este recomandat sa aveti de la inceput la 
indemana toate informatiile necesare, astfel incat sa reduceti la minimum timpul de 
introducere a datelor. Informatiile minime care vor fi cel mai probabil solicitate de catre 
program sunt: 
 

• Ultimele facturi de la aprovizionarea cu energie pentru un an intreg: factura de 
electricitate, factura de gaze, factura de motorina, factura de carbune, biomasa 
si alte materii, avand mentionate cantitatea de energie furnizata si costul unitar, 
cu toate taxele incluse. 

• O lista cu dispozitivele consumatoare de energie, cu principalele lor 
caracteristici: numarul de echipamente, tipul de dispozitiv, combustibil folosit, 
puterea, vechimea, numarul mediu de ore de lucru pe an, cifra de afaceri 
anuala etc. 

• Informatii generale despre frecventa activitatilor de intretinere preventiva a 
echipamentelor. 

• Numarul mediu de lucratori, numarul de zile lucratoare pe an, numarul de ore 
lucrate pe zi si volumul productiei, toate aceste informatii fiind necesare pentru 
a calcula intensitatea energetica. 

 
O sugestie pentru a accelera procesul de colectare a datelor este de a-i permite 
accesul la aceste date persoanei responsabile de completarea acestui chestionar, 
astfel incat sa poata face toate pregatirile necesare, inainte de vizita la fata locului. 
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In cuprinsul programului este cuprins un prim set de date generale ale companiei, 
precum si  intrebari referitoare la caracteristicile tehnice si de utilizare a diferitelor 
echipamente de lucru, din compania dumnevoastra. 
Nu este posibil sa continuati chestionarul fara sa fi completat rubrica curenta. In 
cazul in care anumite date va lipsesc, va recomandam sa iesiti din program, facand 
click pe butonul "log out" din meniul din dreapta sus si sa reveniti mai tarziu. De 
asemenea, precizam ca nu veti putea continua chestionarul fara a introduce datele 
lipsa, intrucat intrebarile care vor urma vor fi in stransa legatura cu datele introduse 
pana acum de dumnevoastra. 
 
Programul online salveaza ultima forma in care datele au fost completate. Cand va veti 
reconecta, veti relua chestionarul de unde ati ramas. 
 

2. Descrierea dispozitivelor 
 
Intrebarile cu privire la echipamentele de lucru ale companiei, cuprind si informatii cu 
privire la numarul si denumirea dispozitivelor (cu mentiunea ca puteti utiliza pana la 50 
de caractere). Se recomanda ca numele dispozitivului sa fie corect si complet introdus, 
intrucat, in functie de acestea vor fi propuse masurile de economisire pentru fiecare 
dispozitiv.  
Exemplu: Daca introduceti denumirea unui congelator  "congelator 1",  masura propusa 
va fi dupa cum urmeaza: 
 

 
[Congelator 1] REALIZATI REVIZII TEHNICE PERIODICE ASUPRA ECHIPAMENTELOR DE LUCRU 

Trebuie sa se efectueze revizii tehnice periodice pentru a se asigura functionarea la parametri optimi 

 
 
Aceasta denumire nu este recomandata, deoarece este foarte generica si poate 
conduce la confuzii in interpretarea raportul final. 
 
Daca introduceti numele boilerului "cooking room boiler (15 kW) ", raportul final va 
defini mult mai corect masurile de economisire propuse. 
 

3. Formatul numerelor 
 

In completarea chestionarul, utilizatorul va trebui sa introduca o serie de date numerice 
(Exemplu: puterea), fiind necesar sa se cunoasca formatul in care se vor introduce 
datele. 

• Daca se exprima in mii: Ex: 1540 -> nu folositi puncte de separare pentru a 
indica o valoare mai mare decat o mie. 
 

•  Daca se exprima in zecimale: Ex: 4.5 -> utilizati pentru separare punctul „ .” si 
nu virgula „ ,”. 
 

 

4. Ajutor 
 
Unele intrebari din chestionar pot avea simbolul . Acest lucru indica ca sunteti 
"ajutati" cu informatii explicative pentru o interpretare corecta a intrebarii si pentru 
completarea ulterioara adecvata a raspunsului. 
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5. Corectarea erorilor 
 
In cazul in care aveti nevoie sa rectificati sau sa reveniti la o intrebare anterioara, 
folositi butonul „inapoi”. 
 
Dupa ce ati corectat eventualele greseli, va trebui sa reluati completarea tuturor 
intrebarilor ce urmeaza intrebarii care a suferit modificari.  
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5. Etape 
 
Dosarului companiei dumneavoastra va putea fi accesat prin intermediul unui nume de 
utilizator si a unei parole. 
 
 

Sugestie: folositi numele firmei ca si nume de utilizator! 
 
 
 
Daca doriti sa accesati un fisier al unei companiei, va rugam sa introduceti numele de 
utilizator si parola corespunzatoare companiei. 
 
Daca doriti sa creati un fisier nou, faceti click pe "Apasati aici pentru a trece la 
chestionarul de audit energetic”. 
 
Rezumand: Pentru a accesa ecranul principal al programului, exista doua optiuni: 
 

1- Prin autentificare, daca sunteti un utilizator deja inregistrat  
 
Aceasta este principala optiune pentru a continua completarea chestionarului sau 
pentru a accesa rezultatele finale de diagnostic, in format pdf. 
 

2- Daca nu sunteti un utilizator inregistrat, trebuie sa faceti click pe "aici" si sa va 
inregistrati pentru a accesa programul online. 

 

 
 

Figura 1. Mod de autentificare in program 
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Chestionarul programului de diagnosticare, caracterizare si imbunatatire a eficientei 
energetice in sectoarele industriale include doua categorii de intrebari: 1. date ale 
companiei si 2. aspecte specifice ale echipamentelor de lucru utilizate, caracteristicile 
lor si modul de functionare. 
 
Prima fereastra ce va aparea dupa inregistrarea datelor generice corespunzatoare ale 
companiei este reprezentata in figura 1. 
 
Dupa ce veti completa datele generale, va trebui sa introduceti un nume de utilizator si 
o parola corespunzatoare companiei dumnevoastra. 
 
Daca vreun camp cu date obligatorii va ramane necompletat sau daca datele introduse 
sunt gresite, acestea vor fi marcate cu rosu, dupa ce veti apasa butonul de 
„continuare”. 

 

Figura 2. Fereastra cu detalii 

 

Pentru a putea continua chestionarul si a trece la etapa urmatoare, trebuie ca cel putin 
campurile obligatorii marcate cu un asterisc (*) sa fie completate. Apoi, faceti click pe 
"Continue". 
 
Dupa ce treceti de etapa de introducere a datelor generale ale companiei 
dumnevoastra, vor urma alte intrebari ce sunt impartite pe mai multe categorii, in 
functie de profilul companiei dumnevoastra. Acestea ar putea fi de tipul: 
 

• Date tehnice 

• Date despre boilere; 

• Date despre dispozitive de racire; 
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• Motoare, ventilatoare, pompe, compresoare; 

• Cuptoare. 
 

 
In partea stanga a ecranului, veti avea informatii despre modulul in care va aflati. In 
coltul din dreapta sus va fi afisat numele companiei dumnevoastra, precum si butonul 
de log out. 
 
Primele intrebari vor viza cantitatea de productie pe an (in m2, litri, tone sau 
kilograme) si vor fi insotite de o caseta de text cu explicatii suplimentare cu privire la 
tipul de produs. La produse puteti completa cu mai multe tipuri. 
 
 

 
 
 

Figura 3. Fereastra cu detalii despre volumul de productie 

 
In figura 6 aveti un exemplu de impartire a intrebarilor pe categorii.  
 
Structura tuturor categoriilor de intrebari este similara: 
 

 
 

1-  Grupuri de intrebari din cadrul programului, afisate in partea din stanga a 
programului 
 

 
Putem observa aici ca vor aparea doua simboluri diferite: 

 



         Manualul Utilizatorului              

 

 

 

 

13

 : Indica grupul de intrebari in care va aflati acum; 
 

 : Indica faptul ca un anumit grup de intrebari a fost completat corect si astfel, 
finalizat. 

 
 

2- Numele companiei care completeaza chestionarul si butonul de iesire din 
program: afisate in partea de dreapta sus a ecranului. Puteti alege sa iesiti si 
sa completati mai tarziu, chestionarul reluandu-se de la partea pe care ati 
incheiat-o si salvat-o in sesiunea anterioara. 

 
 
 

3- Formulare: Acesta este modulul principal al programului, deoarece contine 
intrebarile, optiunile de raspuns si indicatii in completarea lor. 
 

4- Inapoi la formularul anterior: Aceasta optiune se gaseste in partea stanga jos 
a ecranului.  Aceasta optiune va directioneaza spre ferestrele anterioare la care 
doriti sa faceti eventuale modificari ale datelor introduse. 
 
Odata ce v-ati intors sa faceti anumite modificari, va trebui sa reluati si 
urmatoarele intrebari, chiar daca le-ati completat deja, intrucat programul are o 
structura de tip arbore, astfel incat orice modificare va determina o schimbare in 
structura urmatoarelor intrebari. 

 
Daca nu sunt completate toate informatiile cerute in formulare, acestea vor aparea 
marcate cu rosu, precum in Figura 4. 
 

 

Figura 4. Imagine cu informatii necompletate 
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La sfarsitul completarii fiecarui modul vi se va comunica un mesaj cum ca ati incheiat 
cu succes completarea modulului si vi se va indica faptul ca urmeaza un alt modul, 
spre a fi completat. 
 
Unele intrebari ar putea fi neclare. Daca sunt insotite de simbolul , facand click pe 
acesta, veti avea mai multe detalii si explicatii, ca in exemplul de mai jos.  
 
Unele intrebari pot fi de tipul DA / NU, precum in exemplul de mai jos. 

 

Figura 5. Intrebari de tipul DA/ NU 

 
Unele intrebari ar putea fi neclare. Daca sunt insotite de simbolul , facand click pe 
acesta, veti avea mai multe detalii si explicatii, ca in exemplul de mai jos.  
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Figura 6. Ajutor la intelegerea intrebarii 
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Fiecare sectiune va  incepe prin a se cere numarul de dispozitive de fiecare fel. Vi se 
va solicita sa completati o fisa de date pentru fiecare dispozitiv, in parte. In cazul in 
care compania dvs. are mai multe dispozitive asemanatoare, puteti completa o singura 
rubrica si sa copiati apoi  datele pentru urmatoarele echipamente. 
 

 
Figura 7. Lista de descriere a dispozitivelor 

 

Odata ajunsi in chestionar, vi se va cere sa completati intrebarile in functie de 
caracteristicile dispozitivului pe care il descrieti. Date importante vor fi factorii de 
incarcare, cu valori de la 0 la 1. In cazul in care valoarea implicita nu este cunoscuta, 
se va atribui o valoare de 0.75. 
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Figura 8. Fisa de date pentru fiecare dispozitiv 
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6. Raport 
 
Dupa ce ati finalizat toate etapele programului, se va elabora un raport final cuprinzand  
masuri de eficientizare energetica pentru compania dumneavoastra. 
 
Raportul este impartit in mai multe sectiuni, dupa cum urmeaza: 
 
In primul rand, exista o prima sectiune ce cuprinde datele generale ale companiei. 
 

 

Figura 9. Imagine din raport cu datele generale ale companiei 

 
 
In continuare, raportul cuprinde o diagrama ce arata ponderea fiecarui tip de 
echipament in consumul companiei. Aceasta diagrama arata output-urile de consum. 
Daca doriti sa fie reprezentate si input-urile, atunci ar trebui să deschideti o diagrama 
Sankey a companiei in care sunt reprezentate ambele aspecte, facand click pe "View". 
Aceasta diagrama va fi adaugata la sfarsitul raportului, in format PDF. 
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Figura 10. Diagrama output-urilor de energie ale companiei 

 

 

Figura 11. Diagrama Sankey  

 
Urmatoarea sectiune a raportului arata masurile generale (fara cuantificare) propuse 
pentru imbunatatirea performantei energetice a companiei. Pentru fiecare dintre 
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masurile corespunzatoare fiecarui dispozitiv, in paranteza va fi scrisa si denumirea 
acestuia. 

 

Figura 12. Recomandari generale de eficientizare energetica 

In continuare, urmeaza o sectiune cu masuri  generale in functie de tipul de energie, 
daca este posibila cuantificarea acestora. 
 

 
 

Figura 13. Raport de imbunatatire a eficientei energetice, masuri cuantificate 
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Asa cum se poate observa si in Figura 13, economisirile sunt cuantificate intr-un 
anumit interval de valori. 
  
Mai jos este o imagine de ansamblu a situatiei initiale a companiei (afisata printr-o linie 
rosie) si o situatie a consumului de dupa punerea in aplicare a masurilor propuse in 
raportul de diagnosticare (afisata printr-o linie verde). 
  
Figura 14 prezinta consumul de energie in functie de estimarile de consum initial si 
final. Va rugam sa tineti cont de faptul ca aceasta este o estimare medie a 
economisirilor care se pot obtine numai prin implementarea completa a recomandarilor. 
Daca recomandarile generale sunt corect implementate, economisirile pot fi chiar mai 
mari decat cele initial estimate. 

 
 
 
 

 

Figura 14. Estimarea consumului initial si final de energie  

 
Pentru a rezuma, actiunile propuse si estimarile de imbunatatire a consumului de 
energie sunt prezentate mai intai sub forma unor masuri generale pentru 
echipamentele corespunzatoare si apoi sub forma unor masuri cantitative, cuprinzand 
valoarea totala a economisirilor, in functie de tipul de energie consumat, asa cum se 
arata si in figura de mai jos. 
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Figura 15. Tabel rezumat cu recomandarile generale si echipamentele corespunzatoare 

 
 

 
 

Figura 16. Tabel rezumat cu recomandarile cantitative si echipamentele corespunzatoare, 
precum si cu estimarea economisirilor 
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In cele din urma, exista un tabel cu procentul de economisiri, in functie de tipul de 
energie consumat, care ar rezulta din punerea corecta in aplicare a masurilor propuse. 

Procentaj energie termica salvata    5 - 7 % 
Procentaj energie electrica salvata 7 - 9 % 

Figura 17. Procentaj dupa punerea in aplicare a masurilor de economisire  

Va rugam sa retineti ca: 
 

• Aceasta este o gama de estimare variabila. Valorile date se bazeaza pe 
punerea corecta in aplicare a tuturor masurilor recomandate si intotdeauna 
comparativ cu cea mai buna tehnologie disponibila. Prin urmare, acestea sunt 
intervalele maxime cu privire la economisirile asteptate. 

• Economisirile generale vor fi raportate la consumul actual. 
 

In cazul in care doriti sa salvati/ imprimati raportul final, il puteti avea in format PDF, 
facand click pe "View document in PDF format" din partea de sus a raportului final de 
evaluare a energiei. 
 
 

Responsabilitatea pentru continutul acestui program 
apartine, in intregime, autorilor. Ea nu reflecta neaparat 

opinia Uniunii Europene. Nici EACI si nici Comisia 
Europeana nu sunt responsabile pentru orice posibila 

utilizare a informatiilor continute in aceasta pagina. 
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7. Ajutor 
 

Ajutor 1: Conductele de distribuire a caldurii sunt bine izolate?  
 

Pentru a evita pierderile de caldura, este foarte important sa asigurati o buna izolatie a 

conductelor. In cazul aparitiei unor fisuri, a lipsei totale sau partiale a materialelor de 

izolatie sau in cazul in care au loc pierderi de caldura, inseamna ca izolatia nu este 

suficient de bine realizata si ca ar trebui sa fie imbunatatita. 

 
 

Ajutor 2: Rezulta deseuri de natura vegetala in urma proceselor industriale din 

compania dumnevoastra?  

Deseurile vegetale reprezinta biomasa utila ce poate fi reutilizata. Astfel, este important 

sa se stie exact cate deseuri vor rezulta din procesele de productie, deseuri ce pot fi 

reciclate si utilizate apoi intern sau de catre o alta societate, putandu-se obtine un profit 

suplimentar din ele, sau, pur si simplu, pentru a se analiza continutul energetic al 

acestora. 
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Tabelul urmator arata continutul energetic al deseurilor vegetale din industrie ce pot fi 

reutilizate. 

Waste 

Caloric power 

kWh/ kg 

Resturi de orez 3,46 

Coji de migdale 4,61 

Coaja de copac 4,24 

Ramuri de lemn de conifere 4,19 

Ramuri de copaci cu lemn de esenta tare 3,85 

Tescovina de masline 3,88 

Tescovina de struguri 3,77 

Paie de cereale 4,24 

Hartie 4,52 

Crengi 3,85 

Crengi de maslini 3,68 

Lastari de vita de vie 3,82 

Rumegus si aschii de lemn 4,41 

Textile 4,58 

 

Pentru comparatie, puterea calorica a gazelor naturale sau a benzinei este de 

aproximativ 11.63 kWh / kg. 

In companiile agroalimentare este foarte comuna obtinerea deseurilor, care pot fi arse 

ulterior, pentru a obtine un plus de energie in procesele de uscare sau deshidratare. In 

aceste situatii, trebuie sa avem in vedere reglementarile locale si de mediu aflate in 

vigoare. 

 

Ajutor 3: Dispuneti de sisteme automate de control ale celor mai importante 

echipamente ce sunt utilizate in procesele dumnevoastra de productie? 

 
Sistemele automate de control actioneaza atunci cand se inregistreaza diferente intre 

parametri proceselor de productie doriti si cei real obtinuti, fara interventia factorului 

uman. Acest proces automat permite un control mai amanuntit asupra proceselor de 

productie, imbunatatirea consumului de energie in obtinerea produselor finale, 

permitand totodata echipamentelor sa lucreze la cei mai inalti parametri. 

 

Ajutor 4: Tipul de carburant 

Carburantii pot fi clasificati astfel: 

• Solizi: lemn de foc, carbune, carbune cocsificabil etc. 

• Lichizi: benzina, motorina, kerosen, ulei combustibil, alcooli etc. 

• Gazosi: gaz natural, propan, butan, acetilene, GPL etc. 
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Ajutor 5: Atunci cand verificati parametrii de functionare ai boilerelor/ cazanelor 

de fierbere, aplicati si masuri corective pentru a atinge parametrii recomandati 

pentru ardere? 
 

Performanta unui boiler/ cazan de fierbere se explica prin raportul dintre caldura utila 

produsa (dupa ce au fost eliminate pierderile) si energia utilizata la producerea caldurii. 

Pierderile pot fi cauzate de gazele evacuate, izolatia boilerului sau de purjare. Pentru a 

evalua aceasta performanta este necesar sa aveti un sistem de analiza a gazelor, pentru a 

masura concentratiile de O2, CO2 & CO, temperaturile lor de iesire, precum si 

temperatura de la exteriorul boilerului/ cazanului de fierbere. Valorile corecte ale O2, 

CO si temperaturile gazelor de evacuare depind de tipul de combustibil, precum si de 

marimea boilerului/ cazanului de fierbere. Valorile ideale sunt prevazute in manualul 

echipamentelor sau sunt furnizate de catre producator. 

 

Ajutor 6: Care este timpul de functionare la capacitate maxima a echipamentelor, 

intr-un an de zile? 

 
Sarcina maxima depinde foarte mult de firma producatoare a echipamentelor si de 

design-ul acestora. 24 de ore de functionare la jumatate de sarcina echivaleaza cu 12 ore 

de functionare la incarcatura completa. Operatiunea de incarcare completa inseamna 

utilizarea de combustibil mai putin pe unitatea de produs si, prin urmare, este mult mai 

eficienta si din punctul de vedere al costurilor. Se recomanda instalarea mai multor 

echipamente de putere mai mica, care pot fi activate sau oprite in functie de sarcina de 

lucru si astfel se asigura functionarea acestora la cele mai inalte setari de eficienta. 

 

Ajutor 7: Exista un sistem de recuperare a condensului? 
 

Toate echipamentele si conductele de distributie a caldurii sunt caracterizate si de 

aparitia condensului ca rezultat al diferentelor de temperatura dintre interiorul 

conductelor (temperatura aburului) si exteriorul acestora (temperatura mediului 

ambiant). Energia continuta de un condensator poate fi mai mare de 10% din continutul 

total de energie al aburului intr-un sistem obisnuit. Scopul unui sistem de recuperare a 

caldurii din condensarea apei este nu numai de a recupera apa ce a fost condensata, cat 

si energia continuta de aceasta. 
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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%

 

 

 

Ajutor 8: Peretii sau elementele sistemelor frigorifice sunt acoperite, de obicei, cu 

gheata? 

 

 

 
 

 

Gheata acumulata fie pe peretii frigorifici interiori, fie pe piesele interioare, reduce 

transferul de caldura si creste consumul de energie in mare masura. Sistemele eficiente 

anti-inghet, care identifica temperatura si presiunea vaporizata sau masoara umiditatea 

si acumularea de gheata, sunt mult mai bune decat sistemele comune care doar feresc de 

inghet. 

 

Ajutor 9: Comutatorul de presiune este adaptat la schimbarile de conditii de 

mediu (vara/ iarna)? 
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Compresoarele sistemelor de racire sunt limitate de presiunea de sus (condens) si de 

presiunea de jos (evaporare). Presiunea compresorului este controlata de un comutator. 

Din cauza temperaturilor ridicate pe timpul verii, performantele aparatelor pot avea de 

suferit. Tocmai de aceea, compresoarele sunt proiectate pentru a functiona la nivelul 

presiunii de top, situatie care, cel mai probabil, nu este necesara pe timpul iernii. Daca 

setarile de schimbare a presiunii nu sunt facute, echipamentul isi va pierde din eficienta 

atat pe timpul verii, cat si pe timpul iernii. 

 

Ajutor 10: Echipamentele de racire sunt prevazute cu senzori ai usilor deschise? 

 

 

 
 

Senzorii care detecteaza usile deschise si semnalele acustice ce indica o usa deschisa de 

mult timp sunt caracteristici care ajuta utilizatorul sa evite pierderile de energie. 

Echipamentele dumnevoastra trebuie sa fie echipate cu aceste elemente, iar acestea 

trebuie sa lucreze la parametri standard. 

 

Ajutor 11: Mansoanele se afla in bune conditii? 
 

 
Aceste mansoane au drept scop o mai buna izolatie si reducerea pierderilor de caldura. 

Cu toate acestea, ca urmare a utilizarii intense, acestea se deterioreaza mai rapid si ar 

putea avea nevoie de inlocuire la un anumit interval de timp. Pastrarea mansoanelor in 

stare buna este esentiala pentru a asigura o performanta energetica buna. 
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Ajutor 12: Se intampla frecvent ca echipamentele sa nu functioneze la intreaga lor 

capacitate? 

In situatia in care echipamentele de racire nu sunt utilizate la capacitate maxima, sunt 

implicate evident si pierderi in ceea ce priveste spatiul si capacitatea echipamentelor. 

Mai multe dispozitive care functioneaza astfel nu fac decat sa mareasca consumul de 

energie. Ideal ar fi sa se grupeze toate continuturile in echipamente complet incarcate, 

iar restul de echipamente ramase goale sa fie oprite. 

Ajutor 13: Echipamente din compania dumnevoastra sunt dotate cu tehnologie 

inverter sau cu reglatoare de viteza? 

 
Unele compresoare prevazute cu dispozitive de racire sunt dotate cu tehnologie inverter. 

Aceasta tehnologie controleaza puterea la temperatura dorita, in timp real, fara cicluri de 

pornit/ oprit ale compresoarelor. Presiunea maxima este redusa si puterea este adaptata 

la nevoile din orice moment. Astfel, consumul de energie si durata de viata a 

echipamentelor pot avea imbunatatiri semnificative.  

 

 
 

 

 

Ajutor 14: Aveti motoare care functioneaza la sarcini variabile? 
 

Pentru motoarele care lucreaza la diferite sarcini de lucru este ideal sa modificati viteza 

de lucru si astfel sa  impiedicati functionarea lor la putere maxima in mod continuu. 

Acest lucru este recomandat in special in urmatoarele cazuri: 

� Viteza de pompare 

� Viteza de extractie 

� Viteza de ventilare 

� Viteza de compresare 

 

Ajutor 15: Factorul de incarcare 
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Acest indicator arata utilizarea echipamentelor electrice dintr-o instalatie, intr-o anumita 

perioada de timp. Acesta este definit ca fiind raportul dintre cererea medie dintr-o 

anumita perioada si cererea maxima din aceeasi perioada: 

             Cererea medie 

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

             Cererea maxima 

Cel mai recomandat factor de incarcare este in jurul valorii 1. Orice valoare mai mica 

decat 1 arata ca sistemul este fie supradimensionat, fie nu este folosit la potentialul sau 

maxim. 

Cum se calculează cererea medie? 
 

                consum de energie 

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

          numarul de ore de functionare 

 

*** In cazul in care nu se poate calcula factorul de incarcare, sistemul va atribui o 

valoare implicita de 0.75 

Ajutor 16: Compania dumneavoastra dispune de un sistem de recuperare a 

caldurii? 

Gazele de evacuare ce ies din camera de ardere pot avea o temperatura ridicata, astfel 

incat acestea pot transfera energie si pentru alte procese, cum ar fi preincalzirea apei sau 

procese de admisie a aerului, cu scopul de a reduce consumul de combustibil. Caldura 

recuperata ar putea fi utilizata chiar si in procese precum uscarea la temperatura scazuta. 

Economizoare: echipamentele pentru preincalzirea apei utilizate in procesele 

industriale. 

Preincalzitoare: acestea se axeaza pe cresterea volumului aerului de combustie. 

In cazul combustibililor de petrol, nu este posibila reducerea temperaturii gazelor de 

evacuare mai jos de 150 - 175 º C, intrucat condensarea acidului sulfuric ar coroda 

conductele si echipamentele. In cazul gazelor, temperatura acestora de evacuare poate 

scadea sub temperatura apei de condens.  
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Ajutor 17: Care este numarul de ore de functionare la capacitate maxima? 
 

Capacitatea maxima a echipamentelor este strans conditionata de marca sau de design-

ul echipamentelor. Functionarea timp de 24 de ore la jumatate de sarcina este 

echivalenta a 12 ore lucrate la incarcatura completa. Functionarea cu incarcare completa 

inseamna consum scazut de combustibil pe unitatea de produs si, prin urmare, inseamna 

eficienta sporita din punct de vedere al costurilor. Aceasta este si mult mai eficienta 

pentru instalarea mai multor echipamente cu o putere mai mica, care pot fi activate sau 

oprite, in functie de sarcina de lucru, pentru a se asigura ca acestea functioneaza la cele 

mai inalte standarde de eficienta. Numarul de ore de functionare ar fi numarul 

echivalent de ore lucratoare, in cazul in care aparatul a functionat la capacitate maxima 

sau in anumite conditiile nominale. 

 

Ajutor 18: Pierderi in sistemele de aer comprimat 

 
Rata de pierdere a unui sistem de aer comprimat neintretinut poate fi mai mare de 40% 

din productia rezultata. Pierderile sistemelor de aer comprimat pot duce la costuri 

suplimentare prin: 

 

• presiunea fluctuanta din sistem- aceasta poate determina echipamente de aer sa 

functioneze mai putin eficient, ceea ce ar putea afecta in final si productia; 

• Reducerea duratei de viata a echipamentelor din cauza functionarii inutile a 

compresorului sau a timpului prea mare de functionare; 

• Depasirea capacitatii compresorului. 

 

Sursele de pierderi sunt numeroase, dar cele mai frecvente cauze sunt: 

• Supape de scurgere lasate deschise 

• Armatura de blocare lasata deschisa 

• Pierderi la nivelul furtunurilor, cuplajelor, tevilor sau racordurilor 

• Pierderi la nivelul regulatoarelor de presiune 

• Lasarea in functiune a echipamentului chiar si atunci cand nu este necesar. 

 

Ajutor 19: Recuperarea de caldura la nivelul sistemelor de aer comprimat 

 
Una dintre cele mai importante mijloace de reducere a costurilor este de a reutiliza 

caldura reziduala generata de compresor. Doar 10% din energia electrica utilizata de un 

compresor de aer este folosita la comprimarea aerului. Restul de 90% este in mod 

obisnuit irosit sub forma de caldura. Un concept de unitate de recuperare a caldurii bine 

realizat poate recupera cu peste 80% din aceasta energie termica. 

 

Ajutor 20: Admisia aerului in sistemele de aer comprimat 

 
Aerul rece este mai dens decat aerul cald. Cu cat aerul este mai dens, cu atat energia 

necesara pentru a comprima va fi mai mica. Prin urmare, este recomandat sa pastrati 

sistemele de admisie a aerului in exterior. 
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Ajutor 21: Reglatoare de viteza  
Reglatoarele de viteza sunt dispozitive ce controleaza atat pornirea, cat si viteza de 

functionare. Acest lucru este foarte convenabil in cazul sarcinilor variabile. Aceste 

sisteme se aplica in special la: 

 

Motoare de pompare 

 

Motoare de extractoare 

 

Motoare de ventilatoare 

 

Motoare de compresoare 

 

Ajutor 22: Lampi cu descarcare in gaz 

 
Pentru lampile cu descarcare in gaz trebuie sa existe un element auxiliar denumit balast 

sau reactiv, al carui scop este de a incepe si de a controla descarcarea lampilor.      

 

Exista doua tipuri de balast: 

                                                                               

Balast magnetic. 
Utilizarea sa in aplicatii industriale se afla in scadere din cauza eficientei sale scazute si 

incapacitatii de a regla lumina rezultata a lampii.  

 

Balast electronic. Acestea sunt mai eficiente intrucat pot regla lumina lampii. 

 

INCALZIREA 

Radiatoare de incalzire a apei: Acesta este sistemul cel mai economic si cel mai 

simplu. Radiatoarele din fonta au o inertie termica mai mare si sunt mai rezistente decat 

cele din otel sau din aluminiu. Distributia este mult mai eficienta pentru configuratia 

bitubulara decat cea monotubulara, deoarece creste gradul de distributie a caldurii. 

Temperatura de suprafata este de 60 - 80 de grade C. 

Incalzire prin pardoseala: Diverse conducte de polietilena reticulata sunt plasate la 3-

5 cm sub suprafata solului, cu o distanta de 10-30 cm intre ele. Apa care circula prin 

aceste tuburi are o temperatura de 45 de grade C, astfel solul fiind mentinut la 29 de 

grade. 

Suflante de caldura: echipamente dotate cu un incalzitor cu apa calda in interior si cu 

un ventilator ce forteaza aerul sa treaca prin instalatie, incalzind-o. Acest echipament 

poate fi utilizat, de asemenea, pentru racire. 

Sisteme industriale de racire 

Racirea industriala este, de obicei, generata prin intermediul:        
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Turnurilor de racire:  echipamentele implicate-ventilatoare si pompe de racire. 

Racirii prin compresie: echipamentele implicate- compresoare (diferite de sistemele de 

aer comprimat). 

Racirii prin absorbtie: Echipamentele implicate- pompe de racire. 

 

Cu ce tip de arzatoare sunt echipate cuptoarele si uscatoarele dumneavoastra? 
 

• Arzatoare de mare viteza: acestea functioneaza prin injectarea unui volum mare de 

gaze la temperatura scazuta. Caldura este transmisa prin convectie. 

• Arzatoare auto-reciclatoare: gazele de ardere sunt conduse in flacari. Emisiile de 

NOx sunt reduse. 

• Arzatoare cu ardere pulse: gazele de ardere sunt difuzate in asa fel incat temperatura 

este mai omogena in jurul cuptorului. Alimentarea cu gaz permite o utilizare optima a 

energiei. 

 

De ce tip de sistem de incalzire dispune compania dumneavoastra? 

 

• Boiler: Combustibilul si aerul sunt injectate in camera de ardere printr-un 

arzator. Amestecul de combustibil si oxigen emite energie termica si, ca rezultat, 

un numar de produse secundare, cum ar fi: deseuri solide (cenusa, zgura) si gaze 

de evacuare la temperatura inalta (200 - 1000
o 

C). Energia continuta in aceste 

gaze este transmisa la un lichid (apa, aer, ulei), prin intermediul unui schimbator 

de caldura inainte de a fi evacuate printr-un cos de fum. 

• Incalzire electrica: Un curent electric ce trece printr-o rezistenta si produce 

caldura. 

• Pompa de caldura: acesta este un dispozitiv care genereaza caldura pentru 

incalzire iarna si care determina racirea vara, doar prin inversarea ciclului de 

lucru. Ea se bazeaza pe principiul de transfer de caldura dintr-un mediu rece intr-

unul cald, printr-o energie mecanica, sub forma de caldura de pompare. Pentru a 

inversa ciclul, o supapa schimba directia fluxului si astfel, condensatorul 

functioneaza ca vaporizator si viceversa. In ceea ce priveste energia, acesta este 

un sistem foarte eficient, deoarece energia termica produsa depaseste cu mult 

energia electrica aplicata. 
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8. Masuri energetice recomandate 
 

Pentru recomandarile subliniate cu galben, economisirile sunt estimate in procente 

(%)  

 

RECOMANDARI GENERALE 

 

Recomandare 1: NUMITI UN RESPONSABIL ENERGETIC IN COMPANIA 

DUMNEVOASTRA 
Este esential sa fie monitorizate resursele de energie pe unitatea de produs si sa fie 

identificate abaterile in ceea ce priveste consumul de energie. Astfel, recomandam sa 

desemnati o persoana sau o echipa ce ar trebui sa preia aceasta sarcina si care sa 

promoveze actiuni de eficientizare energetica, sa evalueze si sa raporteze rezultatele. 

 

 

Recomandare 2: PENTRU A MINIMIZA PIERDERILE, IZOLATI IN MOD 
CORESPUNZATOR RETEAUA DE DISTRIBUTIE A CALDURII. 

Pierderile de energie pot fi reduse in mod semnificativ atunci cand conductele de 

distributie, supapele, rezervoarele si orice alt element a carui temperatura interioara 

difera de temperatura ambianta, sunt izolate corespunzator. 

Economisiri: 3% 

 

Recomandare 3: PENTRU A MINIMIZA PIERDERILE, IZOLATI IN MOD 

CORESPUNZATOR RETEAUA DE DISTRIBUTIE A CALDURII. 
Pierderile de energie poate fi reduse in mod semnificativ atunci cand conductele de 

distributie, supapele, rezervoarele si orice alt element a carui temperatura interioara 

difera de temperatura ambianta, sunt izolate corespunzator. 

 
Pentru 1-10 m de izolatie a conductelor defecte, economisirile pot fi de pana la 1% fata 

de consumul original. 

Pentru 10-50 m de de izolatie a conductelor defecte, economisirile pot fi de pana la 2% 

fata de consumul original. 

Pentru 50 m de izolatie a conductelor defecte, economisirile pot fi de pana la 3% fata de 

consumul original. 

 

Recomandare 4: SE RECOMANDA CA ORICE COMPANIE SA EFECTUEZE O 

ANALIZA A POSIBILITATILOR DE REFOLOSIRE A DESEURILOR 

VEGETALE IN SCOPURI ENERGETICE 
Unele deseuri rezultate din industriile agroalimentare pot fi considerate drept biomasa 

reciclabila ce ar putea fi reutilizata in diferite scopuri, fie in procesele industriale ale 

unei alte companii, fie in procesele industriale ale propriei companii, cu scopul 

economisirii si rentabilitatii. In cazul in care nu este posibila utilizarea acestor deseuri in 

procesele industriale, ar trebui avuta in vedere refolosirea acestora pentru a genera 

energie. 
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Recomandare 5: PROCESUL DE CONTROL AUTOMATIZAT OPTIMIZEAZA 

PROCESUL DE PRODUCTIE. 
Multe procese industriale fac risipa de energie, intrucat controlul uman nu este eficient. 

Un control automatizat poate monitoriza diferiti parametri de proces si poate intreprinde 

apoi actiuni ce au drept scop imbunatatirea eficientei energetice. 

 

 

Recomandare 6: PROCEDURILE DE CURATARE OBISNUITE NU SUNT 

EFICIENTE ENERGETIC, IN PLUS ACESTEA DETERMINA SI PIERDERI 

DE APA. 

  Procedurile de curatare implica, de obicei, un important consum de apa, precum si 

consum de energie (pentru a incalzi apa folosita la curatare). Exista tehnici care pot 

reduce aceste pierderi. Unele dintre ele fiind descrise mai jos: 

• Curatare fara demontare permite sa se efectueze curatarea aproape automat, 

astfel controlandu-se cantitatea de apa consumata. 

• Curatarea prin intermediul unor spume la presiune joasa pentru a dizolva 

murdaria, urmata de o clatire. Aceasta tehnica reduce cantitatea de apa folosita si 

energia corespunzatoare. 

• Curatarea cu detergenti: aceste produse reduc numarul de pasi de curatenie 

(dezinfectie, tratament acid sau bazic) la un singur pas, reducand astfel 

consumul de apa si consumul de energie ulterioara. 

Aceste tehnici eficiente de curatare pot reprezenta economisiri importante, la costuri 

accesibile. 

BOILERE 

 

RECOMANDARI GENERALE 

• Pastrati inchise bine usile cuptorului; 

• Reduceti timpul  de incarcare si timpul de mers in gol; 

• Asigurati functionarea la sarcina maxima; 

• Izolati corespunzator pentru a reduce pierderile de caldura; 

• Utilizati un programator automat pentru a controla consumul cuptorului si alti 

parametri. Diferenta de consum intre un cuptor electric controlat automat, fata de unul 

controlat manual este de aproximativ 25%. In plus, rezistentele cuptoarelor electrice isi 

pot chiar dubla existenta, in cazul unei programari automate a procesului. 

• Asigurati o buna etanseitate a usilor. Pana la 80% din pierderea unui cuptor poate fi 

cauzata de deschiderea usilor. 

• Utilizati dispozitive de alimentare de dimensiuni reglabile, suficient de mari pentru a 

permite intrarea materialului, insa nici foarte mari, pentru a evita pierderile inutile; 
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• Incercati, pe cat posibil, sa utilizati cuptorul la sarcina maxima, in loc de mai multe 

sarcini partiale; 

• Incarcati rapid cuptoarele cu materia prima, pentru a reduce pierderile de caldura; 

• De asemenea, incercati sa extindeti timpul de lucru cat mai mult posibil, pentru a 

evita preincalzirea cuptorului de fiecare data cand doriti sa-l folositi; 

• Asigurati-va ca timpul de mers in gol este minimizat; Reduceti timpul de testare si 

reparare; 

• Preincalziti, daca este posibil, folosind caldura gazelor de evacuare de la alte 

procese; 

• Utilizati orice produs secundar rezultat, asa cum ar fi apa de racire de la cuptoarele 

de inductie, gazele de evacuare etc.. Puteti utiliza caldura stocata pentru a alimenta si 

alte procese, asa cum ar fi preincalzirea unui alt cuptor, uscarea unui produs etc.. 

Recomandare 7:  APLICATI MASURI CORECTIVE PENTRU A ATINGE 

PARAMETRII RECOMANDATI DE ARDERE, ATUNCI CAND VERIFICATI 

PERFORMANTA BOILERULUI 
Valorile corecte de O2, CO si temperatura gazelor de evacuare depind de tipul de 

combustibil utilizat, precum si de arzator, cat si de dimensiunea cazanului. O verificarea 

periodica a gazelor de evacuare trebuie sa fie facuta si apoi rezultatele obtinute sa  

comparate cu valorile optime prevazute de producator cazanului. Ca referinta, valorile 

corecte sunt: 

Combustibil O2 max (%) CO max (ppm) 

Combustibil lichid 3,5 200 

Motorina 3,5 200 

Gaze naturale  2 50 

Daca valorile masurate nu corespund cu cele recomandate, atunci cazanul nu 

functioneaza la parametrii optimi. Unele ajustari si de reglaj fin fiind necesare, precum 

si o intretinere preventiva adecvata. Astfel se poate economisi pana la 6.5% fata de 

consumul initial. 

 

Recomandare 8: EFECTUATI OPERATIUNI PERIODICE DE INTRETINERE 

ALE ECHIPAMENTELOR   
Intretinerea preventiva ar trebui sa se faca periodic, in conformitate cu recomandarile 

producatorilor. In mod obisnuit, acestia recomanda ca aceasta sa fie facuta cel putin o 

data pe an,  dar si in functie de gradul de utilizare al echipamentului. 

 

Recomandare 9: INSTALAREA SISTEMELOR DE RECUPERARE  A 

CALDURII APEI DE CONDENSARE PENTRU A ELIMINA PIERDERILE, 

ATAT DE ENERGIE, CAT SI DE APA.   
Aceste sisteme au scopul de a returna apa folosita in procesele de condensare, la 

temperatura maxima posibila a sistemului de alimentare cu apa, pentru a recupera atat 

apa, cat si energia termica continuta in ea. Economisiri aproximative: Daca temperatura 

este mai mare de 130 º, rezulta economisiri termice de 4%; Daca temperatura este mai 

mica de 130 º, rezulta economisiri termice de 2-3 %. 
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Recomandare 10: AFLATI TEMPERATURA DE PROCES SI DE EVACUARE A 

GAZELOR BOILERELOR, PENTRU A REGLA PROCESUL DE ARDERE. 
Cunoasterea temperaturii apei calde sau a aburului, in procesele industriale, va permit sa 

setati caldura la nevoile procesului, evitand astfel pierderile de energie. 

Un exces de temperatura a gazelor de evacuare poate genera o pierdere de energie. 

Aceasta temperatura poate fi aflata direct la iesirea din cazan. Aceasta valoare este 

intotdeauna luata in vedere si in raportatele  anuale de intretinere si ar trebui urmarite in 

cartea de intretinere a cazanului.  

Temperatura maxima a gazelor de evacuare variaza in functie de combustibilul utilizat. 

Astfel: 

• Combustibili gazosi: 175ºC 

• Combustibili lichizi: 230ºC 

• Combustibili solizi: 230ºC 

Recomandare 11: REVIZUITI IZOLATIA EXTERNA A CAZANULUI SI A 

MATERIALELOR REFRACTARE 
O temperatura prea mare in jurul partii exterioare a cazanului poate indica faptul ca 

echipamentul nu este suficient de bine izolat si, prin urmare, exista o pierdere de energie 

prin suprafata acestuia. Astfel ca sunt necesare: imbunatatiri ale materialului pentru 

izolarea cazanului, cresterea grosimii stratului de izolatie si verificarea materialului 

refractar. Acest lucru, de asemenea, contribuie la o operatiune sigura, evitand arsuri si 

accidente. 

 Pierderile de caldura poate fi reduse pana la 70-80%. 

Recomandare 12: CURATATI PERIODIC BOILERELE/ CAZANELE 
O temperatura prea mare a gazelor de evacuare poate fi cauza unui schimb de caldura 

ineficient in interiorul centralei. Aceasta problema este, de obicei, rezolvata prin 

intermediul unei curatari interne. Aceasta curatare ar trebui sa se faca in mod regulat 

pentru a elimina pierderile de energie termica, cat si pentru a scadea temperatura gazelor 

de evacuare. 

 

Recomandare 13: INSTALATI SISTEME DE RECUPERARE A CALDURII 
 Gazele de evacuare din procesele cu temperaturi ridicate pot contine suficienta energie 

pentru preincalzirea dispozitivelor de ardere si pentru reducerea consumul de energie in 

acest fel. Acest efect poate fi realizat prin instalarea unui preincalzitor (ce reprezinta un 

schimbator de caldura ce capteaza o parte din energia de evacuare a aerului, pe care o 

transfera apoi la dispozitivul de admisie a aerului). In cazul in care excesul de caldura 

este reutilizat pentru a incalzi apa, se instaleaza si un alt echipament numit economizor. 

Pentru a sti ca acest echipamentul se potriveste cel mai bine infrastructurii companiei 

dumneavoastra, va rugam sa solicitati consultanta de specialitate. 
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Recomandare 14: INLOCUIREA CU CAZANE CE FUNCTIONEAZA CU GAZE 

NATURALE     
Daca trec mai mult de 15 ani de utilizare a cazanului, acesta ar putea avea nevoie de 

inlocuire, intrucat performanta lui scade de-a lungul timpului. Daca aveti acces la 

alimentarea cu gaze naturale, atunci este recomandat sa inlocuiti vechiul cazan cu un 

cazan ce functioneaza pe baza de gaze naturale, acestea fiind si mai eficiente si mai 

putin poluante. Cu un astfel de cazan, puteti economisi cu pana la 15% din consumul de 

energie avut in mod curent.   

 

 

Recomandare 15: INLOCUIREA CU CAZANE CU ACELASI TIP DE 

COMBUSTIBIL FOLOSIT 
Daca este folosit mai mult de 15 ani, cazanul ar putea avea nevoie de inlocuire, intrucat 

performanta lui scade de-a lungul timpului. In cazul in care nu exista acces la 

alimentarea cu gaze naturale, atunci optiunea dumneavoastra ramane de a inlocui 

cazanul vechi cu un cazan ce foloseste acelasi combustibil. Astfel, prin inlocuirea 

cazanului vechi, al carui randament este, cu siguranta, mult mai scazut, puteti obtine 

economisiri de pana la 10%. 

 

Recomandare 19: FOLOSITI SISTEME DE RECUPERARE A CALDURII DIN 

PROCESELE DE CONDENSARE, PENTRU A SALVA ASTFEL ATAT 

ENERGIA, CAT SI APA. 
Aceste sisteme au scopul de a returna apa condensata, la temperatura maxima posibila, 

pentru a recupera atat apa, cat si energia termica continuta in ea. Daca nu dispuneti de 

un astfel de sistem, atunci va recomandam sa incercati sa gasiti  o aplicatie sau un 

proces pentru a utiliza energia recuperata, de exemplu, pentru a completa alimentarea cu 

apa calda. 

 

Economisiri aproximative: 

Dacă Temp> 130 ºC , rezulta economisiri termice de 4% 

Dacă Temp <130 º C, rezulta economisiri termice de 2% 

Media de economisire este de 3%. 

 

ECHIPAMENTE DE RACIRE SI CONGELARE: 

 

RECOMANDARI GENERALE 

• In prezent, exista ventilatoare de inalta eficienta pentru vaporizare si condensare care 

necesita mai putina energie pentru a functiona si care genereaza mai putina caldura, 

reducand astfel necesitatile de racire. Potentialul de economisire este estimat intre 3 si 

15%. De asemenea, exista sisteme de comprimare, de inalta eficienta, care permit 

economisiri intre 6 si 16%, in functie de echipamentele de refrigerare utilizate. 

• Condensatoare pentru evaporare- acestea utilizeaza un filtru umed, ce raceste aerul 

din exterior, crescand capacitatea sa de a degaja caldura. Economirile pot varia intre 3 si 
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9%, daca sunt inlocuite filtrele uscate, ce au un consum de energie ridicat, cu aceste 

sisteme umede. 

• Amplificatoarele de presiune pentru partea de lichid- sunt niste pompe mici de racire 

situate dupa condensator, care cresc presiunea agentului frigorific lichid, inainte de a 

intra in supapa de expansiune. Aceasta presiune crescuta determina o racire 

suplimentara si imbunatatirea eficientei sistemului cu pana la 20%. 

• Subracirea. Aceasta operatie de reducere a temperaturii agentului frigorific lichid 

poate fi efectuata cu un sistem ambiant de subracire sau cu un sistem de racire 

suplimentar- subracirea mecanica. Acesta din urma poate genera economii ce pot ajunge 

la 25%. Sistemele ambiante de racire contin elemente ce au dimensiuni mai mari sau 

schimbatoare de caldura suplimentare, ele generand economisiri ce variaza intre 1 si 

9%. 

• Dispozitive anti-condens, care sunt instalate in sistemele  de racire ce functioneaza la 

temperatura joasa sau medie, pentru a mentine suprafetele exterioare libere de 

condensare. De obicei, acestea sunt alimentate continuu, iar in cazul in care se 

instaleaza un dispozitiv de control al umiditatii, este nevoie ca acesta sa se regleze in 

functie de necesitati. Economiile de energie pot ajunge la 20%. 

• Sistemele de recuperare a caldurii-  acestea au drept scop reutilizarea caldurii 

reziduale eliberate de echipamentele de racire, la incalzirea apei. Acest lucru permite 

reducerea de energie in functie de nevoile de apa calda. 

 

Recomandare 20: REALIZATI ACTIUNI DE CONTROL PERIODIC AL 

ECHIPAMENTELOR, PRECUM SI DE INTRETINERE PREVENTIVA.   
Se recomanda sa se efectueze controale periodice si activitati de intretinere preventiva a 

echipamentelor, pentru a asigura cele mai bune conditii de lucru. Activitatile de 

intretinere ar trebui sa fie la fel de frecvente precum au fost prevazute de catre 

constructor si sa aiba loc cel putin o data pe an. 

 

Recomandare 21: DECONGELARE PERIODICA 
O buna intretinere poate asigura o reducere de pana la 25% a costurilor de functionare a 

frigiderelor. Va recomandam sa decongelati aparatura si sa curatati condensatorul. Cele 

mai eficiente sisteme anti-inghet detecteaza umiditatea, masoara acumularea de gheata 

si detecteaza pierderea de presiune prin vapori, ele realizand automat dezghetarea, 

atunci cand este cazul, fara a fi programata in prealabil. 

 

Recomandare 22a: REGLATI PRESIUNEA IN FUNCTIE DE SEZON (IARNA/ 

VARA) 
Compresoarele sistemelor de racire sunt limitate de presiunea de sus (condens) si de 

presiunea de jos (evaporare). Presiunea compresorului este controlata de un comutator. 

Conditiile cele mai defavorabile de functionare apar in timpul verii, datorita 

temperaturii ridicate ale mediului, care afecteaza performantele aparatului. Tocmai de 

aceea, compresoare sunt proiectate pentru a functiona la nivelul presiunii de top care, 

cel mai probabil, nu este necesara si in timpul iernii. Daca setarile de presiune nu sunt 
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schimbate, echipamentul va functiona in conditii neperformante vara, pierzand insa din 

eficienta si pe timp de iarna.  

 

Aplicand aceasta masura, puteti economisi un procent de 2% fata de situatia initiala. 

 

Recomandare 22: ASIGURAREA INCHIDERII CORECTE A USILOR  

ECHIPAMENTELOR FRIGORIFICE, PRINTR-UN SENZOR AL USILOR 

DESCHISE 
Acest senzor avertizeaza utilizatorul daca usa echipamentul a fost lasata deschisa in 

totalitate sau partial, cu scopul de a evita pierderile termice. In lipsa senzorilor, se 

recomanda sa afisati macar  mesaje de avertizare prin care sa anuntati utilizatorii sa 

pastreze usile inchise. 

 

Recomandare 23: ASIGURATI-VA CA MANSOANELE SE AFLA IN BUNA 

STARE 
Mansoanele au drept scop evitarea pierderilor termice ale echipamentelor, la nivelul 

usilor, asigurand totodata etanseitatea. Acestea se deterioreaza repede, din cauza 

utilizarii intensive, astfel fiind necesara revizuirea si inlocuirea lor, periodic. 

 

Recomandare 24: SETATI O TEMPERATURA ADECVATA PASTRARII IN 

CELE MAI BUNE CONDITII A PRODUSELOR   
Temperaturi mai scazute decat minimul necesar pentru a stoca in siguranta produsele nu 

determina decat o risipa de energie. 

 

Recomandare 25: FERITI CONDENSATORUL DE RAZELE SOLARE 

DIRECTE 
Condensatoarele sunt sensibile la temperatura mediului, o temperatura ridicata 

micsorand semnificativ eficienta lor. Acesta este motivul pentru care  condensatoarele 

trebuie sa fie tinute la distanta de surse de caldura si de razele soarelui. Ele ar trebui sa 

fie amplasate in locuri bine aerisite. Astfel puteti economisi cu pana la 2% fata de 

consumul initial. 

 

Recomandare 26: ECHIPAMENTELE DE RACIRE AR TREBUI SA LUCREZE 

LA INCARCATURA MAXIMA 
Echipamentele de racire trebuie sa functioneze la capacitate maxima, pentru a creste 

eficienta energetica. Daca exista mai multe frigidere care lucreaza la aceeasi 

temperatura si care sunt partial incarcate, se recomanda ca unele frigidere sa se incarce 

la capacitate maxima si cu produsele din celelalte frigidere, iar cele ramase libere sa 

poata fi oprite. 

 

Recomandare 27: RECOMANDAM INLOCUIREA FRIGIDERELOR/ 

CONGELATOARELOR COMUNE CU CELE CARE FOLOSC TEHNOLOGIE 

INVERTER.   

Aceasta tehnologie determina consumuri mult mai mici prin adaptarea vitezei 

compresorului la presiunea reala necesara in indeplinirea obiectivelor de temperatura, 
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mentinandu-l la o valoare mult mai stabila si constanta, in loc de obisnuitele cicluri de 

pornit-oprit ale tehnologiilor anterioare. De asemenea, creste si durata de viata a 

dispozitivului, prin reducerea acestor cicluri de pornit-oprit. Aceasta schimbare poate 

conduce la salvarea cu pana la 40% a energiei. 

 

Recomandare 28: IZOLATI BINE TEVILE CE FAC LEGATURA INTRE  

COMPRESOR SI EVAPORATOR 
Izolati conductele ce fac legatura intre compresor si vaporizator.Eficienta generala a 

sistemului creste prin reducerea pierderilor termice in zonele critice, asa  cum ar fi 

conductele dintre compresor si vaporizator. Este, deci, esential sa izolati aceasta 

sectiune in mod corespunzator pentru a obtine economisiri de aproximativ 3%. 

 

Recomandare 29: RECOMANDARI GENERALE 

 

 

MOTOARE ELECTRICE, POMPE, SUFLANTE, COMPRESOARE 

 

Recomandare 30: INLOCUIREA MOTOARELOR ACTUALE CU ALTELE MAI 
EFICIENTE. 
Pentru motoarele utilizate intens (mai mult de 15 ore / zi), care au o vechime mai mare 

de 10 de ani, este recomandat ca motoarele tehnologice conventionale sa fie inlocuite cu 

motoare de eficienta ridicata, economisind cu pana la 40% fata de consumul motorului 

initial. Motoarele de inalta eficienta ofera aceeasi putere la un consum mult mai mic, si, 

astfel se mareste si durata de viata a dispozitivului. Ele lucreaza mai bine la temperaturi 

scazute. 

  

Economisirile pot ajunge astfel cu pana la 45%, fata de consumul initial. 

 

Recomandare 31: EFECTUATI REVIZII TEHNICE PERIODICE 
Revizii tehnice periodice si activitati de intretinere preventiva sunt necesare pentru a 

asigura cele mai bune conditii de lucru a motoare electrice si se recomanda ca acestea sa 

fie facute cel putin o data pe an. 

 

Recomandare speciala 32: INSTALAREA DE VARIATOARE DE VITEZA 

PENTRU MOTOARELE DE PESTE 4 kW, CE FUNCTIONEAZA LA SARCINI 

VARIABILE.   
Pentru motoarele supuse la sarcini variabile, ar fi ideal daca s-ar putea modifica turatia 

motorului, pentru a-si adapta puterea la nevoile fiecarui moment, în loc de irosirea 

energiei prin functionarea motorului la putere maxima in orice moment. Acest lucru se 

realizeaza prin intermediul unui variatoare de viteza care, determina astfel si o eficienta 

sporita. 

 
Se aplica la: 
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Motoarele care pun in functiune pompele; 

  

Motoarele care pun in functiune extractoarele; 

 

Motoarele care pun in functiune suflantele; 

 

Motoarele care pun in functiune compresoarele. 

 

 

Recomandare 33: INSTALATI COMPRESOARELE DE AER IN EXTERIOR 

Cu cat aerul este mai rece si mai dens, cu atat necesarul de energie pentru a comprima 

este mai mic. Prin urmare, se recomanda ca sistemele de aer comprimat sa foloseasca 

aerul din exterior, care este mai rece decat in interior, cu exceptia unor cazuri extreme 

de temperaturi ridicate din timpul verii.  

Recomomandare 34: INCHIDETI ECHIPAMENTELE DE AER COMPRIMAT 

IN ZILELE NELUCRATOARE 

 
Daca nu este folosit, opriti sistemul de aer comprimat in zilele nelucratoare si ori de cate 

ori nu va fi utilizat, pentru a reduce consumul de energie si pentru a prelungi durata de 

viata a sistemului. 

 

Recomandare 35: INLOCUITI COMPRESORUL  
Pentru compresoare vechi, care functioneaza mai mult de 15 ore /zi, se recomanda sa fie 

inlocuite cu compresoare de inalta eficienta, obtinandu-se economisiri de 40% fata de 

consumul compresorului initial. 

Recomandare 36: INTRETINERE PREVENTIVA SI REDUCERE A 

PIERDERILOR A SISTEMELOR DE AER COMPRIMAT 

Cu cat mai mare este presiunea, cu atat si pierderile sunt mai mari. Ar trebui sa existe 

revizii tehnice periodice pentru a se asigura lipsa pierderilor de aer din sistem. 

 

Rata de pierdere a unui sistem de aer comprimat neintretinut poate fi mai mare de 40% 

din productie rezultata.Pierderile sistemelor de aer comprimat pot duce la costuri 

suplimentare prin: 

 

• presiunea fluctuanta din sistem, aceasta poate determina echipamente de aer sa 

functioneze mai putin eficient, ceea ce ar putea afecta in final si productia; 

• Reducerea duratei de viata a echipamentelor din cauza functionarii inutile a 

compresorului sau aa timpului prea mare de functionare; 

• Depasirea capacitatii compresorului. 

 

Sursele de pierderi sunt numeroase, dar cele mai frecvente cauze sunt: 

• Supape de scurgere lasate deschise 
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• Armatura de blocare lasata deschisa 

• Pierderi la nivelul furtunurilor, cuplajelor, tevilor sau racordurilor 

• Pierderi la nivelul regulatoarelor de presiune 

• Lasarea in functiune a echipamentului chiar si atunci cand nu este necesar. 

 

Recomandare 37: RECUPERARE DE CALDURA IN SISTEMELE DE AER 

COMPRIMAT 
Una dintre cele mai importante mijloace de reducere a costurilor este si reutilizarea 

caldurii reziduale generate de compresor, printr-o instalatie speciala. Doar 10% din 

energia electrica folosita de un compresor de aer este transformata in energie de aer 

comprimat. Restul de 90% este in mod normal  irosite sub forma de caldura. concept de 

recuperare a caldurii poate ajuta la recuperarea a peste 80% din aceasta energie termica 

pentru incalzirea aerului sau a apei.  

 

CUPTOARE 

Recomandare 40: RECOMANDARI GENERALE  
Suprafata de sticla este un factor important in formarea de particule si de alti poluanti 

atmosferici. Modificarile la nivelul cuptorului prin care se incearca imbunatatirea 

transmiterii energiei au in vedere o temperatura mai mica a suprafetei de sticla.  

Inlocuiti combustibilul folosit cu gazele naturale, ca sursa de energie primara. Un 

control automatizat al proceselor are drept scop imbunatatirea eficientei proceselor 

industriale si reducerea emisiilor de CO2 si de SOx. 

Izolatia corespunzatoare a peretilor cuptorului si camerei de lucru reduce prezenta 

gazelor de NOx, reducere emisia de gaze de evacuare si reduce, de asemenea, consumul 

de energie. Imbunatatirea materialelor refractare permite reducerea pierderilor de 

caldura din cuptor si ajuta si la cresterea duratei de viata a cuptorului. 

 

Recomandare 41: AFLATI TEMPERATURA GAZELOR DE EVACUARE, 

PENTRU A AJUSTA PROCESUL DE ARDERE 
Un exces de temperatura al gazelor de evacuare poate genera o pierdere de energie la 

nivelul acestora. Aceasta temperatura poate fi aflata prin masurarea direct la gura de 

evacuare. Aceasta valoare ar trebui  intotdeauna luata in considerare si trecuta in 

raportul anual de intretinere si ar trebui urmarita daca este la parametrii normali, in 

cartea de intretinere a cuptorului. 

 

Recomandare 42: EFECTUATI REVIZII TEHNICE PERIODICE 
Revizii tehnice periodice si activitati de intretinere preventiva sunt necesare pentru a 

asigura cele mai bune conditii de lucru a cuptoarelor si se recomanda ca acestea sa fie 

facute cel putin o data pe an. 

 

Recomandare 43: EFECTUATI REVIZII TEHNICE PERIODICE SI 

ACTIVITATI DE INTRETINERE PREVENTIVA ALE IZOLATIEI EXTERNE 

A CUPTORULUI SI A MATERIALELOR REFRACTARE 
O temperatura prea ridicata la suprafata exterioara, aflata in imediata apropiere a 

cuptorului, poate indica faptul ca echipamentul nu este suficient de bine izolat si, prin 
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urmare, exista o pierdere de energie prin suprafata cazanului. Imbunatatirile materialul 

de izolare al cuptorului, cresterea grosimii stratului de izolatie si verificarea materialului 

refractar fiind astfel necesare. Realizandu-se aceste verificari, operatiunile ulterioare vor 

fi mult mai sigure, evitandu-se arsurile si accidentele. Pierderile de caldura pot fi reduse 

cu pana la 70-80%. 

Pot rezulta economisiri de 1.5% fata de consumul initial. 

 

Recomandare 44: temperature gazelor evacuate: INSTALATI UN SISTEM DE 

RECUPERARE A TEMPERATURII GAZELOR EVACUATE 
Gazele de evacuare din procesele cu temperaturi ridicate pot contine suficienta energie 

pentru o eventuala preincalzire si pentru a reduce consumul de energie in acest fel. 

Aceasta poate fi realizata prin instalarea unui preincalzitor sau unui schimbator de 

caldura ce capteaza o parte din energia de evacuare a aerului si pe care o transfera la 

dispozitivul de alimentare cu aer. In cazul in care excesul de caldura este reutilizat 

pentru a incalzi apa, atunci se instaleaza echipamentul numit economizor. Pentru a sti 

care echipamentul se potriveste cel mai bine infrastructurii dumneavoastra, va 

recomandam sa solicitati consultanta de specialitate. Economiile pot fi de pana la 15%. 

 

Recomandare 45: REVIZUITI PERMANENT SISTEMUL DE INTRETINERE 

AL ECHIPAMENTELOR, CONDITIILE DE LUCRU SI AMPLASAREA 

ECHIPAMENTELOR IN SPATII ADECVATE. 
Daca sistemul de recuperare a caldurii este instalat si totusi temperatura gazelor 

evacuate este aproape sa depaseasca maximul admis, inseamna ca e posibil ca 

echipamentele de recuperare a caldurii sa nu functioneze la parametrii optimi sau sa nu 

fie corect dimensionate. Efectuati o intretinere preventiva, o curatare profunda si 

analizati daca echipamentul folosit este cel mai potrivit pentru activitatile dumnevoastra 

industriale. 

 

Recomandare 46: AFLATI TEMPERATURA DE PROCES A CUPTOARELOR 
Este important sa se cunoasca temperaturile de proces pentru a seta cuptorul la 

temperatura corecta si pentru a evita o pierdere de energie. 

 

Recomandare 47: INSTALATI SISTEME AUTOMATIZATE DE CONTROL 

PENTRU ECHIPAMENTELE TERMICE 

 
Recomandare 48: CUPTOARE REGENERATIVE  

 

Recomandare 49: INLOCUITI CUPTOARELE CU RECUPERARE DE 

CALDURA CU CUPTOARE CU REGENERATOARE, DACA PRODUCTIA 

ESTE SUB 40 TONE/ ZI 
Cuptoarele cu recuperare de caldura sunt utilizate, in principal, pentru procesele 

industriale cu o capacitate redusa a productiei(<40 tone / zi). Daca productia depaseste 

acest nivel, atunci va recomandam sa instalati un cuptor cu regenerator. 

Recomandare 50: INLOCUITI CUPTOARELE ELECTRICE CU CUPTOARE 

CU RECUPERARE DE CALDURA, DACA PRODUCTIA ESTE INTRE 20-40 
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TONE/ ZI SI CU CUPTOARE CU REGENERATOARE, DACA PRODUCTIA 
DEPASESTE 40 DE TONE/ZI     

Cuptoare electrice sunt recomandate pentru productiile de pana la 20 tone/ zi, luand in 

calcul costul energiei electrice si a preturilor combustibililor fosili. Pentru productii 

intre 20 si 40 tone/ zi, va recomandam sa folositi cuptoare cu recuperare de caldura. 

 

Recomandare 51: CUPTOARE COMBINATE 

 

Recomandare 52: INLOCUITI CUPTOARELE CU INCALZIRE DISCONTINUA 

CU CUPTOARE CU REGENERATOARE, DACA PRODUCTIA ESTE DE 

PESTE 40 TONE/ ZI 
Cuptoarele cu incalzire discontinua sunt recomandate pentru productia de sticla, de 

diferite tipuri, in cantitati nu foarte mari. Pentru productii de peste 40 tone/ zi, va 

recomandam sa folositi cuptoare cu regeneratoare. 

 

Recomandare 53: INLOCUITI ARZATORUL CONVENTIONAL CU UN: 

ARZATOR DE MARE VITEZA,  

ARZATOR CU RECUPERARE DE CALDURA SAU  
ARZATOR CU ARDERE PULSE . 

Arzatoarele amesteca aerul si combustibilul chiar inainte de ardere. Cele mai eficiente 

arzatoare, comparativ cu modelele standard sunt: 

  
ARZATOARELE DE MARE VITEZA,  

ARZATOARELE CU RECUPERARE DE CALDURA SAU  

ARZATOARELE CU ARDERE PULSE.  

 

Recomandare 54: REUTILIZATI CALDURA AERULUI EVACUAT DIN 

PROCESELE DE USCARE 

 

Recomandare 55: INLOCUIREA SISTEMULUI DE INCALZIRE AL 

CILINDRULUI DE EXTRUDERE CU UN SISTEM DE INCALZIRE PRIN 

INDUCTIE 
Consumurile mari de energie sunt evitate, intrucat temperatura apei din cilindri este 

mult mai omogena si ciclurile de incalzire/ racire ale sistemului standard nu mai sunt 

necesare. Aceasta tehnologie aduce o eficienta de peste 95%, cu o reducere a pierderilor 

de energie de aproape 98% si cu o reducere a consumului de energie de pana la 70%. 

Astfel se poate economisi cu pana la 21% fata de consumul echipamentului initial. 

Recomandare 56: ASIGURATI ETANSEITATEA CUPTOARELOR SI 

UTILIZATI MATERIALE REFRACTARE DE INALTA EFICIENTA 

Aceasta masura previne pierderile de caldura si, prin urmare, creste eficienta energetica. 

 



         Manualul Utilizatorului              

 

 

 

 

46

Recomandare 57: INLOCUITI CUPTOARELE OBISNUITE CU CUPTOARE 

CONTINUE 

In general, se recomanda utilizarea de cuptoare de tip continuu (tunel) si nu cele 

discontinue. Functionarea continua poate creste ajuta la cresterea cantitatii si calitatii 

produsului,  reducerea costului de productie si reducerea consumului specific de 

combustibil, in mod semnificativ. Concret, in timp ce eficienta termica a unui cuptor 

tunel este mai mare de 70-75%, performanta unui cuptor discontinuu este intre 50-55%. 

Recomandare 58: IMBUNATATITI SISTEMELE DE RECUPERARE A 

CALDURII 

Este recomandat sa se verifice circuitele interne ale sistemelor de recuperare a caldurii, 

pentru a permite un transfer mai bun al caldurii. 

Recomandare 59: INSTALATI UN SISTEM DE REGLARE A CALDURII SI 

ENERGIEI 

Se recomanda sa se studieze fezabilitatea unui sistem de caldura si de energie, pentru a 

refolosi energia termica rezultata, in generare de electricitate. 

Recomandare 58a: INLOCUITI USCATOARELE CURENTE CU USCATOARE 

CE FUNCTIONEAZA PE BAZA DE GAZE NATURALE 

Gazele naturale sunt mult mai eficiente decat combustibilii si emit cantitati mai mici de 

SOx, CO2 si alte particule poluante. 

Recomandare 59a: INLOCUITI ARZATOARELE CURENTE CU ARZATOARE 

CE PERMIT FUNCTIONAREA PE BAZA DE GAZE NATURALE 

Aceste arzatoare permit folosirea gazelor naturale drept combustibil, astfel generand o 

eficienta mai mare in ceea ce priveste consumul de combustibil si reducerea  cantitati de 

SOx, CO2 si alte particule poluante, asigurand o reducere de 5% a consumului de 

combustibil. 

 

RACIREA SI INCALZIREA IN CLADIRI 

 

RECOMANDARI GENERALE  PENTRU SISTEMELE HVAC 

• Ori de cate ori temperatura exterioara este sub 25 ° C si gradul de umiditate este 

destul de ridicat, ventilatia naturala poate rezolva problemele de racire a 

camerelor. 

• A se evita sursele de caldura inutile, asa cum ar fi lumina excesiva, prea multe 

dispozitive care produc caldura etc. Atunci cand nu sunt utilizate, echipamentele 

de lucru ar trebui sa fie oprite. 
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• In momentul în care porniti sistemul de aer conditionat, toate usile si ferestrele 

de la sediul trebuie sa fie bine inchise pentru a preveni pierderile de aer rece. 

• In cazul in care camera este libera pentru mai mult de patru ore, termostatul 

trebuie sa fie stabilit la 28 ° C. 

• Oprirea sistemului cu 30 de minute inainte de a parasi incaperea, ajuta la 

obtinerea de economiri, fara nicio problema in ceea ce priveste confortul. 

• Nu lasati ca sistemul de aer conditionat sa elibereze aerul rece indreptat fix 

inspre cei care sunt in camera. Daca instalatia de aer conditionat are lamele 

reglabile, va trebui sa le directionati inspre tavan. 

• Conductele de aer trebuie sa fie intotdeauna bine sigilate si bine izolate. In caz 

contrar, eficienta unui aer conditionat centralizat ar scadea in mod semnificativ. 

• Responsabilul de verificarea bunei functionari a aparatelor ar trebui sa verifice, 

de asemenea, conexiunile electrice si contactele, cat si incarcatura aparatelor. 

Conexiunile electrice sunt surse comune de erori, mai ales atunci cand 

echipamentele sunt oprite si pornite in repetate randuri. Eficienta sistemului va 

scadea in mod semnificativ atunci cand cantitatea de produse ce incarca 

aparatura de lucru nu corespunde exact recomandarilor date de producator. 

Recomandare 60: REGLATI TEMPERATURA POTRIVITA DE 

FUNCTIONARE A ECHIPAMENTELOR HVAC (INCALZIRE, VENTILATIE, 

AER CONDITIONAT) 
Recomandarea pentru temperatura de confort interior este de 20 de grade C pentru iarna 

si 26 de grade C pentru vara. O alta temperatura fata de cele recomandate nu reprezinta 

decat o risipa de energie si nicidecum nu va duce la un nivel mai mare de confort. 

Fiecare grad sub 26 de grade C inseamna un supraconsum de energie de 8%. 

  

Recomandare 61: INSTALATI POMPE DE CALDURA 
Pompele de caldura sunt sisteme reversibile, astfel ca diferenta de temperatura dintre 

interiorul unei cladiri si temperatura din exterior se obtine prin intermediul unui aport de 

energie suplimentara. Cu cat diferenta de temperatura este mai mica, cu atat si consumul 

de energie va fi mai mic. Acest sistem este reglat automat in conformitate cu valoarea 

de referinta a temperaturii din interior si a temperaturii din exterior. 

Pompele de caldura sunt de obicei mai eficiente decat alte sisteme HVAC. 

 

Recomandare 62: INSTALATI UN SISTEM DE INCALZIRE PRIN 

PARDOSEALA 
Aerul cald este mai usor si tinde sa mearga in sus. Un sistem de distributie a caldurii 

prin pardoseala acopera toata suprafata camerei, oferind astfel o temperatura omogena si 

un sentiment de confort mai ridicat, la un consum energetic mai mic. 

 

Recomandare 63: VA RECOMANDAM SA AVETI IN COMPANIA 

DUMNEVOASTRA UN SISTEM DE CONTROL SI DE REVIZII TEHNICE 

PERIODICE ASUPRA APARATURII SI ECHIPAMENTELOR DE LUCRU 
Pentru a adecva incalzirea interna la conditiile mediului extern, va recomandam sa 

puneti in aplicare un sistem de reglementare si control. Economiile pot ajunge astfel cu 

pana la 20%. 
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Recomandare 64: UTILIZATI COPERTINE SI INVELITORI PENTRU A FERI 

DE RAZELE SOARELUI, PE TIMPUL VERII 
Stoparea actiunii radiatiilor solare directe reprezinta o modalitate buna de a economisi 

energie la nivelul sistemelor de racire, in timpul verii. 

 

Recomandare 65: FERITI CONDENSATOARELE SISTEMELOR HVAC 

(INCALZIRE, VENTILATIE SI AER CONDITIONAT) DE RAZELE DIRECTE 

ALE SOARELUI. 
Intrucat eficienta sistemelor HVAC este mai mare atunci cand diferenta de temperatura 

este mai mica, se recomanda ca acestea sa fie amplasate cat mai ferit de actiunea 

soarelui. 

Recomandare 66: AMPLASATI SISTEMELE DE CONTROL A 

TEMPERATURII IN LOCATII ADECVATE 
Pentru a asigura un control automat corect, senzorul trebuie sa fie amplasat cat mai 

departe de ferestre, usi, radiatoare, aer conditionat si cat mai aproape de locurile unde se 

lucreaza. 

 

Recomandare 67: ASIGURATI REVIZII TEHNICE PERIODICE SI 

ACTIVITATI DE INTRETINERE PREVENTIVA ALE SISTEMELOR DE 

RACIRE 
Daca sunt realizate revizii tehnice periodice ale sistemelor de racire si activitati de 

intretinere preventiva ale acestora si daca sunt facute si corespunzator, atunci schimbul 

de caldura este mult mai eficient, iar eficienta sistemului de racire este vizibil 

imbunatatita. Astfel se poate economisi cu pana la 6.5% fata de consumul initial. 

 

  

RECOMANDARI GENERALE PENTRU ECHIPAMENTELE DE 
RACIRE 

GENERALE 

 

EVIDENTA CONSUMULUI DE ENERGIE 
Cunoscand consumul normal de energie al companiei dumnevoastra, puteti identifica 

usor consumurile anormale cauzate de abuzuri sau de echipamente ce functioneaza 

defectuos. Cunoasterea consumului companiei dumnevoastra reprezinta primul pas spre 

o utilizare eficienta a energiei, putandu-se, de asemenea, identifica si  masurile ce ar 

trebui adoptate pentru a economisi energia. De asemenea, recomandam sa numiti un 

responsabil cu energia, care sa poate asigura punerea in aplicare a masurilor corective si 

sa verifice rezultatele ulterioare.   

 

RECOMANDARI GENERALE PENTRU ECHIPAMENTELE DE RACIRE 

 
Modificarea unor parti ale sistemului existent de racire poate imbunatati in mod 

semnificativ performanta generala a sistemului. Economisirile astfel obtinute variaza 

intre 1 si 20%, in functie de tehnologia folosita. 
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Urmatoarele dispozitive pot imbunatati eficienta echipamentului. Trebuie mentionat 

faptul ca nu toate dintre ele sunt complementare. 

 

• Suflante de inalta eficienta, pentru vaporizatoare si condensatoare, care au nevoie de 

mai putina energie pentru a functiona si care genereaza mai putina caldura, reducand 

astfel sarcina de racire. Economisirile de energie potentiale sunt  intre 3 si 15%. 

 

•Sisteme de compresie, ce functioneaza pe aceleasi principii si care permit economisiri 

intre 6 si 16%, in functie de echipamentele folosite de refrigerare. 

 

• reglarea presiunii compresorului in functie de conditiile de mediu externe. Economiile 

estimate sunt intre 3 si 10%. 

 

• condensatoare evaporative utilizeaza un filtru umed pentru aerul rece din afara, 

crescand capacitatea lor de a furniza caldura. Folosindu-le, puteti obtine un consum 

intre 3 si 9% mai mic fata de condensatoarele cu filtre uscate. 

 

• amplificatoare de presiune la conductele de lichid de racire sunt niste pompe mici 

situate dupa condensator, ce cresc presiunea agentului frigorific lichid inainte de a intra 

in supapa de expansiune.  

Aceasta presiune crescuta determina subracirea agentului frigorific si imbunatatirea 

eficientei sistemului. Costurile energetice pot fi reduse cu 20% fata de normal, folosind 

aceste elemente. 

• Scaderea temperaturii agentului frigorific lichid mai jos de temperatura sa de 

condensare (procesul de subracire), ce creste astfel capacitatea de racire per unitatea de 

agent frigorific si reduce timpul de functionare al compresorului, deoarece este nevoie 

de mai putin agent frigorific. Aceasta operatiune poate fi efectuata cu aer ambiental 

(subracire ambientala) sau cu un sistem de racire suplimentar (subracirea mecanica). 

Economisiri: 

Acest ultim sistem poate aduce economisiri de 25%. Subracirea ambientala poate 

necesita si un schimbator de caldura suplimentar pentru a raci lichidului, generand 

economisiri ce variaza intre 1 si 9%. 

• iluminatul eficient, cum ar fi lampile fluorescente T-8 sau balastul electronic, acestea 

pot reduce consumul electric si factorul de racire al compresorului. 

Economisirile pot ajunge pana la 10%. Economisirile suplimentare se pot obtine prin 

instalarea sistemelor de control pentru echipamentele de iluminat,ce sting luminile 

atunci cand nu sunt in uz . 

• radiatoare electrice care sunt instalate intr-un mediu de refrigerare si de temperatura 

scazuta, pentru a feri suprafetele exterioare de condens. De obicei aceste sisteme sunt in 

continua functionare, insa in cazul in care aveti instalat un dispozitiv de control de 

umiditate, aparatele vor fi pornite si oprite in functie de necesitati. Economisirile de 

energie pot fi ajunge la 20%. 
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•gheata care apare pe peretii frigiderelor, congelatoarelor etc. determina  scaderi la 

transfer de caldura si cresc in mod semnificativ consumul de energie. Sisteme anti-

inghet imbunatatesc ciclul de dezghetare, identifica pierderea de temperatura sau 

presiune sau prin masurarea acumularii de gheata detecteaza umiditatea. Aceste sisteme 

sunt mult mai eficiente decat cicluri de dezghetare obisnuite. Economisirile 

variaza intre 1 si 6%. 

• sistemele de recuperare a caldurii, ce incalzesc apa cu caldura de la echipamentele de 

racire. Acest lucru permite reducerea de energie pentru nevoile de apa calda. 

Recomandare 70: POTRIVITI TEMPERATURA IDEALA PENTRU 

SISTEMELE HVAC (INCALZIRE, VENTILATIE SI AER CONDITIONAT) 

Recomandarea pentru confortul interior este ca temperatura sa fie de 20
0 

C-iarna si 26
0 

C- vara. Temperaturi diferite de acestea inseamna doar o risipa de energie si nicidecum 

un nivel mai mare de confort. Fiecare  1 grad de peste 20
0 

C inseamna un 

supraconsumul de energie de la 5 la 7%. 

Recomandare 71: INLOCUITI SISTEMELE CONVENTIONALE DE CALDURA 

CU POMPE DE CALDURA 

Pompele de caldura sunt sisteme foarte eficiente, care pot furniza mai multa energie 

termica, consumand mai putina energie electrica. Consumul final poate fi cu pana la 

50% mai mic decat un sistem de incalzire conventional. 

ECHIPAMENTELE DE ILUMINAT 

 

Recomandare 90: INSTALATI UN BALAST ELECTRONIC LA LAMPILE CU 

DESCARCARE IN GAZ  
Lampile cu descarcare in gaz trebuie sa fie echipate cu balast. Balastul electronic este 

mult mai eficient decat balastul electromagnetic. 

Recomandare 91: INLOCUITI BECURILE INCANDESCENTE CU LAMPILE 
CU CONSUM REDUS 

Ori de cate ori este posibil, inlocuiti becurile incandescente cu lampi cu consum redus. 

In cazul in care programul de lucru este mai mare, luati in considerare si LED-urile, 

care determina economisiri si mai mari. 

Recomandare 92: UTILIZATI LED-URILE 

Daca folositi lumina destul de multe ore in activitatile dumnevoastra industriale, atunci 

noi va recomandam sa luati in considerare posibilitatea de a folosi LED-urile. Acestea 

sunt mai scumpe, dar in timp duc la mari economisiri. 
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Recomandare 93: ASIGURATI INTRETINEREA PREVENTIVA A 

ECHIPAMENTELOR DE ILUMINAT 

Acest plan ar trebui sa includa activitati de curatare si de revizii tehnice periodice. 

Peretii si plafoanele pictate in culori luminoase ajuta la reducerea consumului de 

iluminat. 

Recomandare 94: INLOCUITI LAMPILE CU VAPORI DE MERCUR DE 

INALTA PRESIUNE CU LAMPI CU VAPORI DE SODIU 

Lampile cu vapori de sodiu sunt mult mai eficiente decat lampile cu vapori de mercur in 

ceea ce priveste calitatea iluminatului (pentru interior) si cantitatea iluminatului (pentru 

exterior), desi lumina este mai galbuie. 
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