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Sprawność urządzeń a efektywność energetyczna

Program:

1.Utrzymanie pomp a sprawność energetyczna
2.Wymienniki ciepła a sprawność energetyczna
3.Utrzymanie szczelności instalacji powietrznych
4.Utrzymanie dobrego stanu izolacji
5.Przykłady błędów projektowych wpływających na 

stratę energii



1 Utrzymanie pomp a sprawność energetyczna

Moc obliczona: 29,5 kW

(dla ŋ silnika= 96%, 

ŋ przetwornicy = 98%)



1 Utrzymanie pomp a sprawność energetyczna

Wydajno ść

pompy
Pobrana

moc

[m3/h] [kW]

250 25,1

350 36,2

400 41,5



1 Utrzymanie pomp a sprawność energetyczna

Nieregularna powierzchnia 
korpusu pompy

Szerokość szczeliny przed 
remontem 

wynosiła 3,5-4,0 mm

Dopuszczalna wielkość 
do 1,5 mm

(dla nowej pompy =0,5mm)



1 Utrzymanie pomp a sprawność energetyczna
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• Roczna strata 58 MWh
• Emisja 34 MgCO2



2 Utrzymanie wymienników a sprawność energetyczna

Przed czyszczeniem Po czyszczeniu



2 Wymienniki ciepła – nieprawidłowy dobór wymiennika

Założona 
temperatura 

kondensatu była za 
wysoka



2 Wymienniki ciepła – poprawienie błędów projektowych 

Podniesienie 
wymiennika 
parowego

Przeniesienie 
odwadniacza za 
pompę parową

Powiększenie 
powierzchni 

wymiany ciepła

Rozprężenie 
pompy parowej 
do wymiennika



2. Wymiennik ciepła – brak zaworu odcinającego

Montaż automatycznego zaworu 
odcinającego

Po założeniu zaworu 

Wymiennik był przegrzewany 
podczas przerwy weekendowej

Powodowało to zwiększenie 
intensywności odkładania 
kamienia i powstawanie 
mikropęknięć na płytach 

wymiennika



2. Wymiennik ciepła – brak odpowietrzników pary

Został zabudowany odpowietrznik pary



2. Wymienniki ciepła – efekt zabrudzenie

• Roczna strata 1000 GJ
• Niepotrzebna emisja 
56 MgCO2



3. Utrzymanie szczelności instalacji powietrznych – inspekcje 
instalacji

Opis 
nieszczelności

Zdjęcie 
nieszczelności

Wyznaczanie 
odpowiedzialności 

za usunięcie 
nieszczelności

średnica 
wewn ętrzna 
rurki  [mm]

Zmierzona warto ść 
wypływu do 
atmosfery 
[Nm3/min]

Ilość spr ężonego 
pwietrza w ci ągu 

godziny
[Nm3]

Koszt 1000 Nm3 
powietrza

Ilość sprężonego 
pwietrza w ci ągu 

doby
[Nm3]

Dobowy koszt 
wycieku [PLN]

Roczny koszt 
wycieku [PLN]

4 0,26 15,6 91,37 374,4 34,21 12 486,26

6 0,37 22,2 91,37 532,8 48,68 17 768,91

10 0,98 58,8 91,37 1411,2 128,94 47 063,59

12,6 (1/2") 1,88 112,8 91,37 2707,2 247,36 90 285,26



4. Utrzymanie dobrego stanu izolacji

Przemrożona izolacja zimnochronna 
(poliuretan o gęstości 30 kg/m3) na instalacji 
chłodniczej powoduje duże straty chłodu a co 

za tym idzie straty energii elektrycznej  

Wykonanie nowej izolacji próżniowej 
powlekanej poliuretanem o gęstości 50 kg/m3

na instalacji chłodniczej. 

• Roczna strata 26 MWh 
na fragmencie 60 m 
instalacji

• Emisja 15 MgCO2



5. Przykłady błędów nieoptymalnego zaprojektowania instalacjiw 
pływających na stratę energii

Rezygnacja z regulacji 

przepływu na zaworze
Rezygnacja z regulacji 

przepływu na zaworze

Rezygnacja z regulacji 

proporcjonalnej na 

regulację stężenia tlenu 

w spalin



5. Przykłady błędów nieoptymalnego zaprojektowania instalacji 
wpływających na stratę energii

Sytuacja wyjściowa

Podczas procesu gotowania brzeczki, opary odprowadzane są do pfaduko. W pfaduko następuje skroplenie oparów za 
pomocą ukadu wodnego. Ciepło odebrane ze skroplenia oparów przekazywane jest do zasobników energii. 

Zaobserwowano niską sprawność układu.

Zastosowane rozwiązania

Naprawa elementów 
zużytych, niesprawnych

Wykonanie precyzyjnego układu pomiaru  parametrów pracy 
skraplacza (ciśnienia oraz temperatury)

Opracowanie algorytmu wyliczania stopnia zapowietrzenia układu

Wprowadzenie automatycznego odpowietrzania układu



5. Przykłady błędów nieoptymalnego zaprojektowania instalacji 
wpływających na stratę energii

Rezultaty

Wykrycie zapowietrzenia => Odpowietrzenie układu => Poprawa sprawności odzysku

Oszczędność energii na rok: 
4471 GJ

Koszt realizacji : 30 000 zł Wartość oszczędności: 169 898 zł Czas zwrotu [lata]:  0,177

Zmniejszenie emisji o 250 MgCO2



Dziękuje za uwag ę


