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Analiza przypadku

Straty energii

OMÓWIENIE: audytu energetycznego. W ciągu 72 
godzin wskazano 510 tys. USD poten-
cjalnych oszczędności w skali roku, 
które wymagają jednorazowego zain-
westowania 233 tys. USD. Dzięki temu 
w 2009 roku firma mogła zaoszczędzić 
378 tys. USD.

„W ramach audytu rozdzieliliśmy 
poszczególne media i szczegółowo 
przeanalizowaliśmy każde z osobna” — 
mówi Ohama. „Chodzi o to, aby spoj-
rzeć na wszystkie aspekty zarówno od 
strony teoretycznej, jak i praktycznej, 
dlatego porównaliśmy posiadane dane 
z rzeczywistą sytuacją w zakładzie. W 
ten sposób możemy sprawdzić każdy 
szczegół”.

Gdzie szukano 
oszczędności
To nie był pierwszy audyt energe-
tyczny przeprowadzony w firmie Tek-
tronix, dlatego w wielu typowych 
obszarach nie było nic do ulepszenia.

„Jednym z najistotniejszych 
zagadnień jest zwykle oświetlenie. 
Jednak w przeszłości przeprowadzili-
śmy liczne jego modernizacje, dlatego 
tym razem nie znaleźliśmy tu wielu 
oszczędności”. Mimo to zastosowanie 
kilku nowych rozwiązań w systemie 
zarządzania oświetleniem i zaktuali-
zowanie ustawień pozwoliło uzyskać 

Oszczędności eksploatacyjne  
na zimno i na gorąco
Jak w trzy dni firma Tektronix  
wypracowała 510 tys.  
USD oszczędności

Gdy firma Tektronix — światowy lider 
w dziedzinie przyrządów do: pomia-
rów, testów oraz monitoringu, o obro-
tach rzędu 1,1 mld $ — zaplanowała 
trzydniowy audyt energetyczny, główny 
menedżer ds. obsługi i obiektów, Joe 
Ohama, był pewny, że jego pracownicy 
znajdą sposoby wypracowania oszczęd-
ności. Zaskoczeniem było jednak, gdzie 
je znaleźli. Po audycie energetycznym 
w siostrzanej firmie, w której uzyskano 
365 tys. $ potencjalnych oszczędno-
ści w wyniku lepszego gospodarowa-
nia energią oraz poprawy zarządzania 
odpadami, Ohama szybko zaplanował 
audyt w firmie Tektronix.

„Przeanalizowałem, co musimy 
zrobić, aby osiągnąć sukces” — powie-
dział Ohama. „Miałem praktycznie 
wszystko, czego potrzeba do przepro-
wadzenia audytu w siedzibie z firmą 
Linc Facility Services, naszym usłu-
godawcą”.

Firma Tektronix przyjęła ofertę lokal-
nego dostawcy energii elektrycznej, 
Portland General, w ramach inicjatywy 
energetycznej w przemyśle, powsta-
łej we współpracy z organizacją ore-
gońską Energy Trust pod przewodnic-
twem stowarzyszenia Strategic Energy 
Group. Celem tej inicjatywy było zachę-
cenie 12 firm z Oregonu do dzielenia 
się najlepszymi praktykami w dziedzi-
nie zarządzania energią w przemyśle. 
Ohama zaprosił członków tej grupy oraz 
innych przedsiębiorców przemysłowych 
do udziału w audycie.

Łącznie około 25 osób przyjechało 
do Beaverton w stanie Oregon i wzięło 
udział w tym trzydniowym przedsię-
wzięciu. Grupa została podzielona na 
dwa zespoły — pierwszy skoncentro-
wał się na energii elektrycznej, nato-
miast drugi przeanalizował zużycie gazu 
ziemnego i wody, zarządzanie odpa-
dami i inne.

W celu zapewnienia spójności oba 
zespoły korzystały z firmowego systemu 
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 „Wykonując audyt 
rozdzieliliśmy 
poszczególne media 
i szczegółowo 
przeanalizowaliśmy 
każde z osobna” — 
mówi Ohama. „Chodzi 
o to, aby porównać 
dane z dokumentów z 
rzeczywistą sytuacją 
w zakładzie. W ten 
sposób możemy 
sprawdzić każdy 
szczegół”.
Joe Ohama, Główny  
Specjalista ds.  
obiektów i usług

Najważniejsze obszary oszczędności
• Wyłączanie bojlera latem
• Rezygnacja z podlewania 

trawników latem
• Wyłączenie fontanny
• Zmiana temperatury 

schłodzonej wody na 7,2°C
• Wyłączanie komputerów 

poza godzinami pracy
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dodatkowe 30 tys. USD oszczędno-
ści rocznie.

Obszarem, w którym udało się 
wypracować największe oszczęd-
ności, okazały się instalacje ciepłej i 
zimnej wody.

„Zdecydowaliśmy się całkowi-
cie wyłączać kotły grzewcze w mie-
siącach letnich” — wyjaśnia Ohama. 
„Dotychczas instalacje do ogrzewania 
i chłodzenia wody były włączone cały 
czas. Wprowadzając kilka modyfika-
cji, uzyskaliśmy możliwość wyłącza-
nia kotłów w niektórych miesiącach, 
co przełożyło się na mniejsze zużycie 
gazu ziemnego”. Aby móc wyłączać 
instalację grzewczą, zespół Ohamy 
zaplanował włączenie lokalnych sys-
temów zbiorników z ciepłą wodą do 
obsługi mniejszej aparatury. Roczne 
oszczędności sięgają  
133 tys. USD.

„Kilka największych odkryć 
audytu dokonano dzięki zaanga-
żowaniu osób z różnych działów” 
— mówi Joe. „Zebraliśmy pracowni-
ków produkcji, inżynierów  i innych 
specjalistów w jednym pomieszcze-
niu. Na przykład ciśnienie sprężo-
nego powietrza w zakładzie zawsze 
wynosiło 110 funtów. Myśleli-
śmy, że aż tyle potrzebowali pra-
cownicy. Jednak stwierdzili oni, że 
„100 funtów w zupełności wystar-
czy”. Zmniejszenie ciśnienia pozwo-
liło uzyskać 7 tys. USD oszczędności 
w skali roku. Podobne kroki zostały 
podjęte w stosunku do wody chło-
dzącej urządzenia i pomieszcze-
nia — podwyższenie jej temperatury 
z 6,4°C do 7,2°C zredukowało roczny 
koszt o 20 tys. USD.

Nic nie zostało pominięte. Rezy-
gnacja z fontanny przed firmą to 
oszczędność 45 tys. USD. Kolejne 
48 tys. USD zaoszczędzono przez 
zaprzestanie podlewania trawy w 
lecie. Dalsze oszczędności: zoptyma-
lizowanie i skalibrowanie systemu 
uzdatniania powietrza — 9 tys. USD, 
zmiana rozmiaru wentylatora wywie-
wającego — 15 tys. USD, wymiana 
nawiewów w kawiarni — 2 tys. USD.

Jak to zrobiono
Największe potencjalne oszczędności 
zostały znalezione przez Ohamę przez 
porównanie dostarczanych mediów z 
zapotrzebowaniem. Pozostałe dodat-
kowe oszczędności określono przy 
użyciu sprawdzonych metod.
• Ohama monitoruje dzienne zużycie 

energii w poszczególnych budynkach 
i śledzi zapotrzebowanie w określo-
nym czasie na każdym rejestrato-
rze mocy. W ten sposób może jedno-
cześnie zidentyfikować i potwierdzić 
potencjalne oszczędności.

– W szczególności zespołom udało 
się zidentyfikować możliwość 
ograniczenia zużycia energii elek-
trycznej w wieży chłodniczej przez 
zastosowanie napędu VFD. W ten 
sposób dostosowano pracę wież 
do aktualnego zapotrzebowania, 
co przełożyło się na oszczędność 
39 tys. USD w skali roku.

– Korzystając z rejestratora mocy 
zespołom udało się obliczyć 
oszczędność wynikającą ze 
zmniejszenia ciśnienia skompreso-
wanego powietrza o 10 funtów.

– Zespół przeanalizował zużycie 
energii w kilku silnikach i napę-
dach VFD, aby obliczyć zwrot z 
inwestycji w rozwiązania do regu-
lacji obciążenia urządzeń dotych-
czas pracujących nieustannie.

• Znaleziono nowe możliwości 
zoptymalizowania systemów  
uzdatniania powietrza. Wdraża-
jąc nowe procedury regulowania w 
istniejącym harmonogramie kon-
serwacji zapobiegawczej i określa-
jąc szacunkową wartość procen-
tową powietrza zewnętrznego, które 
jest uzdatniane, zespół Ohamy pla-
nuje osiągnąć dodatkowe 18 tys. USD 
oszczędności rocznie.

• Zespół chce też zoptymalizować cen-
tralną chłodziarkę, licząc na oszczęd-
ności rzędu 2,6 tys. USD.  
W tym celu zwiększono  
parametry pracy chłodziarki, co z 
kolei umożliwia przekazanie obcią-
żenia na mniejsze urządzenie przy 
utrzymaniu poziomu 7,2 stopnia C. 
Taka konfiguracja ma być stosowana 
przez cały rok oprócz miesięcy let-
nich, gdy zapotrzebowanie na zimną 
wodę wzrasta.
– Korzystając z kamer termowizyj-

nych, zespół zbadał budynki pod 
kątem utraty ciepła, nieszczelności 
konstrukcyjnych i instalacyjnych — 
w ten sposób wykryto 3 tys. USD 
potencjalnych oszczędności w  
skali roku.

– Dodatkowo przy użyciu kamer ter-
mowizyjnych sprawdzono panele 
elektryczne w celu wykrycia 
miejsc przegrzania, które mogą 
oznaczać wysoką rezystancję lub 
usterkę złączy, co z kolei może pro-
wadzić do utraty energii cieplnej.

– Tego lata zespół rozważa pod-
wyższenie temperatury wewnątrz 
budynków z dotychczasowego 
standardu wynoszącego 22,2°C 
do 25°C. Wymaga to zresetowania 
czujników temperatury i termosta-
tów w systemie zarządzania oraz 
wdrożenia pomiarów temperatury 
otoczenia.

Doskonałe rezultaty

Chuck McLaughlin, dyrektor finansowy w Tektronix, jest 
zadowolony z wyników audytu energetycznego. „Joe wraz 
ze swoim zespołem doskonale wykorzystał okres audytu, 
w trakcie którego poznał właściwe osoby i zadał im trudne 
pytania. Rezultaty ich pracy są wzorem do naśladowania 
dla innych firm w organizowaniu audytów energetycznych i 
zwiększaniu skuteczności energetycznej”.

Zidentyfikowanie 510 tys. USD szacowanych rocznych 
oszczędności w ciągu zaledwie trzech dni stanowi imponu-
jące osiągnięcie. Ale zadanie Ohamy nie kończy się w tym 
miejscu. W ciągu nadchodzących miesięcy Ohama będzie 
pomagał innym firmom przeprowadzić podobne audyty  
energetyczne. Kto wie, co znajdzie — lub gdzie.

Zespół z firmy Tektronic obejmował pracowników produkcji, obsługi, 
inżynierów i osoby z firmy Linc Facility Services. Na zdjęciu: Jim Hoak, 
Lonnie Rudick, Bart Welling, Stan Maier, George Portwood, Marco 
Serell, Blaine Rogers, Mike Flynn, Dermot Houston i Joe Ohama.  
Na zdjęciu nie pojawili się: Ted Beldon i Steve Hancock. 


