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Analiza przypadku

Straty energii

OMÓWIENIE:
SYTUACJA
• Advocate Health Care
• Służba zdrowia
• Chicago, Illinois
• York Chan, dyrektor ds. obiektów

WYZWANIE
Zarządzanie jakością powietrza,  
zużyciem energii i oszczędnościami 
energetycznymi

ROZWIĄZANIE
Energooszczędność przez zastosowanie  
zaawansowanych technologii

UŻYTE PRZYRZĄDY
• Multimetr cyfrowy 179
• Termometr IR 62
• Trójfazowy rejestrator energii 1735

WYNIKI
• Zużycie energii w placówce 

jest o 27% mniejsze niż w przeciętnym  
amerykańskim szpitalu

• Otrzymanie certyfikatu ENERGY STAR 
w 2008 roku

 „Mogę pójść do  
mojej administracji  
i powiedzieć —  
W ciągu ostatniego 
roku zaoszczędziłem 
100 000 USD na 
energii. To tak, jakby 
zaangażować się w 
nowe przedsięwzięcie 
o wartości 2 
milionów dolarów. 
To przyciąga ich 
uwagę”.
York Chan, dyrektor  
ds. obiektów

razy więcej energii jest zużywanej 
na metr kwadratowy w porównaniu 
z tradycyjnym budynkiem biurowym 
— jednocześnie ograniczanie zużycia 
energii jest bardzo trudne. Placówka 
funkcjonuje przez całą dobę, 365 dni 
w roku. Dodatkowo przepisy nakła-
dają na szpitale wymogi, którym 
trzeba sprostać. 

„Idea oszczędzania energii dotarła 
do nas na długo przed tym, jak stało 
się to modne” — mówi Chan — „ale 
ja od zawsze skupiałem się na wyni-
kach”. Szpitale zwykle osiągają zysk 
z 4- lub 5- procentowej marży. Każdy 
dolar zaoszczędzony dla szpitala 
na zarządzaniu energią zwalnia z 
konieczności szukania nowej działal-
ności o wartości 20 dolarów.

„Mogę pójść do mojej administra-
cji i powiedzieć — W ciągu ostatniego 
roku zaoszczędziłem 100 000 USD na 
energii. To tak, jakby zaangażować 
się w nowe przedsięwzięcie o warto-
ści 2 mln $. To przyciąga ich uwagę”.

Praca zespołowa i 
technologie jako podstawy 
zdrowego systemu
Szpital Illinois Masonic przeznacza 
oszczędności energetyczne na zaawan-
sowane technologie obsługiwane przez 
osoby, które doskonale wiedzą, jak 
obserwować zużycie energii. 

Chan przeszedł wraz ze szpitalem 
liczne próby i audyty energetyczne.

„To jest coś, co robię inaczej niż 
większość osób na moim stanowisku” — 
mówi Chan. „Dzielę się swoim budże-
tem i wynikami z każdym członkiem 
swojego działu. Wspólnie analizujemy 
każdą pozycję. Sprawdzamy koszt ener-
gii, elektryczności  
i gazu naturalnego”.

Stuletni szpital osiągnął 
wydajność na miarę  
21 wieku

Advocate Health Care z siedzibą w Oak 
Brook w stanie Illinois plasuje się wśród 
10 najlepszych organizacji świadczą-
cych usługi opieki zdrowotnej w kraju, 
a także jest jednym z największych pra-
codawców w okolicy Chicago.

Illinois Masonic to jedna z najwięk-
szych placówek organizacji Advocate. 
Jest to duży szpital akademicki z cen-
trum leczenia najcięższych przypadków, 
które funkcjonuje przez całą dobę. 

York Chan jest dyrektorem ds. 
obiektu w tym szpitalu. Chan jest też 
członkiem rady nadzorczej amery-
kańskiego stowarzyszenia inżynierów 
służby zdrowia (American Society for 
Healthcare Engineering — ASHE) oraz 
jest certyfikowanym menedżerem pla-
cówek zdrowotnych (Certified Health-
care Facilities Manager — CHFM).

Wyzwania stojące przed 
szpitalami
Niewiele jest takich miejsc, gdzie 
jakość środowiska w pomieszczeniu 
może stanowić o życiu lub śmierci. 
Szpitale są właśnie takimi miejscami. 

Jakość powietrza w szpitalach 
musi być rygorystycznie kontrolo-
wana. Często wymagane są różne 
warunki w różnych pomieszcze-
niach, jak na przykład w salach ope-
racyjnych i na oddziałach zakaźnych 
lub dla pacjentów z wadami systemu 
immunologicznego. Temperatura, 
przepływ powietrza, ilość cząsteczek 
zanieczyszczeń, filtracja, wilgotność 
i powietrze pobierane z zewnątrz 
podlegają ścisłej kontroli i muszą 
być stale monitorowane. Konieczna 
jest kontrola czynników chorobo-
twórczych pochodzących od pacjen-
tów, jak i patogenów środowisko-
wych. Jakiekolwiek niedopatrzenie 
może kosztować ludzkie życie oraz 
prowadzić do konsekwencji finan-
sowych. Chan szacuje, że prawie 3 
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Brygadzista Jim Murphy sprawdza sygnały  
niskonapięciowe przy użyciu multimetru  
cyfrowego Fluke 179 w nowych sterownikach  
VFD zainstalowanych w ponad 40-letnim  
systemie parowym.

Budynek: z 1908 roku. 
Technologie: z 2009 roku.
Gdy rozpoczęto budowę szpitala Illi-
nois Masonic, prezydentem USA był The-
odore Roosevelt. Jednak obecnie wnę-
trze tej placówki jest wyposażone w sys-
temy i technologie wyłącznie na miarę 
21 wieku. W latach 80 ubiegłego stu-
lecia szpital wydał miliony dolarów na 
modernizację budynku przez zainstalo-
wanie jednego z pierwszych systemów 
zmiennego przepływu powietrza.  
Pracuje tu ponad 100 sterowników VSD, 
z których wiele współpracuje z czujni-
kami ciśnienia i temperatury oraz syste-
mem automatyzacji budynku.

„W pełni wykorzystujemy możliwości 
automatyzacji budynku i stale obserwu-
jemy nasze systemy dostarczania powie-
trza i wody, aby mieć pewność, czy dzia-
łają optymalnie” — mówi Chan. „Zamie-
rzamy obniżyć temperaturę wody o 
jeden stopień i może opóźnimy włącza-
nie chłodziarek o jedną godzinę. Stale 
dostosowujemy nasz system i obser-
wujemy parametry środowiskowe w 
budynku”.

Czujniki zainstalowane w systemach 
mechanicznych wspierają metody zarzą-
dzania stosowane przez Chana. Na przy-
kład zużycie filtrów jest sprawdzane 
elektronicznie. „Gdy ciśnienie statyczne 
przekroczy 0,5 psi, pojawia się alarm w 
komputerze z informacją o konieczno-
ści wymiany filtra” — opowiada Chan. 
„W przeszłości konserwacja była zapla-
nowana okresowo. Co trzy miesiące filtr 
był wymieniany, niezależnie od tego, 
czy była taka potrzeba. Teraz to prze-
szłość i filtry są wymieniane, gdy osią-
gną 90% swojego zużycia. Staramy się 
maksymalnie wykorzystać okres eks-
ploatacji każdego filtra. W ten sposób 
chronimy środowisko naturalne. Ma to 
też korzyść finansową, bo nie musimy 
płacić za pracę i materiały, gdy nie jest 
to niezbędne”.

Chan szacuje, że 60-65% danych na 
temat wydajności pochodzi z wbudowa-
nych mierników przepływu, przetwor-
ników prądowych i innych czujników. 
Pozostałe informacje są gromadzone 

przy użyciu przenośnej aparatury 
pomiarowej, takiej jak rejestratory 
poboru mocy używane do analizowania 
poszczególnych sterowników VSD. „Kie-
szonkowe przyrządy często są używane 
podczas testów punktowych. Jeśli szu-
kamy na przykład temperatury w okre-
ślonym obszarze  
lub chcemy określić różnicę temperatur 
w cewce. Wbudowane urządzenia  
służą bardziej długoterminowemu 
zbieraniu danych”.

Wisienka na torcie
Chan postrzega oszczędności ener-
getyczne jako potrójny sukces, który 
wynika z trzech kluczowych korzy-
ści: powodzenie ekonomiczne (zysk), 
ekologia (środowisko naturalne) i 
odpowiedzialność społeczna (ludzie).

Szpital Illinois Masonic od dawna 
i w pełni wykorzystuje możliwości 
zapewniane przez metody oszczędza-
nia energii, takie jak systemy regulo-
wanego przepływu powietrza, czuj-
niki ruchu wyłączające światła w 
pustych pomieszczeniach, oświe-
tlenie o wysokiej wydajności i stałe 
oraz przenośne technologie monito-
rowania i kontrolowania systemów 
ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. 
Z danych agencji ochrony środowiska 
ENERGY STAR wynika, że obiekt ten 
zużywa obecnie o 27 procent mniej 
energii niż przeciętny amerykański 
szpital. W kategoriach emisji gazów 
cieplarnianych można to porów-
nać do usunięcia z dróg 1433 samo-
chodów.

„Siedemdziesiąt pięć procent 
naszego sukcesu stanowią zmiany 
operacyjne” — twierdzi York Chan. 
„Podstawę stanowią procedury, a nie 
urządzenia. Polegają one na obser-
wacji odprowadzanych temperatur, 
temperatury gorącej wody i stałym 
sprawdzaniu, czy urządzenia działają 
zgodnie z przeznaczeniem”.

Certyfikat ENERGY STAR jest 
wyjątkowym wyróżnieniem. Ale dla 
Chana był on zwieńczeniem dekad 
wysiłków i setek małych kroków. 
„Ostatecznie” — mówi Chan — „otrzy-
manie certyfikatu ENERGY STAR było 
wisienką na torcie”.

Elektryk Rolf Zoeller korzysta z trójfazowego rejestratora energii 
Fluke 1735, aby sprawdzać obciążenie w systemach elektrycz-
nych szpitala. Dokładna analiza tych systemów pomogła szpita-
lowi osiągnąć zgodność ze standardami ENERGY STAR.

Kierownik ds. systemów HVAC i zasilania Darryl Dylla używa ter-
mometru na podczerwień Fluke 62 do sprawdzenia  
separatorów kondensatu.


