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Energetsko pogodbeništvo

Tveganja pri projektih EPO za izvajalca:
• Slabo poznavanje izhodiščnega stanja
lahko pripelje do napačnega
predvidevanja višine prihrankov in
investicije.
• Zaradi nedoseganja prihrankov lahko
sledijo pogodbene kazni.
• Nov sistem je lahko nefunkcionalen.

Meritve in verifikacija (M&V)
Prihrankov se ne da meriti direktno, ker gre za količino
energije, ki je ne porabimo.
Potrebne aktivnosti na področju M&V:
• vgradnja merilnikov, njihova kalibracija in vzdrževanje,
• zbiranje podatkov in prikaz,
• razvoj računskih metod in sprejemljivih ocen,
• obdelava zbranih podatkov,
• poročanje, verifikacija poročil tretje osebe.

Od identifikacije
ukrepa do potrditve
doseženih prihrankov:

Vir:
• Efficiency Valuation Organization (EVO): International
Performance Measurement and Verification Protocol
(IPMVP) (http://evo-world.org/en/)

Meritve in verifikacija (M&V) – namen in potek
Tehnike M&V uporabljajo tako izvajalci projektov
EPO kot tudi lastniki (industrijskih obratov ali
stavb) iz različnih razlogov:
• povečanje prihrankov energije,
• dokumentacija realiziranih učinkov,
• podlaga za transparenten obračun stroškov,
• natančnejši razvoj projektov,
• točnejše planiranje stroškov obratovanja in
vzdrževanja,
• podlaga za druga poročila (zmanjšanje
emisij),
• podpora širšim programom izboljšanja
učinkovitosti,
• povečanje zaupanja investitorjev in javnosti.

Izvedba ukrepov učinkovite rabe energije (URE) velikokrat vpliva tudi na druge sisteme:
• Zmanjšanje priključne moči sistema razsvetljave privede do zmanjšanja potreb po hlajenju
(dodatni prihranki!), vendar lahko tudi do povečanja potreb po ogrevanju.

Meritve in verifikacija (M&V) – verifikacija izvedbe in obratovanja
Verifikacija same izvedbe oz. obratovanja projekta je najcenejši prvi korak vsakega dokazovanja prihrankov.
Pristop k verifikaciji

Tipične lastnosti ukrepov

Aktivnosti

Vizualno preverjanje

Direktna meritev učinkov ni mogoča (izolacija ovoja
stavb, zamenjava oken,…).

Pregled in preverjanje fizične
izvedbe ukrepov

Enkratno merjenje

Realni parametri se lahko razlikujejo od nazivnih
(razsvetljava, ventilatorji, črpalke,…).

Enkratno merjenje ene ali več
spremenljivk ukrepa ali
reprezentativnega vzorca

Kratkotrajno
testiranje
učinkovitosti

Učinkovitost ukrepa se lahko spreminja glede na
dejansko obremenitev ali hkratnega delovanja več
komponent (regulacija osvetljenosti glede na
naravno svetlobo, frekvenčno regulirani ventilatorji
in črpalke, klimatizacija glede na realne potrebe).

Testiranje funkcionalnosti in
ustreznega krmiljenja. Merjenje
ključnih parametrov porabe
energije čez celotno območje
obratovanja.

Učinkovitost ukrepa je odvisna od dejanske
obremenitve. Posamezne komponente ali celoten
sistem se spremlja z več merilniki.

Postavitev ciljev ter pregled
podatkov in/ali krmiljenja.
Meritve lahko trajajo od nekaj dni
do nekaj tednov (toliko da
zajamemo vse režime
obratovanja).

Dolgotrajno
merjenje

Meritve in verifikacija (M&V) – metode določanja prihrankov
IPMVP nudi 4 možnosti določanja prihrankov (metode A, B, C in D). Pri odločanju za najbolj ustrezno metodo
moramo upoštevati mnogo dejavnikov. V primeru, da moramo določiti zgolj učinke posameznega
izvedenega ukrepa, se priporoča izbiro metode A ali B. Če pa moramo določiti prihranke na nivoju celotnega
obrata, sta primernejši metodi C in D.
Metode po IPMVP:
• Metoda A: Osamitev nadgradnje – merjenje ključnega parametra (najenostavnejša in največkrat
najcenejša metoda)
•

Metoda B: Osamitev nadgradnje – merjenje vseh parametrov (potrebujemo več merilnikov oz. merimo
dlje časa)

•

Metoda C: Celotni obrat (merjenje porabe energije celotnega obrata)

•

Metoda D: Kalibrirana simulacija (prihranke določimo z uporabo simulacije, ki jo kalibriramo po izvedbi
ukrepa z vgrajenimi merilniki)

Meritve in verifikacija (M&V) – metode določanja prihrankov
Metoda IPMVP

Kako so izračunani prihranki?

Tipične aplikacije

Metoda A: Osamitev nadgradnje –
merjenje ključnega parametra
• Prihranki so določeni z meritvijo
ključnega parametra, ki določi
porabo energije sistema.
• Merjenje je lahko kratkotrajno
ali stalno, odvisno od
pričakovanih nihanj merjenega
parametra in dolžine obdobja
poročanja.
• Ostali parametri so ocenjeni.
Ocene temeljijo na zgodovinskih
podatkih, specifikacijah
proizvajalca in/ali inženirski
presoji. Nujna je dokumentacija
vira, na podlagi katerega je bila
narejena ocena.

Inženirska kalkulacija izhodiščnega
stanja in obdobja poročanja izhaja
iz:
• kratkotrajnih ali stalnih meritev
ključnega parametra in
• utemeljenih ocen.

Prenova sistema razsvetljave, kjer
je ključni parameter priključna
moč. Meri se jo periodično,
obratovalne ure pa se oceni na
podlagi urnikov obratovanja
objekta.

V kalkulaciji upoštevamo tudi
prilagoditve, če je to potrebno
(drugačni vremenski pogoji, obseg
proizvodnje, obratovalni čas,
območje ogrevanja/hlajenja, ovoj
stavbe, pogoji notranjega okolja)

Meritve in verifikacija (M&V) – metode določanja prihrankov

Metoda IPMVP
Metoda B: Osamitev nadgradnje –
merjenje vseh parametrov
• Prihranki so določeni z meritvijo
vseh parametrov, ki vplivajo na
porabo energije sistema.
• Merjenje je lahko kratkotrajno
ali stalno, odvisno od
pričakovanih nihanj merjenega
parametra in dolžine obdobja
poročanja.

Kako so izračunani prihranki?
Kratkotrajne ali stalne meritve
izhodiščnega stanja in obdobja
poročanja.
V kalkulaciji upoštevamo tudi
prilagoditve, če je to potrebno
(drugačni vremenski pogoji, obseg
proizvodnje, obratovalni čas,
območje ogrevanja/hlajenja, ovoj
stavbe, pogoji notranjega okolja)

Tipične aplikacije
Pogoni s sprejemljivimi obrati oz.
frekvenčna regulacija za
spreminjanje toka čez črpalko.
Merjenje električne moči
izhodiščnega stanja, da določimo
konstantno obremenitev. Meritve
izvajamo tudi celoten čas obdobja
poročanja, da zabeležimo vsa
nihanja v električni moči.

Meritve in verifikacija (M&V) – metode določanja prihrankov

Metoda IPMVP
•
•

Metoda C: Celotni obrat
Prihranki so določeni z meritvijo
porabe energije na nivoju
celotnega obrata.
Merjenje celotnega obrata je
stalno v obdobju poročanja.

Kako so izračunani prihranki?
Analiza izhodiščnega stanja in
obdobja poročanja na nivoju
celotnega obrata.
V kalkulaciji upoštevamo tudi
prilagoditve, če je to potrebno,
vendar z ustreznimi orodji
(regresijska analiza,…)

Tipične aplikacije
Sistem energetskega
managementa na nivoju
celotnega obrata. Merjenje
porabe vseh energentov 12
mesecev pred izvedbo ukrepa in
stalno v obdobju poročanja.
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Metoda IPMVP
Metoda D: Kalibrirana simulacija
• Prihranki so določeni s
kalibrirano simulacijo porabe
energije na nivoju celotnega
obrata.
• S simulacijo modeliramo
aktualno porabo energije na
nivoju obrata.
• Ta metoda zahteva obsežno
znanje in izkušnje na tem
področju.

Kako so izračunani prihranki?
Simulacija porabe energije, ki je
kalibrirana na podlagi urnih ali
mesečni podatkov (računi,…).

Tipične aplikacije
Sistem energetskega
managementa na nivoju
celotnega obrata, kjer pred
izvedbo ukrepa ni bilo
nameščenega nobenega
merilnika.
Izmerjeni podatki po namestiti
novih merilnikov služijo za
kalibracijo simulacije.
Poraba energije izhodiščnega
stanja, ki je določena s kalibrirano
simulacijo, se primerja s
simulacijo porabe energije v
obdobju poročanja.
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Karakteristika projekta
Potrebna je ločena obravnava novega sistema

Priporočena izbira

Metoda A

Metoda B

X

X

Potrebna je zgolj obravnava porabe energije na nivoju obrata
Pričakovani prihranki so manjši od 10 % celotne porabe

Metoda C

X
X

X

Nepoznana je pomembnost nekaterih spremenljivk

X
X

Medsebojni vpliv izvedenega ukrepa z drugimi sistemi je občuten ali ga je nemogoče
izmeriti
Znotraj območja merjenja so pričakovane spremembe

X

Potrebno je dolgotrajno merjenje učinkovitosti

X

X
X

X

X

X

X
X

x

Podatki o izhodiščnem stanju niso na voljo

X

Osebje brez obsežnega tehničnega znanja morajo razumeti poročilo

X

X

Na voljo imamo ljudi z izkušnjami pri merjenju

X

X

X

Na voljo imamo ljudi z izkušnjami s simulacijami
Na voljo imamo ljudi z izkušnjami z regresijskimi analizami podatkov, ki so pridobljeni z
računov

Metoda D

X
X

Primeri meritev – sistem za proizvodnjo komprimiranega zraka

Primeri meritev – poraba električne energije

Primeri meritev – prenosni kalorimeter
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