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77.  05.03.2017 Здравейте! 

 

Във връзка с изготвяне на проектно предложение по схема "Повишаване на 

енергийната ефективност в големи предприятия имаме следните въпроси:  

 

1.Две машини А и В се заменят с една нова С с по-висока производителност и 

по-малък специфичен разход. 

 

За всяка от машините А и В се определя енергийното потребление, 

коригираното енергийно потребление, продукция, специфичен разход (който 

е различен за всяка от машините) , енергиен разход след мярката, икономия и 

т.н.т. Различно е и количеството продукция на всяка от машините. 

 

Следва ли да се определя общ специфичен разход за мярката или не? Ако да, 

то той би бил средно претеглен в зависимост от продукцията и специфичния 

разход на всяка от машините. 

 

2. За същия случай замяната на машини А и В с нова С води до намаляване на 

количеството брак и намаление на ЕНЕРГИЙНОТО потребление на 

рециклираща машина D, която е част от същата производственна площадка. 

 

Мисля че за рециклиращата машина следва също да се определи енергийно 

потребление, коригирано енергийно потребление и енергийно потребление 

след мярката.  

 

В този случай специфичния разход не се променя (преди и след мярката 

бракът се преработва от машина D), а се променя количеството преработван 

брак, който не би следвало да се посочва като „продукция”.  

Тогава общо за мярката енергийното потребление, коригирано енергийно 

потребление, енергийно потребление след мярката , икономии биха били сума 

от същите показатели за всяка от машините А, В и D. 

1. и 2.: В този случай следва да се направи анализ на съвкупността от машини 

А, В и D, чиито параметри (потребена енергия и произведена продукция) ще 

бъдат повлияни от въвеждането на мярката. За съвкупността от машини А, В и 

D се определят обобщените показатели – потребена енергия и произведена 

продукция (преди мярката). По същия начин се оценява съвместната работа на 

машини С и D, по отношение на потребена енергия и произведена продукция 

(след мярката), като се отчете промяната на енергопотреблението на машина 

D. Мярката се попълва в Табл. 6.1 от доклада на един ред, със съответните 

обобщени показатели за потребена енергия и произведена продукция преди и 

след мярката. Коригираното енергийно потребление за свързаните с мярката 

дейности се определя по формулата, представена в колона 6 на Табл. 6.1.  
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И не следва да се определя общ специфичен разход за мярката. 

 

Правилен ли е този подход? 

 

С уважение:  

 

Подател: Райкова 

Ел. поща: mraykova11@gmail.com 

 

 


