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Skupna poraba energije



Organiziranost projekta: Optimizacija Optimizacija 
rabe energije v Cinkarni Celje rabe energije v Cinkarni Celje -- OREORE



IzhodiIzhodi šščča za projekta za projekt

Poraba energije v podjetju narašča, zato:

� se povečujejo stroški in se zmanjšuje 

konkurenčnost;

� določeni energetski viri so lahko v 

določenem obdobju naravno omejeni (npr.: 

voda);

� določeni energetski viri so strateško omejeni 

(npr.: plin, elektrika);

� okoljska zakonodaja zahteva stalno 

zmanjševanje specifične porabe energije.

Problemi se rešujejo lokalno, zato ni celovitega 

pristopa k reševanju, kar včasih pripelje celo 

do negativnih učinkov (viški pare).

Cilj in obseg Cilj in obseg 
projektaprojekta

Cilj projekta je s celovitim pristopom 

doseči znižanje specifične porabe 

energije na nivoju celotnega podjetja

Cilj projekta je s celovitim pristopom Cilj projekta je s celovitim pristopom 

dosedosečči znii znižžanje specifianje specifiččne porabe ne porabe 

energije na nivoju celotnega podjetjaenergije na nivoju celotnega podjetja

Globalne smeri projekta:

� pregled in povezovanje vseh aktivnih in 

planiranih nalog na področju rabe energije

� ciljno spremljanje porabe energije (merila –

kazalci)

� izdelava energetskega pregleda

� realizacija ukrepov varčevanja energije po 

principu od največjega do najmanjšega 

uporabnika

� aktivno vključevanje vseh zaposlenih v 

učinkovito rabo energije – vzpostavitev 

sistema informiranja in izobraževanja.



Organizacijska struktura ter 
spremljanje izvajanja projekta

Odlo čitvena projektna 
skupina (OPS)
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Projekt se izvaja na treh nivojih:

Vodstvena projektna
skupina (VPS)
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skupine (DPS)

Delovne projektne 
skupine (DPS)

OPS se sestaja po potrebi (na pobudo 

VPS), odloča o strateških in finančnih 

problemih oz. zahtevah projekta – vodi jo 

generalni direktor.

VPS se sestaja na dva meseca – spremlja in 

poroča o rezultatih dela DPS, obravnava 

probleme in sprejema ukrepe. Sestanke 

sklicuje in vodi vodja VPS, ki pripravi tudi 

zapisnik.  

Sestanke DPS sklicujejo vodje DPS, ki vodijo 

posamezne aktivnosti. Sestajajo se po 

potrebi in o svojem delu poročajo vodji VPS.



Merila za doseganje ciljev projekta

Procent predvidenega zmanjšanja porabe energije za nosilne proizvode v posameznih PE:

3 %3 %Gradbena lepila

20 %3 %ZnSO4Kemija Celje

15 %5 %Ofsetne tiskarske 

plošče

Grafika

7 %3 %TiZn pločevinaMetalurgija

7 %3 %Pigment TiO2Titanov 

dioksid

% prihranka do 

konca projekta 

(2011)
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Optimizacija rabe energije v CC
INVESTITOR: CINKARNA CELJE d.d .
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Plan kakovosti (ISO 9001)



Spremljanje rezultatov
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Ciljno spremljanje rabe energije –
analiza stanja

Izračunane premice standardne porabe za leti 2005 in 2006 – PE TiO2



Ciljno spremljanje rabe energije –
analiza stanja

Specifična poraba energije glede na absolutno za leti 2005 in 2006



Ciljno spremljanje rabe energije –
analiza stanja

CUSUM diagram za obdobje dveh let glede na premico 
standardne porabe za leto 2005.



Ciljno spremljanje rabe energije –
dolo čitev ciljne premice za leto 2007

Za leto 2007 smo določili ciljno premico tako, da smo za 1 % zmanjšali 
premico standardne porabe za leto 2006.



Ciljno spremljanje rabe energije –
CUSUM diagram za leto 2007



Dokumentacija projekta ORE

Zapisnik Vodstvene 
projektne skupine



Dokumentacija projekta ORE

Poročilo o poteku dela na 
projektu



Dokumentacija projekta ORE

Spremljanje podprojekta:

Pregled in odprava puščanj na instalacijah za komprimiran zrak



Dokumentacija projekta ORE



Vklju čevanje vseh zaposlenih -
informiranje

Izobraževanje zaposlenih poteka na eksternih in internih 
seminarjih.

Informacije in članki se objavljajo v internih publikacijah 
Cinkarne:

� CINKARNAR – interno glasilo, ki je namenjeno tudi 
obveščanju lokalne skupnosti.

� MODRE STRANI – strokovno interno glasilo CC.

� INFORMATOR – namenjen hitremu informiranju vseh 
zaposlenih v CC.



Informiranje in osveš čanje zaposlenih

Informator

Cinkarnar



Največji doseženi uspehi

1. Vgradnja tla čne posode – prihranek na elektri čni energiji 10 MWh/dan.
2. Vgradnja merilnikov pretoka pare ter vgradnja parne ga akumulatorja –

umiritev nihanj tlaka pare v omrežju.
3. Opravljen energetski pregled – izvajalec IJS – CEU, t akoj izvedenih 

nekaj predlaganih ukrepov.
4. Pripravljenost parnih kotlov v energetiki s paro iz  “S” kisline – prihranek 

pri plinu v 1,5 meseca 50.000 €.
5. Zamenjava potratne razsvetljave v valjarni – zmanjša nje porabe el. 

energije za ve č kot 70 % ob doseženi ve čji osvetljenosti.
6. Z investicijskimi in organizacijskimi ukrepi smo zm anjšali porabo pitne 

vode ter odpravili ve čja puš čanja: JAN 2007 je bilo razdeljene komaj 51 
% vse vode, AVG 2007 pa že 85 % vse vode.

7. Dobava DE-KA vode v obrat Grafike – zmanjšanje porab e pitne vode iz 
10000 m3 na 1000m3 na leto.

8. Informiranje, osveš čanje in izobraževanje glede URE je povzro čilo 
pozitivne spremembe (energetski skrbniki).

9. Veliko manjših izvedenih ukrepov na podro čju URE.



Problemi in ovire pri izvajanju projekta

� Pred začetkom projekta ni bilo ustreznih 
meritev porabe energentov;

� Miselnost zaposlenih v podjetju je bila v 
smislu: energije je dovolj – vzameš jo lahko, 
kolikor jo potrebuješ;

� Ni bilo sistematičnega in analitičnega 
spremljanja energetskih podatkov;

� Zasedenost ekip in izvajalcev projekta ORE 
– vsi so vključeni tudi na drugih nalogah 
(tekoče delo, investicije, interventni posegi…)

� Reševanje tehnoloških problemov –
doseganje kapacitete se velikokrat rešuje  
samo s povečevanjem pogonske moči.



HVALA ZA POZORNOST


