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Resume af opgave D4.6 “Erfaringer fra testklynger”

Aktiviteten “Collaborative Energy Management”, som beskrevet i WP4 af SCOoPEprojektet inkluderer 5 europæiske lande (Frankrig, Grækenland, Italien, Portugal og
Spanien), der etablerer en klynge af fødevarevirksomheder, der er villig til at dele
information om deres produktion, administration og energiforbrug og -tariffer, som led i
at øge energieffektiviteten og miljøoverholdelse.
25 europæiske fødevareorganisationer af forskellig sektorer deler allerede information
om energi (Figur 1). Disse inkluderer om foderafgrøder og frugt- og grøntcentre i
Spanien, frugtforarbejdningsvirksomheder i Portugal og Italien og korntørringsanlæg i
Frankrig og Grækenland. De er alle forbundet gennem SCOoPE Instrumentbræt, som
viser information om deres energiydeevne i real tid.

Figur 1. Kort over virksomheder i de 6 klynger.

Det første kritiske skridt i projektet var udvælgelsen af fødevarevirksomheder, som er
villige til at deltage i klyngerne. Alle deltagere udviste positiv attitude i forhold til
projektet og dets mål. Til at starte med var der dog flere, der udtrykte tilbageholdenhed
i forhold til den ekstra omkostning, der ville være i at deltage. Country Clusterkoordinatorerne hjælp disse virksomheder med, at finder muligheder for finansiering og
forretningsmuligheder fra projektet. Virksomhederne og Country Clusterkoordinatorerne underskrev derefter en aftale og definerede herefter en handlingsplan
for hver enkelt deltager.
Alle produktions-sites blev analyseret for den specifikke produktionsproces. Derefter
blev der designet et specifikt energimonitoreringssystem til den enkelte virksomhed,
baseret på en række målingspunkter. Figur 2 viser de generelle struktur af en
energimonitoreringssystem baseret på måleinstrumenter og et kommunikationssystem
mellem målte data og SCADE softwaren (SCOoPE Instrumentbræt) til energiledelsen.

Figur 2. Generel struktur af energiforbrugsmonitorering og ledelsessystem
implementeret I klyngerne
Et typisk “ex-novo” monitoreringssystem fra CIRCUTOR kan inkludere følgende:
-

Central kontrolenhed (mod. EDS/TCP)
Tre-faset analysator af netværksparametre (mod- CVM-MINI)
Kombineret strømtransormere (CTs) af forskellige størrelse (N 3 amperometriske
transformere per N 1 analysatorer)
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Hovedfaserne, fra den fysiske installation af måleinstrumenter til datatransmissionen til
instrumentbrættet, er:
-

Installation af måleudstyr
Konfiguration og programmering af måleudstyret
Udarbejdelse af lineært diagram, der viser installerede anlysatorer (hvad måler de
og til hvilken proces/gruppe af processer hører de til)
ID og passwords for adgang til instrumentbrættet og den tilgængelige data.

Det blev imidlertid klart, at sites, der allerede havde installeret energimålingsudstyr,
have svært ved at forbinde disse til Instrumentbrættet.
Softwaren, Power Studio SCADE, er blevet konfigureret specifikt til hvert enkel klynge
og for hver enkel virksomhed. Instrumentbrættet viser forbrug i realtid, som procentdel
af totalt elektricitetsforbruget, hvilket ses herunder i Figur 3.

Figur 3. Skræmbillede af Instrumentbrættet, der viser realtidsmonitoring
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For hvert målepunkt har virksomheden adgang til følgende information:
-

Information om Oplysninger om arbejdskraften ift. den nominelle effekt;
Historisk information om den anvendte effekt
Graf over energiforbrug som en funktion af tiden;
dataoverførsel i .xls;
Andre variabler målt af analysatorer, såsom reaktiv energi, intensiteter mv.

Virksomheder modtager en månedlig rapport (Figur 4), der indeholder oplysninger om
deres energiforbrug og specifikke KPI’er, som giver dem mulighed for at overvåge
deres energiparametre og planlægge deres forbedring.

Figur 4. Eksempel på oplysninger indeholdt i en månedlig rapport
Hovedmålsætninger, som SCOoPE-projektet havde til formål at opnå med EUklyngeforsøget, var i) udviklingen (eller forbedringen) af benchmarking ved at
sammenligne forbruget af hvert site med gennemsnitlige indikatorer; ii) forslag om
fælles køb af energi (el/brændstof/gas) og iii) formidling information om ISO 50.001
blandt medlemmerne.
Som forventet var benchmarkingresultaterne meget vanskelige på grund af de mange
parametre, der skal tages i betragtning og normaliseres blandt virksomhederne. Selv
om de oplysninger, der er opnået ved sammenligningerne, skal forbedres, er der
tydelige forskelle i energiforbrug og energiomkostninger i rapporterne.
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I øjeblikket er vi nødt til at samle mere data om energiforbrug og -regninger for at
studere hvert enkelt virksomheds energiforbrug og bede om forslag til energikøb, der
kunne være rentable for klyngevirksomheder.
Klyngeselskaber har også været involveret i implementeringsrådgivningen på ISO
50.001, hvorfra der skal udarbejdes en rapport, rapportering af de besparelsesforslag
og vurdering af den enkelte forretningssituation.

D4.6 Experiences from pilot clusters

4

