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• Καταγραφή υπάρχουσας κατάστασης (As-Is).
• Βελτίωση μετρητικού εξοπλισμού για μείωση αβεβαιότητας και κλείσιμο ισοζυγίων.
• Pareto – σημαντικές χρήσεις ενέργειας.
• Brainstorming, audits 3rd part experts, προτάσεις για συγκεκριμένα έργα
• Feasibility study με τεχνικούς και οικονομικούς όρους (€, NPV, MIRR, χρόνος 

αποπληρωμής, εξοικονόμηση MWh/year, % energy contribution, όφελος CO2/year, 
άλλα οφέλη (Υ/Α, Περιβάλλον κλπ.)

• Μελέτη και Σχεδιασμός
• Υλοποίηση
• Control
• Στοχοθεσία για εξοικονόμηση ενέργειας 5-ετούς βασισμένη στα επιλεγμένα έργα και 

παρακολούθηση εξέλιξης με action log. 

Presenter Notes
Presentation Notes
Feasibility study: NPV, IRR, Modified IRR, Discounted pay back period5-ετες: εγκρίνονται έργα με διπλάσιο payback period (μέχρι 6-7 έτη)
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• ISO 50001 από το 2017.
• Energy baseline.
• Εξισώσεις ενέργειας (εξ. παλινδρόμησης), χρήση στατιστικής, προσδιορισμός κρίσιμων 

παραμέτρων που επιδρούν στην ενέργεια.
• Πρόβλεψη ενέργειας σε επίπεδο μήνα και σε εξέλιξη για επίπεδο ημέρας.
• Πρόγραμμα εξισορρόπησης ενέργειας: πραγματική κατανάλωση ίδια με αυτή που έχουμε 

συμφωνήσει με προμηθευτή.
• Βελτίωση διεργασιών και τρόπου λειτουργίας με χρήση μεθοδολογίας 6-sigma.
• Στόχοι και παρακολούθηση ενεργειακών δεικτών με χρήση στατιστικής (control charts) και 

ανάλυση – διορθωτικές ενέργειες για τυχόν παρεκκλίσεις. 
• EnPI’s σε κάθε γραμμή.

Presenter Notes
Presentation Notes
6-sigma: μείωση variation -> defects, TIMWOOD, increase efficiency 
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• Καταγραφή και παρακολούθηση καταναλώσεων σε πραγματικό χρόνο (state of art energy 
monitoring software).

• Αυτοματισμοί: (αντλιοστάσια, control θερμοκρασίας νερών και χώρων) Inverter για ρύθμιση 
λειτουργίας αντλιών και ψυκτικών πύργων ανάλογα με θερμοκρασία και πραγματικές 
ανάγκες.

• Αντικατάσταση Κινητήρων > ΙΕ3.
• Φωτισμός: LED, φωτοσωλήνες, αυτοματισμοί κίνησης σε αποθήκες.
• Αύξηση απόδοσης μηχανών (πχ βέλτιστη διάσταση πηνείων σε φούρνους επαγωγικής 

ανόπτησης).
• Αυτόματο σταμάτημα κινητήρων (cut off) σε περιόδους αναμονής.

Presenter Notes
Presentation Notes
PME, Qlick ViewCut off motors: αυτοματισμός σβήνει υδραυλικές μονάδες
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• Πιλοτικό έργο απωλειών φούρνων:  Θερμογραφήσεις φούρνων και προσδιορισμός 
βέλτιστης θερμικής αγωγιμότητας της πυροδομής.

• Αύξηση αποδοτικότητας καύσης φούρνων τήξεως Φ/Α με εμπλουτισμό αέρα καύσης.
• Χρήση αντιρρυπαντικής τεχνολογίας RTO με δυνατότητα ανάκτησης θερμότητας 

(regenerative).
• Προγραμματισμός παραγωγής για μείωση χρόνου αναμονής φούρνων.
• Χρήση Inverter για τα αντλιοστάσια και την ψύξη ενεργοβόρων μηχανημάτων (πχ πρέσας, 

κεντρικού αντλιοστασίου, φούρνων ανόπτησης) για βέλτιστη χρήση ενέργειας.
• Αντικατάσταση αεροσυμπιεστών με νέους με Inverter, περιορισμός διαρροών στο δίκτυο και 

μείωση άσκοπης χρήσης πεπιεσμένου αέρα.
• Χρήση ηλεκτροκίνησης σε φορτωτές και κλαρκ όπου αυτό είναι εφικτό.

Presenter Notes
Presentation Notes
PME, Qlick ViewCut off motors: αυτοματισμός σβήνει υδραυλικές μονάδεςRTO: Regenerative Thermal Oxidiser, τεχνολογία εξουδετέρωσης VOCs πριν φύγουν στην ατμόσφαιρα
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• Δείκτες για έλεγχο καμπύλης φορτίου.
• Σύνδεση προγράμματος παραγωγής με πρόγραμμα κατανάλωσης ανά ώρα (σε 

εξέλιξη).
• Ύψος κατανάλωσης ίδιο με αυτό που έχουμε συμφωνήσει με τον προμηθευτή.
• Έγκαιρη ενημέρωση προμηθευτή για περιπτώσεις απόκλισης από ζήτηση (πχ λόγω 

βλαβών).
• Επιδίωξη για PPAs σε αναμονή του Green Pool για συμφωνία με παραγωγούς ΑΠΕ 

για προμήθεια πράσινης ενέργειας με 10-ετή συμβόλαια αρκεί να εγκριθεί η 
επιδότηση shaping cost (κάλυψη κόστους προσαρμογής της καμπύλης παραγωγής 
φωτοβολταϊκού στην καμπύλη φορτίου της βιομηχανίας).

• Φωτοβολταϊκά: 
• Εγκρίθηκε άδεια για εγκατάσταση 1,18 ΜW στο εργοστάσιο ορείχαλκου και 

χρήση ενεργειακού συμψηφισμού (net metering). Υπολογίζεται ότι θα καλύψει 
25% της εγκατάστασης σε Η/Ε. 

• Μελέτη σε εξέλιξη για το εργοστάσιο τήξης και χύτευσης.

Presenter Notes
Presentation Notes
PME, Qlick ViewCut off motors: αυτοματισμός σβήνει υδραυλικές μονάδεςRTO: Regenerative Thermal Oxidizer, τεχνολογία εξουδετέρωσης VOCs πριν φύγουν στην ατμόσφαιραGreen Pool: αναμένεται έγκριση από Ευρωπαϊκή επιτροπή ανταγωνισμού
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Προφίλ ώρας

Προφίλ τετάρτου
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Presenter Notes
Presentation Notes
SANKEY diagram
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• Αύξηση ποσοστού ανακύκλωσης. 
• Η ανακύκλωση χαλκού απαιτεί έως και 85% λιγότερη ενέργεια από την πρωτογενή 

παραγωγή.
• Με τη χρήση σκραπ χαλκού επιτυγχάνεται μείωση κατά 65% των εκπομπών CO2.
• 59.6% χρήση σκραπ χαλκού το 2021.

• LCA – EPDs: θα έχουμε πλήρη εικόνα για το αποτύπωμα ενέργειας, CO2 κλπ. ανά κατηγορία 
προϊόντων με δυνατότητες σχεδιασμού πιο φιλικών στο περιβάλλον προϊόντων.



Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!
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