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Povzetek
V prispevku predstavljamo postopek za predlaganje optimalnih rekonstrukcijskih možnosti v omrežjih
toplotnih prenosnikov znotraj obstoječih industrijskih obratov in celotnih območij (ang. Total Sites).
Modifikacije lahko predlagamo za industrijske obrate in celotna območja, ki obratujejo tako pod
stacionarnimi oz fiksnimi pogoji kot tudi pod dinamičnimi oz. variabilnimi pogoji. V namen optimalne
rekonstrukcije obstoječih obratov in celotnih območij smo razvili programski orodji TransGen in HENSYN
[1], ki omogočata optimalno sintezo rekonstruiranih omrežij toplotnih prenosnikov, kjer je lahko število
toplotnih prenosnikov tudi zelo veliko. Postopek sestoji iz treh korakov [2]: i) določitev potenciala za toplotno
integracijo in integracijo celotnega območja s primerjavo med obstoječim načrtom in načrtom z minimalno
porabo energije (ang. target design), ii) identifikacija določenega števila optimalnih modifikacij znotraj
celotnega območja in iii) sinteza modificiranega omrežja toplotnih prenosnikov, kjer so vse modifikacije
dopustne. Tekom druge faze je optimizacija izvedena z namenom maksimiranja inkrementalnega dobička ob
upoštevanju kompromisa med obratovalnimi in investicijskimi stroški. Ta korak ponovljamo dokler niso vse
predlagane modifikacije dopustne. Razvili smo lastno programsko opremo: programsko orodje TransGen
uporabljamo za prvi in drugi korak in programsko orodje HENSYN za zadnji, sintezni korak. Predlagani
postopek in programski orodji TransGen in HENSYN prikazujemo na ilustrativnem in na industrijskem
primeru.
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