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Bár sok vállalat kezdeményezett valamilyen formában energiagazdálko-

dási programot, csak a kiemelkedő színvonalú üzemeknek sikerült az ener-
giagazdálkodási folyamatot hatékonyan integrálni a teljes tevékenységi körük-
be. Azt az elvet érvényesítik, hogy az energiát csakis pontosan akkor, ott és 
olyan mennyiségben használjuk, amennyire a minőségi termék előállításához 
van szükség. Ezáltal folyamatosan képesek javítani energiafelhasználásuk 
hatékonyságát és érvényesítik azokat a fejlesztési eredményeket, amelyek 
hozzájárulnak versenyhelyzetük megszilárdításához. 

Az alábbiakban néhány sikeres, a legjobb energiahasznosítási gyakorla-
tot folytató, követésre méltó vállalat módszereire hívják fel a figyelmet. 

Kiemelkedő gyakorlati megoldások 

1. Az energiahatékonyság folyamatos javítását célzó, erős felső vezetés 
és forráselosztás. 

2. A legfelsőbb irányítási szinttől a műhelyekig kiterjedő, teljesen integrált 
energiagazdálkodás. 

3. Műszeres ellenőrzés és költségvetési felelősségvállalás a termelés-
ben. 

4. Az energiahasznosítási szempontok érvényesítése a termelési folya-
matok és az építészeti megoldások tervezésének kezdeti fázisaiban 
is. 

5. A műhelyekben spontán kialakuló munkacsoportok kihasználása a be-
rendezések működtetési paramétereinek pontosabb beállítására, a be-
rendezések „globális hatékonyságának” javítására és az energetikai 
fejlesztési eredmények állandó érvényesítésére. 

 



Szervezés 

Az első három kiemelkedően eredményes gyakorlati példa szervezési 
kérdésekkel hozható kapcsolatba: 

Erős felső vezetés és forráselosztás 
A mintavállalatoknál mindig találni lehet egy olyan felső vezetőt, aki az 

energetikai hatékonyság javításának elkötelezett híve. Ez biztosítja, hogy a 
teljes vállalaton belül megvalósuljanak azok a szükséges beruházások, ame-
lyek elsősorban a termelési és minőségi kérdések szempontjából érzékeny 
gyártás területét érintik. 

A magas színvonalú energiagazdálkodás alapvető feltétele olyan egész-
séges szervezeti megoldású, általános illetékességű munkacsoport, amelyik 
tisztában van azzal, mi a jelentősége az energiafelhasználásnak a teljes ter-
melési költség alakulásában és felelős az energiahatékonyság folyamatos ja-
vításáért és fenntartásáért. 

Megfelelő emberi erőforrások és tőke hiányában aligha van esély bármi-
féle említésre méltó eredmény elérésére. Az egyik jellegzetes jó energiagaz-
dálkodási gyakorlatot folytató vállalat tíz termelőüzemének ilyen problémáival 
hét vállalati mérnök foglalkozik és energiahasznosítási hatékonyság-növelésre 
szánt éves költségvetése 15–20 M USD. Ez az összeg az üzem normális kor-
szerűsítési és karbantartási költségvetésétől független.  

Az ilyen nagyságrend meglehetősen szokatlan a mai gazdasági viszo-
nyok között, amikor sok vállalat csökkenti alkalmazottainak létszámát és beru-
házásait, ami viszont azt eredményezi, hogy a forráselosztási prioritások so-
rában hátraszorul sok egyébként életképes energiahatékonyság-növelő prog-
ram. Ez nyilván kedvezőtlenül hat a vállalat versenyhelyzetére. Ilyenkor ezek-
nek a programoknak a megvalósítására érdemes más módot keresni. Ha sike-
rül évi 1 M USD értékű energiát megtakarítani, az 14 alkalmazott egyenként 
70 000 USD évi javadalmazásával egyenértékű. Tehát az energiafogyasztási 
költségek terén elért megtakarítás lehetővé teszi 14 alkalmazott megtartását 
és kapacitásuk kihasználását a vállalati gazdasági tevékenység versenyké-
pességének növeléséhez. 

Éppen ilyen gyakorlatot folytatnak a kiemelkedő energiagazdálkodási ha-
tékonyságú vállalatok. A belső források feltárása érdekében szerződéses ala-
pon vesznek igénybe energiahasznosítás-javító szakszolgálatokat.  

Az energiagazdálkodási folyamat 
és program összehasonlítása 

Legtöbb vállalat épületgépészet- és üzemgépészet-orientált, hagyomá-
nyos energiagazdálkodási programot kezdeményez energetikai rendszerének 

 



ésszerűsítésekor. Elsősorban az épületgépészeti rendszer energetikai haté-
konyságának javítására koncentrálnak, miután ez képviseli az ipari üzemek 
által felhasznált energiának mintegy 40%-át. Általában az üzemmérnöki vagy 
az épületgépészeti részlegek a felelősek az energiamérlegért, azonban nem 
tartják kézben az üzem energiafogyasztásának zömét képviselő, a termelési 
folyamatban felhasznált energia hasznosítását. Ennek viszont az a következ-
ménye, hogy a termelés szintjén alapvetően nem javul az energiafelhasználás 
hatásfoka. 

Azok a vállalatok, amelyek előtérbe helyezik az energiagazdálkodási ha-
tékonyságot, már egy magasabb szinten valósítják meg a teljesen integrált 
energiagazdálkodási folyamatot, amennyiben intézményesítik az energetikai 
hatékonyságjavítási törekvéseket, és azokat a legfelsőbb szinttől a műhelyek 
szintjéig a mindennapok gyakorlatává teszik. Ez a szemléletmód a vállalati 
pénzügyi struktúrához hasonlóan az energiagazdálkodást valamennyi vállalati 
termelési tevékenységbe integrálva érvényesíti. 

Az ilyen energiagazdálkodási folyamat a szokványos programokkal elér-
hető eredményekkel szemben további 30%-os energiahasznosítási hatékony-
ságnövelést tesz lehetővé. Arra törekszik, hogy a termelési folyamat energia-
felhasználását, amelyik a teljes energiafogyasztás 60%-át képviseli, kézben 
tartsa. Ennek a folyamatnak a lényege, hogy az energetikai költségelemeket 
beépíti a teljes gyártási költségek csökkentését célzó törekvésekbe. Ide sorol-
ható az energetikai fejlesztés eszközeinek beszerzése, a tervek, a költségve-
tések és az elért eredmények időszakos felülvizsgálata, ugyanakkor minden-
kinek felelősségévé teszi az energetikai hatékonyság javítását. 

Termelési szintű műszeres ellenőrzés és felelősség 
a költségek alakulásáért 

A termelésben az energiafogyasztás műszeres ellenőrzésére van szük-
ség ahhoz, hogy elemezni lehessen a folyamatokat. Amennyiben a mérés 
csupán az üzem teljes energiafelhasználására szorítkozik, az értékelés csak 
általános lehet. Arra kell törekedni, hogy minden egyes energiafogyasztó rész-
leg tudja, hogyan alakul az energiafelhasználása. Egyedi elszámoltatás nélkül 
nem érvényesülhetnek a folyamatos javulás feltételei. 

A fogyasztásmérők által szolgáltatott adatok alapján lehet kidolgozni az 
energiafogyasztási előírásokat, kimutatni a változásokat. A valós időben fel-
használt energiára vonatkozó adatok kellenek ahhoz, hogy a dolgozók tisztá-
ban legyenek azzal, mekkora hányadot képviselnek az egyedi energiafo-
gyasztási költségek az egységnyi termelési értékben, és hol lépnek fel veszte-
ségek. Ezek alapján lehet azonosítani a változások okait, és kidolgozni a javí-
tó intézkedéseket.  

 



A termelés szintjén végzett műszeres ellenőrzés szolgál alapul ahhoz, 
hogy a részleg vezetője az éves energetikai költségvetés keretein belül be-
szerzéseket eszközöljön és további fejlesztési célokat, valamint terveket dol-
gozzon ki. 

Mint ahogy az 1. táblázatból látható, egy átlagos (100 000–300 000 m2 
alapterületű) üzemben mintegy 2800 energiafogyasztás-mérő műszer van 
használatban.  

 
1. táblázat 

Példa: mérés termelési szinten 
(felszerelt mérőműszerek száma) 

 
Üzemi fogyasztásmérők Részlegek Termelősorok Nagyberendezések 

Villamos energia 
Sűrített levegő 
Gőz 
Gáz 

850 
124 
147 
115 

1266 
200 

0 
0 

0 
  0 
70 
50 

 
 
Minden olyan részlegben ellenőrző mérőeszközt szerelnek fel, amelyik-

nek figyelnie kell a fogyasztását. Ezeken a területeken a gyártósorok különbö-
ző alkatrészeket állítanak elő. Általában részlegvezetők vagy felügyelők hasz-
nálják ezeket a mérőberendezéseket. 

Minden gyártósoron felszerelik az 1. táblázatban szereplő ellenőrző 
műszereket, amelyeket azok a személyek használnak, akiknek a feladata az 
elvégzett munka ellenőrzése. Látható, hogy ezek a mérőeszközök elsősorban 
a leginkább használatos és legköltségesebb energiaforrások, a villamos ener-
gia és a sűrített levegő fogyasztásának figyelésére szolgálnak. Általában a 
művezetők és a termelést felügyelő személyek számára fontosak ezek a mű-
szerek. 

Egyedi mérőműszereket szerelnek az olyan nagy energiafogyasztó 
berendezésekre, mint amilyenek a festékszóró fülkék, kályhák, kemencék 
és alkatrészmosó gépek. Ezek elsősorban gőz- és gázfogyasztásmérő eszkö-
zök. 

Tudatos energiagazdálkodást folytató üzemek hatékonyságának 
biztosítására szolgáló módszerek 

A legkedvezőbb gyakorlati eredmények elérésére alkalmas módszereket 
mutat be az alábbi két példa. Az energiafelhasználás hatékonyságának eléré-
se, fenntartása és javítása alapvető fontosságú a zavartalan fejlesztés szem-
pontjából. 

 

 



Hatékony energiafelhasználású gyártási folyamat 
és épületgépészeti rendszer tervezése 

A megbízhatóságra és fenntarthatóságra törekvő vállalatok tervezési 
irányelvei arra utalnak, hogy a rendszer teljes élettartamára eső költségek 
95%-át a tervezési fázis fogja meghatározni. 

Hatékony energiafelhasználási irányelvek alkalmazására van szükség a 
berendezések specifikációinak összeállításakor: 

1. az energetikailag leghatékonyabb energiaforrásokat kell felhasználni 
(földgáz igénybevételével kell kiküszöbölni a gőzfogyasztást technoló-
giai és légkondicionálási célokra, vagyis felesleges a gőzkazán); 

2. a méretezésnél biztosítani kell a változó terheléshez való rugalmas al-
kalmazkodás feltételeit (a légsűrítő teljes termelési terhelésre való mé-
retezésekor gondoskodni kell a műszakok csökkentett igényeinek ki-
elégítéséről is – ne kerülhessen sor a sűrítettlevegő-felesleg kifúvá-
sára) és 

3. a tervspecifikáció vegye figyelembe a teljes élettartamra vonatkozó 
költségek optimálása érdekében a működtetési paraméterek ponto-
sabb beállításának lehetőségeit (vagyis az áramlási mennyiség csök-
kentése érdekében frekvenciaszabályozásos hajtómű alkalmazása 
szivattyúk és szellőzők számára). 

A konstrukció állóképességét nem úgy kell értelmezni, hogy "minél na-
gyobb, annál jobb". Ezzel szemben a megbízhatóságra és stabilitásra való 
tervezés koncepciója annyit jelent, hogy a (villamos, mechanikus vagy termi-
kus) igénybevételeket minimumra csökkentő méretezés egyidejűleg a meghi-
básodási gyakoriság és a termeléshez szükséges energiamennyiség csökken-
tését is eredményezi. Ez ugyanakkor a teljes termelési karbantartás gyakorla-
tát is meghatározza.  

Néhány példa a hatékony energiagazdálkodásra törekvő vállalatok által 
alkalmazott tervezési irányelvekre: 

• A gőzfejlesztő rendszerek kiküszöbölése energetikailag hatékony, köz-
vetlen gáztüzelésű, vezeték nélküli légfűtési és -hűtési módszerekkel. 
Legtöbb vállalatnak nincs is szüksége technológiai vagy fűtési célból a 
mindössze 40%-os hatásfokkal kihasználható gőzre. A hatékony ener-
giagazdálkodás számára kedvezőbb az új, közvetlen gáztüzelésű 
technológiák alkalmazása, mint például a közvetlen érintkezésű gáz-
hevítéses vízmelegítés és a minimális számú levegőellátó egységet 
felhasználó, vezetékmentes légkondicionáló rendszer, amelyik az 
üzemi hőenergiát hasznosítja az egészséges, tiszta, kellemes közérzet 
biztosítása érdekében. Az ilyen rendszerekkel 30-40%-al csökkenthető 
az üzem légkondicionálási energiaszükséglete. 

• A sűrített levegő fogyasztásának minimumra csökkentése azzal, hogy 
nem pneumatikus, hanem villamos kéziszerszámokat, mérőeszközö-

 



ket, hajtóműveket és szabályozórendszereket írnak elő a specifikáci-
ókban. A sűrített levegő ellenőrizhetetlen kifúvásának megelőzésére 
időzítővel ellátott nagynyomású fúvókat és pneumatikus erősítőfúvóká-
kat használnak. 

• Az előző két irányelv a hatékony energiaforrásokra vonatkozott. Az alábbi 
példák az energiafelhasználás javítását célzó tervezést ismertetik. 

A festékszóró alagutakban a szórási műveletet automatikusan vagy kéz-
zel végzik. Ezek hosszúsága 90–150 méter lehet és nagy mennyiségű melegí-
tett-nedvesített külső levegőt igényelnek.  

A levegő betáplálása az alagút teljes hosszában, felülről történik. Megfe-
lelő légsebességet biztosítva a lefelé áramló levegő a teljes festékpermet-
felesleget magával ragadja. Ezután a levegő alul nedves légtisztítón halad ke-
resztül, amelyik a festéket visszatartja, mielőtt a levegő a környezetbe jutna.  

Az egyes festékszóró övezetekben különböző légsebességekre van 
szükség. A robotok 0,2 m/s, a mini-harangok 0,3 m/s, a kézi festékszórás 
0,5 m/s légsebességet igényelnek. Rendkívül fontos ezeknek a sebességek-
nek a szabályozása. A túl nagy légáramlási sebesség nem csak az energiafo-
gyasztást növeli, hanem csökkenti a festési folyamat hatékonyságát és emeli 
az üzemeltetési költségeket. A túl alacsony légáramlási sebesség következté-
ben a szórt festékfelesleg elsodródhat, ami festési hibát okoz és fokozza a 
festőrendszer karbantartási költségeit. 

A levegővel való hiánytalan ellátás, valamint az energiaköltségek csök-
kentése érdekében megfelelő áramlástani viszonyokat kell kialakítani, ugyan-
akkor a tervezésnél minimumra kell csökkenteni a szükséges alagúthosszat 
és keresztmetszetet, fokozott mértékben kell kihasználni a festés automatizá-
lásának, az energia szempontjából hatékony melegítés és légnedvesítés 
módszereinek lehetőségeit, frekvenciaszabályozásos hajtóműveket kell alkal-
mazni a levegőszállító fúvók esetében, továbbá automatizálni kell a festő 
alagút kiegyenlítő rendszerét. 

Ez a példa is szemléletesen igazolja olyan energiagazdálkodási folyamat 
szükségességét, amelyik valamennyi gazdasági szempontból javítja az ener-
giafelhasználás hatékonyságát. 

Az energiahasznosítás szempontjából hasznos további tervezési irányel-
vek: 

• Energetikailag hatékony motorokat kell tervezni, minimumra kell csök-
kenteni a motorok méretét, olyan feszültség-, vagy frekvenciaszabá-
lyozást kell alkalmazni, amelyik az egyes gépek változó terhelési köve-
telményeinek megfelelően hatékonyan változtatja a teljesítményt.  

• Olyan elektronikus időzítő áramkört kell a gépszabályozásba iktatni, 
amelyik automatikusan leállítja a hajtóműveket, hálózati szolgáltatáso-
kat és segédberendezéseket (sűrített levegő, szállítószalagok, hidrau-
likus és elszívórendszerek) két gépi működési ciklus között, vagy egy 
gépmeghibásodás utáni meghatározott idő elteltével.  

 



Az 1. ábra tünteti fel a két fenti tervezési irányelvet megvalósító alkat-
részmosó berendezés vázlatát.  
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 Alkatrészmosó berendezés energetikai hatékonyságának javítása 

lső ábrán látható a megmunkált alkatrészeket mosó berendezés, 
 automatika továbbítja az alkatrészeket a gépi megmunkáló állástól 
állásra, onnan átszállítja a permetező mosón és a lefúvató állomáson 
. A mosószivattyú látja el a szükséges vízzel az öblítő és a permete-
kat. 
. ábra alsó sora mutatja be, hogy egy 8 órás műszak alatt a perme-
ás szivattyújának csupán 2 órát kell működnie. 2 órát igényel az al-
 továbbítása, 2 órát a levegőfúvó egység működtetése, 1,5 óra az 
agy várakozási idő és 0,5 óra az üzemzavar okozta állásidő.  
nergiaveszteség minimumra csökkentésének első lépése az öblítő 

ző) szivattyú, valamint a hidraulikus szivattyú leállítása az állásidő és 
avar alatt. A működési időnek ezt a 25%-os csökkentését egy szok-
lektromos lekapcsoló áramkörrel valósították meg. 

övetkező lépésben a permetező szivattyú villamosenergia-fogyasz-
kkentették az alkatrészek szállítása és a levegővel való fúvatás négy 
artama alatt. A beállított frekvenciaszabályozásos motor a szükséges 



mosási és öblítési ciklusok alatt normális fordulatszámon működtette a szi-
vattyút, majd az „üres” periódusokban csökkentette a fordulatszámot. Ameny-
nyiben a szivattyúmotorok teljesítménye legfeljebb 10 LE (7457 W), akkor 
ezek alatt az idők alatt a szabályozott frekvenciájú motor használata helyett ki-
be kapcsolással történik a vezérlés. 

A 2. ábra mutatja be a mosógép eredeti villamosenergia-fogyasztásának 
alakulását és a fent ismertetett hatékonyságnövelési megoldás hatását. 
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2. ábra A mosóberendezés villamosenergia-fogyasztása 
a fejlesztés előtt és után 

 módosítást követően a villamosenergia-fogyasztás 40%-kal csökkent. 
élda egy viszonylag kis teljesítményű mosóberendezésre vonatkozik. A 
bb mosógépek teljesítménye 150–200 kW. 
ovábbi energiahatékonysági példák: 

le. 
 A hidraulika használatának minimumra csökkentése érdekében 

villamos robotok és mechanikus hajtóművek igénybevéte
 A szivattyúk és a géphidraulika központi kezelése, automata szelepek 

beiktatása a tápvonalakba, frekvenciaszabályozásos hajtóművek hasz-
nálata és automatikus fokozatváltó szivattyú működtetése a változó 
terheléshez hatékonyan alkalmazkodó áramlási teljesítmény és nyo-
más biztosítása érdekében.  

gy szerszámgépgyártó cég hidraulikus rendszere eredetileg összesen 
ységből állt, és tíz szivattyúra volt szüksége a rendszernek. A villamos 
tmény 199,5 kW volt. A hidraulikus hengerek valamint az olajszivattyúk 

 



szállítóteljesítményének vizsgálata azt mutatta, hogy a szükséges olajtérfo-
gathoz viszonyítva a szivattyúkapacitás túl nagy volt. Ezek szerint a hidrauli-
kus konstrukció kapacitását túlméretezték. 

Az eredeti hidraulikus rendszert módosították, miután megállapították, 
hogy egy gépsorciklus olajszükségletét 15 kW-os motorteljesítménnyel egyet-
len hidraulikus egység is ki tudja elégíteni. 

Az olajhálózatot módosították és valamennyi gépet egyetlen, közös cső-
rendszerhez csatlakoztatták, amely egy olajnyomás-akkumulátorral rendelkezett. 
Ennek eredményeként a villamos energiafelhasználásban 90%-os megtakarítást 
értek el, továbbá csökkentették az olajfogyasztást, a zajt és a melegedést. 

A szerszámgépgyártók hajlamosak berendezéseik túlméretezésére. Ez a 
villamos motorral egytengelyű főorsó méretezésének ellenőrzésekor is bebi-
zonyosodott. A szerszámgép-specifikációkat módosították, hogy a jövőben, a 
tervezésnél, ezt a megállapítást vegyék figyelembe. 

A következő példában egyetlen szivattyú szállítja több szerszámgép 
számára a hűtő–kenő folyadékot. A vizsgálatok szerint kettős csőelrendezés 
alkalmazásával a meglévő rendszerben uralkodó nagy helyi nyomást csök-
kenteni lehetett, és a hűtő–kenő folyadékot szállító szivattyú szállítómagassá-
ga 11 m-el kisebb lehetett. Ez módot nyújtott arra, hogy a szivattyú-forgórész 
méretét kisebbre válasszák.  

Következő lépésként a hűtő–kenőfolyadék csőrendszerébe villamosan 
vezérelt szelepet iktattak. Ez lehetővé tette, hogy az egyes szerszámgépek 
csak akkor kaphassanak hűtő–kenő folyadékot, amikor működnek. A hűtő–
kenő folyadékra a megmunkáló szerszám hűtése és a forgácseltávolítás cél-
jából van szükség. 

A szivattyúforgórész méretének megváltoztatása és a hűtő–kenő folya-
dékadagolást szabályozó szelep beiktatása után frekvenciaszabályozásos 
motort szereltek fel a szivattyú fordulatszámának szabályozására. Így minden 
egyes szerszámgép ellátását egyenletes szállítóteljesítmény biztosítja, és ezt 
a folyamatot az adagoló szelep be-ki kapcsolási ciklusa vezérli. Ugyanakkor a 
csökkentett forgórészátmérő lehetővé tette kisebb teljesítményű, szabályozott 
frekvenciájú motor felhasználását. 

Nehezen határozható meg, mennyi hűtő–kenő folyadékot igényelnek az 
egyes megmunkálószerszámok. Ezért a fordulatszám frekvenciaszabályozása 
révén fokozatosan csökkentik a folyadékszállító nyomást és ellenőrzik a szer-
szám éltartósságát, hogy megválaszthassák a megengedhető legalacsonyabb 
folyadéknyomást. 

A 3. ábrán látható az idő függvényében a villamosenergia-fogyasztás vál-
tozása, amiből kivehető, milyen mértékű energetikai hatékonyságjavulás volt 
elérhető az ismertetett eljárás segítségével. A teljes energiafogyasztás 50%-
kal csökkent. Ez a példa egy kis hűtő–kenő folyadék-adagoló rendszerre vo-
natkozik, azonban nagyobb rendszerek esetében a csatlakoztatott villamos 
teljesítmény elérheti a 250 kW-ot. 
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3. ábra Villamosenergia-fogyasztás a hűtőfolyadék-adagoló rendszer 
fejlesztése előtt és után 

 
Az összehasonlítási alapul szolgáló utolsó vállalati példa esetében egy 

spontán kialakult munkacsoport foglalkozik folyamatosan az üzembe helyezett 
berendezések működtetési paramétereinek (üzemidő, szállítóteljesítmény, 
nyomás, hőmérséklet, nedvességtartalom) egyre pontosabb beállításával. Cé-
lul tűzték ki, hogy műszaki vagy adminisztratív változtatások révén minimumra 
csökkentik az energiafogyasztást. 

Ezek a munkacsoportok a teljes körű hatékony karbantartás (TPM) mód-
szerét is bevezették, hogy folyamatosan csökkentsék az üzemeltetési idő-
szükségletet és az energiaveszteséget. Lényegében az egyes berendezések 
globális hatékonyságának javítására törekszenek. A TPM gyakorlati alkalma-
zásával a „hat nagy veszteségforrást” minimumra csökkentik, és ezzel javítják 
a berendezések hatékonyságát. A veszteségforrások a következők: (1) a be-
rendezés üzemzavara, (2) beállítási hiba, (3) üresjárat és rövid leállások, (4) 
fordulatszámesés, (5) termékhibák és (6) kihozatali veszteségek. Ezek meg-
növelik a berendezés üzemeltetési időszükségletét és energiafogyasztását a 
termelési határidők betartásának érdekében. 

Az ilyen spontán kialakult munkacsoportok olyan értékes tapasztalati in-
formációkkal is szolgálnak, amelyek figyelembevételével folyamatosan lehet 
tökéletesíteni a berendezés eredeti konstrukcióját. 

A 4. ábrán feltüntetett szelepbeállítási eljárást lehet példaként felhozni ar-
ra, milyen egyszerű, részben adminisztratív jellegű gyakorlati megoldást al-
kalmaznak a spontán kialakult munkacsoportok a berendezések üzemeltetési 
paramétereinek pontos beszabályozására. 
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4. ábra A szelepbeállítás gyakorlata 

ttyúk és ventilátorok szállítóteljesítményének a szükséges 
céljából vehető igénybe. Először az adagolószelepet egy 
árás irányába forgatják, és ezt a helyzetet megjelölik. Ez 
 okozott-e problémát a változtatás. Ha igen, akkor azt kor-
métlik, amíg az átáramló mennyiséget már nem lehet to-

lati megoldással lehet pontosan beállítani azokat az üze-
eket, amelyekkel elérhető, hogy a berendezés minimális 
tóteljesítménnyel működjön. A berendezésen ellenőrzik a 
s azt regisztrálják. Ezt figyelembe véve kiigazítják a forgó-
teljesítményű szivattyút, illetőleg ventilátort választanak. 
nciaszabályozásos hajtóművet alkalmaznak az energia-
ltozó terhelés összehangolására. 
dálkodás jelentőségét felismerő vállalatok a felesleges 
am és az energiafogyasztás csökkentésére eredményesen 
rendezések leállításának módszerét is. 
netidőkben (hétvégék, műszakváltási idők, pihenőidők, be 

dők) a gépkezelők a veszteségek eredményes csökkenté-
en kívül helyezik a berendezést és a kisegítő szolgáltató 



 

Következtetések 

A tudatos energiagazdálkodást hatékonyan megvalósító és fenntartó vál-
lalatok jelentős versenyelőnyhöz juthatnak. Az ismertetett legeredményesebb 
megoldásokra vonatkozó gyakorlati példák esetében a hagyományos energia-
gazdálkodási programok eredményein túl, további 30% javulás érhető el. Ez a 
járulékos 30%, az aktuális energiafogyasztási számlák nagyságától függően, 
akár több százmillió dolláros megtakarítást is eredményezhet. 

A meglévő program megtoldása az ismertetett gyakorlati megoldásokkal 
lehetővé teszi a teljesen integrált energiagazdálkodási folyamat megvalósítá-
sát, amikor is az üzemgazdasági rendszer valamennyi részterületén az ener-
giát csupán pontosan abban az időben, helyen és mennyiségben használják 
fel, amennyire a minőségi termék gyártásához szükség van. 

 
(Dr. Barna Györgyné) 
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