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1.3 
3.1 Öntödék áramköltségének csökkentése 

modulos felépítésű 
energiamenedzsment-rendszerrel 

Tárgyszavak: villamosenergia-piac liberalizálása; fogyasztás előrejelzé-
se; 
differenciált energiabeszerzés; beszerzési portfólió; 
portfóliómenedzsment; optimált terheléselosztás. 

 
 
Az öntödék, műszaki előnyeik miatt, olvasztásra mind gyakrabban alkal-

maznak nagy energiaigényű indukciós berendezéseket és ívfénykemencéket, 
ami a végtermék előállítási költségének 5–8%-ára növeli az áramköltség ará-
nyát. Ezáltal az öntödeszektor Németország egyik legnagyobb fajlagos ener-
giafogyasztójává vált. 

Változások az európai energiapiacon 
A villamosenergia-piac előrehaladó liberalizálása következtében fokozot-

tan vetődik fel az áramköltség kérdése. Az egyelőre alacsony, de már emel-
kedő irányzatú áraktól függetlenül, a liberális piac hasznát csak azok látják 
majd, akik élni tudnak a rugalmasság kínálta lehetőségekkel. Ebben pedig 
döntő szerepe lesz a fogyasztás előrejelzésének, termelésfüggő terhelési 
prognózisok formájában. 

Az új piacon az ügyfelek 

k. 

oldaláról rövid lejáratú döntésekre és több part-
nertől való energiabeszerzésre lesz szükség, a termelőknek pedig vevőik 
pontosabb terhelési prognózisaira kell majd támaszkodniuk és minden szinten 
az üzleti kapcsolatok „automatizálására” törekedniü

A beszerzés új követelményei, árdifferenciálás 
A múltban az áramellátás hosszú lejáratú szerződéseken alapult, rögzí-

tett kWh-árakkal. Az első differenciálás és vele az optimálás lehetősége a tel-
jesítménycsúcsok idejére érvényes eltérő elszámolással jött be a cégek és 
intézmények energiagazdálkodásába. A tarifakülönbségek már megengedték 
a tervezéses megtakarítást. Ehhez megjelent a megfelelő műszaki berende-

 



zések kínálata is („terhelésmenedzsment” gyűjtőfogalom alatt), amelyek fel-
ügyelik a teljesítményhatárokat, és fenyegető túllépés esetén kikapcsolások-
hoz folyamodnak. 

Ebben a rendszerben a költségcsökkentés előnyével szemben áll a ter-
melésbe való önkényes beavatkozás hátránya. A tartósan rögzített teljesít-
ményhatárok ezen kívül nem veszik figyelembe sem a megrendelések inga-
dozásait vagy a rövid határidejű sürgősségi megbízásokat, sem a karbantar-
tási leállásokat. 

Főleg a nagyfogyasztóknak kell majd differenciáltabb energiabeszerzésre 
áttérniük, ha költségelőnyökre akarnak szert tenni. A régi teljes ellátási szer-
ződés helyét a sajátos igényeknek megfelelő beszerzési portfólió fogja átven-
ni, különböző vásárlási lehetőségekkel, ill. áramszolgáltatási termékekkel. 

Változatos lehetőségek, beszerzési portfóliók 
Viszonylag egyszerű portfóliók egyik példája a terhelési profil felosztása 
– alapterhelésre, 
– csúcsterhelésre és 
– maradékbeszerzésre (1. ábra), 

amelyek közül az utóbbi formája lehet teljes ellátás vagy program szerinti szál-
lítás. Az alapteher kialkudható egy évre rögzítve vagy változóan, áringadozá-
sok kihasználásával. 
 

öntödei terhelési profil

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

idő, h

te
lje

sí
tm

én
y,

 k
W

h

csúcsterhelés 

 
alapterhelés 

nyitott szállítási szerződés

 
1. ábra Portfóliómenedzsment az áramvásárlásban 

 



 
Lehetőség van az ár felső határát tartalmazó áramszállítási szerződés 

megkötésére is (2. ábra). Eszerint az ügyfél kihasználhatja a változó piaci ára-
kat, de védekezve a nem kívánt ingadozások kockázata ellen. Ilyenkor a szál-
lító átveszi a megegyezési szint fölé emelkedő ár kockázatát, ennek fejében 
az ügyfél prémiumot fizet neki. 
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2. ábra Az árambeszerzés változatai 

enedzsment tehát nem lehet statikus szemléletű, hanem 
ikus folyamat, amely a piac alapos megfigyelését és a piaci 
 pontos prognózisait igényli. Erre a feladatra is vannak már a 
ált módszerek, ilyen a Finnországban az ipari villamos-
s koordinálására több mint 50%-ban alkalmazott ABB-
ent-rendszer. 

giamenedzsment-rendszer 
ödék számára felépített modulos energiagazdálkodási rend-
speciális technológiai követelményei szerint alakítható. Lé-
s szoftver-összetevői: 

giamenedzsment-szoftver, azaz egy Windows NT/2000 alapú 
omag, 
álói felület, 



• teher-hozzárendelési, 
• teljesítményfelügyelő, 
• terhelésmegszüntetési, 
• terhelésprognosztikai és 
• optimálási 

modulokkal, valamint termeléstervezési csatlakozásokkal, 
– ABB RTDB (real time database), azaz egy Windows NT/2000 alapú va-

lós idejű adatbank (50 000 adatpont/s-ig), kliens-szerver-struktúrákhoz, 
– ABB-irányítástechnika és -műszerezés valamennyi energiaáram de-

centralizált és rugalmas kezeléséhez, továbbá az adatbank, valamint a 
tervezés, a kontrolling és az ügyvitel csatlakozatásához. 

Az energiamenedzsment csak akkor lehet hatékony, ha külön-külön mé-
rik az egyes fogyasztókat. Ehhez felhasználhatók a meglevő villanyórák szük-
ség szerint továbbiakkal kiegészítve. A rendszer kiszolgálása személyi számí-
tógépeken történik, amelyeket aktiválni kell az RTDB-vel való kommunikálás-
hoz. A menedzsmenthez szükséges valamennyi információ megjelenítéséhez 
elődefiniált standard kijelzőtípusok állnak rendelkezésre, például: 

– az aktuális, a múltbeli és az előrejelzett értékek grafikai trendjei, 
– ugyanezek számszerű közlése, 
– az üzemi állapotokat és riasztásokat dokumentáló eseménylista, 
– az energiamenedzsment-rendszer fontos történéseit tartalmazó „mű-

szakkönyv”, 
– a rendszerbe és az adatbankba való manuális beavatkozásokat doku-

mentáló „karbantartási könyv”. 
A teljesítményfelügyelet az egy elszámolási időszak alatt megvásárolt vil-

lamos energia folyamatos feljegyzéséből áll, ami lehetővé teszi teljesítmény-
csúcsok felismerését és korlátozását, továbbá a periódus végén az energiael-
látás költséghatárának megállapítását. Ezek alapján dönteni lehet a fogyasz-
tás csökkentéséről, terhelések megszüntetéséről vagy új ellátók bevonásáról. 

Terhelési prognózisok 
Folyamatszakaszonként külön kell elkészíteni az energiaellátás tervezé-

sének kiindulópontjául szolgáló terhelési prognózisokat, amelyeknek alapja a 
termelési terv. Az energiafogyasztás és a termeléstervezés kapcsolatait vi-
szonylag könnyű meghatározni, lehetőség van pl. üzemegységek rövid leállá-
sakor szükséges kézi beavatkozásra is. 

– A felhasználó minden egyes fogyasztóhoz és minden időszakhoz vá-
laszthat az alábbi prognosztikai algoritmusok közül: 

– állandó terhelés – az energiafogyasztás állandó vagy arányos a terme-
léssel, 

– napi vagy heti profil – az energiafelhasználás egy rögzített időbeli ter-
helési mintát követ, amelyet a rendszer automatikusan aktualizál, 

 



– termelési szünet (pl. karbantartás alatt) – minden számítást előre meg-
határozott alapfogyasztás bevonásával kell elvégezni. 

A terhelés szétosztása során az előre jelzett áramszükségletet költség-
minimálással elosztják a rendelkezésre álló források között. Ez az optimálás 
minden prognózisfelállítás után automatikusan elkészül, és a következő vizs-
gált időszakra megadja az energiabeszerzési források legkedvezőbb összeté-
telét. 

Az áramtranzakció-kezelő modul feljegyzi és feldolgozza az eladások és 
vásárlások felhasználó által betáplált adatait (mennyiség, ár, időpont), így az 
egyes megállapodásokra vonatkozó összefoglaló tájékoztatás mindenkor hoz-
záférhető. Sőt az áramvételi és –eladási információk beadása után az adatok 
átkerülnek a többi energiamenedzsment-modulba, a következő terhelési prog-
nózisba és az optimált terheléselosztásba. 

Tapasztalatok, kilátások 
A vázolt öntödei energiamenedzsment-rendszer kísérleti bevezetését az 

ABB és a GIGA Energy közösen szervezte meg. Az első tapasztalatok alapján 
intelligens energia- és portfóliómenedzsment segítségével 10–12%-nyi ener-
giaköltséget lehet megtakarítani. 

Lehetőség van több öntöde energiabeszerzésének összekapcsolására is 
hierarchikus energiamenedzsment formájában. Ehhez központi helyen ki-
egyenlítik a saját menedzsmentekkel rendelkező tagoknál jelentkező prog-
nosztikai eltéréseket, majd megszervezik az így kialakult beszerzési rendet. 

 
(Dr. Boros Tiborné) 
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