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Az energiafelhasználás a termelési költségek egyik fő összetevője 

lehet az iparban. A vezetők ennek ellenére viszonylag keveset foglal-
koznak az energiamegtakarítás kérdéseivel. 

Az energiaárak az USA számos államában nőttek az elmúlt évek-
ben, és várhatóan az elkövetkező néhány évben ezen a szinten marad-
nak, vagy éppen tovább fognak növekedni. Most inkább mint valaha igaz 
az, hogy a megfelelő energiagazdálkodás a költségkímélés révén jelen-
tős gazdasági előnyökhöz és hatékonyabb termeléshez vezet. Az intéz-
kedéseket megfelelő módon fókuszálva az energiaköltségek 30–40%-kal 
csökkenthetők. A főbb rendszerek, mint a sűrített levegőt biztosító rend-
szer, a világítás, a gőzszolgáltatás és a motorok megfelelő használata 
jelentős energiamegtakarítást eredményezhet. A lehetőségeket a továb-
biak az üvegipar példáján keresztül mutatják be.  

Sűrített levegőt szolgáltató 
rendszerek 

Sűrített levegőt szolgáltató rendszer csaknem minden gyártó üzem-
ben megtalálható. E rendszerek számos üveggyártási folyamat során 
jelentős energiamennyiséget használnak fel. Ugyanakkor ezeknél a 
rendszereknél található a legtöbb lehetőség az energia megtakarítására 
és a termelés hatékonyságának a növelésére az elöregedett és nem ha-
tékony berendezések felújítása, illetve lecserélése révén. A rendszersze-
rű megközelítés tökéletesebb optimálást és a főbb problémák megoldá-
sát teszi lehetővé. Tipikus problémák: a csővezetékrendszer szűk 
 

 



keresztmetszete, nem megfelelő szabályozási és tárolási rendszer, szi-
várgás és túl nagy nyomás. E hibák elhárítása az éves teljes energia-
költség 15–20%-os csökkenését eredményezheti. A korszerűsítés költ-
ségeinek átlagos megtérülési ideje 18–24 hónap. 

Világítási rendszerek 

A költségek elemzése során a világítási költségek utoljára kerülnek 
szóba, pedig egy átlagos gyártó üzemben az energiaköltségek 10%-át 
érhetik el. A belső világítási rendszer optimálása lényegesen csökkent-
heti az energiaköltségeket. A hatásfokot rontja a nem megfelelő típusú 
világítás, fénycsőelőtét és szabályozási rendszer – mindez szükségtelen 
többletköltségeket eredményez. A megfelelő világítás ugyanakkor hoz-
zájárulhat a termelés hatékonyságának növeléséhez is. A világítási 
rendszer optimálásának költségei átlagosan 18–36 hónap alatt térülnek 
meg. 

Gőzellátó rendszerek 

Számos gyár működésében és energiafogyasztásában fontos sze-
repe van a gőznek. A gőztermeléshez általában ásványi fűtőanyagokkal 
működő kazánt használnak. Az USA egyes részeiben ezeket villamos 
vízforralás is kiegészíti. Ez gyakran költségkímélő, ha a villamos kazá-
nok a csúcsidőn kívül működve olcsóbb áramot használnak. A kettős el-
rendezés lehetővé teszi mindig az éppen olcsóbb energiaforrás haszná-
latát: a villamos kazán akkor üzemel, amikor az áram az olcsóbb és az 
ásványi eredetű energiaforrást használó kazán akkor, amikor az ásványi 
tüzelőanyagok olcsóbbak (a gázárak általában télen a legmagasabbak 
és nyáron a legalacsonyabbak, a villamos energia ára nyáron a legdrá-
gább és télen a legolcsóbb). A gőzellátó rendszernek számos olyan ré-
sze van, amely jelentős mennyiségű többletenergiát fogyaszt, ha nem 
tartják megfelelően karban. A vízkezelés problémái, a gőzcsapdák, a 
nem megfelelő kondenzvíz-visszavezetés tipikus ilyen veszteségforrá-
sok. A gőzszolgáltató rendszerek létesítésének kezdeti ráfordításai na-
gyok, míg a meglevő rendszerek viszonylag kis költséggel – a kazánok 
és más egységek teljes cseréje nélkül is – optimálhatók, és ez jelentős 
megtakarításhoz vezethet. A gőzellátó rendszer korszerűsítésének átla-
gos megtérülési ideje 14–18 hónap. 

 
 

 



 

Az energiatakarékosság egyéb 
lehetőségei 

Az előbbiekben említett rendszerek korszerűsítése teszi lehetővé a 
legnagyobb energiamegtakarításokat, de a megtakarítások lehetősége 
nem korlátozódik ezekre. A legtöbb termelőüzemben a hajtógépek a 
legnagyobb energiafogyasztók. A változtatható sebességű hajtások elő-
segíthetik az energia- és a karbantartási költségek csökkentését. Szá-
mos alkalmazásban a jó hatásfokú motor alkalmazása eredményez 
megtakarítást. A helyi telepítésű kisegítő áramfejlesztők jelentős megta-
karítást eredményezhetnek, különösen a magasabb díjszabású csúcs-
időben alkalmazva. Az ilyen rendszerek jó hatással lehetnek az energia 
minőségére, és vésztartalékként alkalmazva fenntarthatják a kritikus 
termelési folyamatokat áramkimaradás esetén. A takarékos vízfelhasz-
nálás szintén energiamegtakarításhoz vezethet. 

Következtetések 

Mind régi, mind új üzemek esetében mód van az energia megtakarí-
tására. Az energiatakarékosságot szolgáló beruházási döntések gyakran 
alárendelt szerepet játszanak a napi termelés szempontjaihoz képest, 
pedig jelentősen hozzájárulhatnak a termelés fejlesztéséhez és a terme-
lés költségeinek csökkentéséhez. Segítségért számos helyre lehet for-
dulni: a legtöbb helyi áramszolgáltató (legalábbis az USA-ban…) segít-
séget nyújt ügyfeleinek a gazdaságos energiafelhasználás megvalósítá-
sához. A regionális és szövetségi energiaszolgáltatók segítenek megta-
lálni a takarékos energiafelhasználás lehetőségeit, és segítenek a meg-
felelő projektek keresztülvitelében. Az Energiaügyi Minisztérium és más 
állami szervek szintén kiváló információforrások, és segítséget is nyújta-
nak az energiaköltségek csökkentéséhez. 
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