
A legolcsóbb energia az, amit elő sem kell állítani.

ENERGIARACIONALIZÁLÁS

Földünk jelene és jövője miatt az energiafelhasználás racionalizálása mindenkire tartozó kérdés.



Energiaracionalizálási lépések

Az energia árának folyamatos növekedése, a 
meg nem újuló források kimerülésének veszélye, a 
környezeti hatások felerősödése, olyan kutatás-fejlesztési 
aktivitásokat kíván, amelyek a termelés és fogyasztás 
területén racionalizálási intézkedéseket tesz lehetővé. Az 
energia folyamatos biztosítása a természeti környezetünkre 
is jelentős hatással van, így a fenntartható fejlődés 
szempontjainak érvényre juttatása szintén fontos kérdés-
ként merülnek fel.

Az energiairacionalizálás során az alábbi főbb célok 
fogalmazódnak meg:

● Az energia költségek abszolút, vagy relatív 
mértékének csökkentése

● A felhasznált energia mennyiségének csökkenté-
se,  hatékonyság javítása

● Az ellátás biztonságának növelése, alternatív 
megoldások feltárása

● Az energiaellátáshoz kapcsolódó területek viszo-
nyának tisztázása

Az energetikai célú auditok végrehajtása során 
komplex szempontrendszer alapján, valamennyi műkö-
dési terület átvilágítására van szükség ahhoz, hogy 
valódi eredményeket érhessünk el. 

Pénzügyi és jogi szempontok

A pénzügyi és jogi szempontok szerinti elemzés 
célja az, hogy a Megrendelő a működéséhez szükséges 
energiát a lehető legkedvezőbb költségszinten érhesse el 
anélkül, hogy a tevékenység technológiájában jelentősebb 
változtatásokra, beruházásokra lenne szükség. Ha beru-
házás igény fel is merül, az kizárólag az energia ellátó 
rendszert érinti, így a beruházás megtérülése szempont-
jából más jellemzők figyelembevétele szükségtelen.

Energiafajták át/kiváltása

Az egyes energiafajták között az utóbbi időben a 
világpiacon ugyan csökkenő mértékű különbségek 
vannak, azonban még ma is igaz, hogy 1 Kwh energia 
többszörös árkülönbséggel vásárolható meg aszerint, 
hogy villamosenergia, vagy más energiafajták formájá-
ban használjuk fel. A ma már viszonylag magas 
hatásfokkal működő energiaátalakító berendezések idő-
szakában viszonylag egyszerű megfontolással megítél-
hető az egyik energiafajtáról egy másikra való áttérés 
beruházási költsége és az ennek nyomán elérhető költség 
megtakarítás.

füstgáz hővisszanyerő

elektromos vezetékek túlterhelés vizsgálata



Megújuló energiák használati lehetősége

A ma népszerű nevén alternatívnak 
nevezett energiafajták használatára való áttérés 
számos területen indokolt lehet, ugyanis az 
alternatív energiák jelentős részének az árán 
felül egyéb előnyei is vannak. Az energiater-
melés költségeinek folyamatos emelkedése 
mellett a környezetvédelem szempontrendszeré-
nek a bővülése is egyre inkább sietteti ezt a 
folyamatot. Napjainkban a műszaki szempon-
tok sajnos még kevésbé mértékadóak a 
Megrendelői döntésekben, mert az adózási 
szabályok sokkal inkább meghatározóak.

Fogyasztói szokások tudatosítása

A termelést végző ember energiatudatos viselkedése jelentős 
energiamegtakarítási potenciált képvisel minden területen. A dolgozók 
többségének figyelme általában nem terjed ki arra, hogy az 
energiatakarékossági szempontokat érvényesítse. Az erre való 
felkészítéssel azonban akár 10-15%-nyi megtakarítási mérték is 
elérhető anélkül, hogy a termelés minőségében akár a legcsekélyebb 
káros következménnyel számolni kellene.

Műszaki szempontok

A fent tárgyalt racionalizálási lehetősé-
gek igyekeztek érintetlenül hagyni a Megrende-
lőnél megvalósuló termelési folyamatokat, tech-
nológiai szempontokat. A tapasztalatok azonban 
azt mutatják, hogy nem csupán a költségekkel, 
hanem a termelés során felhasznált energia 
mennyiséggel is spórolni kell, sőt valójában itt 
találhatók a nagyobb tartalékok. Kétségtelen 
tény azonban, hogy a műszaki megfontolások 
alapján kidolgozott takarékossági intézkedések a 
legkevésbé univerzális lépésekkel valósíthatók 
meg. Sok innovatív ötlet, műszaki kutatás-
fejlesztés is szükséges ahhoz, hogy érdemi 
eredményeket lehessen elérni.

Az energia átalakítás egyre versenyképesebb alternatívája az energia szállítás. Egy összetett bonyolult 
termelési rendszerben gyakori gond, hogy míg az egyik helyen fűteni, addig a másik helyen hűteni kell. Így 
tehát elvileg külső energia bevitelére csak annak érdekében van szükség, hogy az egyik helyről átszállítsuk a 
másikra az energiát. Az átszállítható energia töredékével (20-25%) megoldható ez a feladat. A hőszivattyús 
megoldások éppen ezért egyre szélesebb körben terjednek. Ezen megoldás esetében is azonban a 
megtakarítható energia költségeket kell összevetni a beruházással járó kiadásokkal.

DL napkollektor

digitális fogyasztásregisztráció

számítógépes energia-monitoring



Egy energiaracionalizálási projekt lépései:

Célok megfogalmazása

Az energia racionalizálás tartalmi kérdése-
inek egyeztetése. Eredménye egy részletes pro-
jektterv elfogadott költségvetéssel, közreműködők 
közötti szerződések.

Ellátó rendszerek feltérképezése

Az energiaellátó rendszerek teljes körű 
feltérképezése, megvalósulási terv szintű doku-
mentálása. A műszaki állapotok és energetikai 
jellemzők felmérése, kapcsolatok folyamat- és 
hatásábra szintű rögzítése.

Célfüggvények meghatározása

Az energia racionalizálás során alkalma-
zandó célfüggvények meghatározása. A megfo-
galmazott prioritások alapján egyszerű és össze-
tett célfüggvények, matematikai modellek konkrét 
intézkedéseket alapozhatnak meg. 

A felhasználás modellezése

 

Tesztobjektumok kiépítése

Tesztcélú kísérleti berendezések fejlesztése, 
továbbfejlesztése, szükséges átalakítások elvégzése.

Eredmények ellenőrzése

A kidolgozott kísérletterv alapján méré-
sek, különböző vizsgálati lépések végrehajtása az 
elvégzett munkák értékelése érdekében. 

Az energia felhasználás szerkezetének átvilágítása, összefüggések feltárása, mérő-, kiértékelő 
rendszerek telepítése. A kísérleti időszak alatt szerzett tapasztalatok számszerűsített összefüggésekben 
való leírása.

Intézkedési tervek kidolgozása

A megismert összefüggések, a tudomány és technika adta lehetőségek figyelembevételével 
konkrét intézkedések megfogalmazása, megvalósulási terv szintű kidolgozása. 


