ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES
JELENTÉS
az

ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zrt.
vonatkozásában
a 2017-es naptári év energiafogyasztási és energiahatékonysági tevékenységgel
kapcsolatosan

készítette

CleanTech Energy Solutions Energetikai Kft.

TARTALOMJEGYZÉK
1

Bevezetés ................................................................................................................................................ 3

2

Energiafogyasztási adatok ....................................................................................................................... 3
2.1

Villamos energia ....................................................................................................................................... 4

2.2

Földgáz ...................................................................................................................................................... 4

2.3

Származtatott hőenergia .......................................................................................................................... 5

2.4

Koksz felhasználás .................................................................................................................................... 6

2.5

Kamragáz .................................................................................................................................................. 6

2.6

Kohógáz .................................................................................................................................................... 7

2.7 Üzemanyag ............................................................................................................................................... 7
2.7.1
Gázolaj ............................................................................................................................................. 7
2.7.2
Motorikus benzin ............................................................................................................................ 8
2.7.3
PB gáz .............................................................................................................................................. 8
2.8

Teljes energiafelhasználás ........................................................................................................................ 9

3

CO2 felhasználás ...................................................................................................................................... 9

4

Energiahatékonysági intézkedések........................................................................................................ 10
4.1

Szemléletformáló oktatás ....................................................................................................................... 10

4.2

Energiahatékonysági intézkedések bemutatása ..................................................................................... 10

2

1 Bevezetés
Az ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban:
Társaság) alaptevékenysége szerint az ipari ágazatba, főtevékenységét tekintve a kohászati
szakágba tartozik. A vásárolt alapanyagokból (vasérc, acélhulladék, koksz, ötvözők) a
technológiai folyamat eredményeképpen előállított melegen hengerelt, pácolt, hidegen
hengerelt, tüzihorganyzott szalagokat és táblalemezeket, valamint nyitott és zárt hidegen
hajlított idomacélokat elsősorban gépipari, járműipari, építőipari termékek gyártásához,
acélszerkezetek, háztartási berendezések és egyéb alkatrészek előállításához használják fel.
A több mint hat évtizedes múltra visszatekintő cégcsoport tevékenységének középpontjában
a vevőközpontú termelés, versenyképes acéltermékek gyártása, minőség- és
környezettudatos munkavégzés, egészséges és biztonságos munkakörnyezet megteremtése
áll.
A Társaság főbb adatait az alábbi táblázat tartalmazza.
Társaság neve
Székhelye
Adószáma:
Cégjegyzékszám:

ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zrt.
2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.
11102539-4-07
07 10 001049
1. Táblázat A Társaság főbb adatai

2 Energiafogyasztási adatok
A Társaság a tevékenysége során az alábbi energiahordozókat használja:
MEGNEVEZÉS
Villamos energia
Földgáz
Származtatott hőenergia
Koksz
Kamragáz
Kohógáz
Üzemanyag
2. Táblázat A Társaság által felhasznált energiahordozók
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2.1 Villamos energia
Az havi villamos energia fogyasztási adatok az alábbiak szerint alakultak a 2017-es naptári év
során.

1. Ábra A Társaság villamos energia fogyasztás havi alakulása

2.2 Földgáz
A Társaság a gyártási tevékenységével kapcsolatosan földgázt is használ, a 2017-es év
fogyasztási adatai az alábbiak szerint alakultak.

2. Ábra A Társaság földgázfogyasztási adatai
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2.3 Származtatott hőenergia
A Társaság a tevékenysége során származtatott hőenergiát hasznosít, a havi fogyasztási
adatok az alábbiak szerint alakultak.

3. Ábra A Társaság származtatott hőenergia felhasználása

A Társaság a gyártási technológia során keletkező hőenergiát is hasznosítja, a vásárolt és
hasznosított technológiai hulladékhő arányát az alábbiakban mutatjuk be.

4. Ábra A Társaság által hasznosított származtatott hőenergia forrásonként
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2.4 Koksz felhasználás
A Társaság a gyártási tevékenységéhez nagy mennyiségű kokszot használ fel, a havi fogyasztási
adatok az alábbiak szerint alakultak

5. Ábra A Társaság koksz felhasználása

2.5 Kamragáz
A Társaság a gyártási tevékenységéhez nagy mennyiségű kamragázt használ fel, a havi
fogyasztási adatok az alábbiak szerint alakultak

6. Ábra A Társaság kamragáz felhasználása
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2.6 Kohógáz
A Társaság a gyártási tevékenységéhez nagy mennyiségű kohógázt használ fel, a havi
fogyasztási adatok az alábbiak szerint alakultak

7. Ábra A Társaság kohógáz felhasználása

2.7 Üzemanyag
A Társaság a tevékenységével kapcsolatosan gázolajat, motorikus benzint és PB gázt használt
fel az elmúlt évben.
2.7.1 Gázolaj
A gázolaj felhasználását az alábbiakban mutatjuk be:

8. Ábra A Társaság által felhasznált gázolaj mennyiségének alakulása
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2.7.2 Motorikus benzin
A Társaság motorikus benzin felhasználása az alábbiak szerint alakult.

9. Ábra A Társaság motorikus benzin felhasználása

2.7.3 PB gáz
A Társaság PB gáz felhasználása az alábbiak szerint alakult.

10. Ábra A Társaság PB gáz felhasználása
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2.8 Teljes energiafelhasználás
A Társaság telephelyén az alacsony mértékű épület és a szállítás részterületi fogyasztása miatt
az energiafelhasználás a tevékenység részterületre összpontosul:
RÉSZTERÜLET
Épület
Tevékenység
Szállítás

RÉSZARÁNY
2%
98%
0%

3. Táblázat A Társaság energiafelhasználási arányai részterületenként

A teljes energiafelhasználás megoszlását az alábbi ábra mutatja be:

11. Ábra A Társaság összesített energiafelhasználása energiahordozónként

3 CO2 felhasználás
A CO2 felhasználás energiahordozónkénti megoszlását az alábbi ábra mutatja be:

12. Ábra A Társaság összestett CO2 kibocsátása energiahordozónként
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4 Energiahatékonysági intézkedések
4.1 Szemléletformáló oktatás
A Társaság 2016 óta ISO 50001 szerint tanúsított Energia Irányítási Rendszert üzemeltet,
melynek keretein belül a munkavállalók oktatása is tervszerűen megtörtént. Az oktatásban
részesített munkavállalók száma az alábbiak szerint alakult:
OKTATÁS MEGNEVEZÉSE
Energiahatékonysági
szemléletformáló oktatás
Energiairányítási rendszer
oktatás

OKTATÁS IDŐPONTJA
2017. 10.10.

RÉSZTVEVŐK SZÁMA
14 fő

2017

3500 fő

4. Táblázat A Társaság energiahatékonysági szemléletformáló oktatás időpontjai

4.2 Energiahatékonysági intézkedések bemutatása
A Társaság a 2017-es naptári évben az alábbiakban felsorolt energiahatékonysági
intézkedéseket valósította meg:
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A végrehajtott energiahatékonysági intézkedések ismertetése, az elért eredmények bemutatása:
Energiahatékonyságot
növelő
intézkedéssel
érintett
műszaki
rendszer megnevezése

Az
intézkedés
műszaki
tartalma

Energetikai
auditban
szerepelt-e
a javaslat

Támogatás
megnevezése

Energiahatékonys
ágot
növelő
intézkedés
részterület szerinti
azonosítása

A
végrehajtott
intézkedés
költsége, eFt

N/A

Támogatással
vagy támogatás
igénybevétele
nélkül valósult
meg
az
intézkedés,
N/A

Konverter
pótvíz
visszaadásához
búvár
szivattyúk beszerzése,
beüzemelése
Hideghengerműi
kondenzsor

Két
darab
búvárszivattyú
beépítése
Hideghengerműi
kondenzsorok
cseréje

Elért
energiaköltség
megtakarítás
mértéke, eFt

10.844

Elért
energia
megtakarítás
energiahordozónkénti
megnevezése,
energiamegtakarítás
mértéke MWh
N/A

N/A

Tevékenység

N/A

N/A

N/A

Tevékenység

7.200

N/A

N/A

N/A

A végrehajtott energiahatékonysági intézkedések egyéb paramétereinek bemutatása
Támogatással
megvalósult
energiamegtakarítás mértéke,
MWh

energiahatékonyságot növelő
intézkedéssel
elért
nem
energiaköltség
típusú
megtakarítás mértéke, eFt

végrehajtott
energiahatékonyságot növelő
intézkedés
várható
megtérülési ideje, év

Tervezett energia megtakarítás
energiahordozónkénti
megnevezése,
energiamegtakarítás mértéke
MWh

energiahatékonyságot növelő
intézkedés megvalósulásának,
üzembe helyezésének dátuma

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Villamos energia: 83,333
Származtatott hőenergia: 22,222

N/A

N/A

N/A

