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1 Bevezetés
Az ISD Kokszoló Kft. (a továbbiakban „Társaság”) fő feladata az ISD DUNAFERR Zrt. két
nyersvas kohójának ellátása egyenletesen jó minőségű kohókoksszal. A Két kokszoló blokk és
az ezeket kiszolgáló szénelőkészítő, kokszosztályozó és gáztisztító egységek a gyár
technológiájának fő egységei.
A Kokszoló a biztonságos működés érdekében több betáplálási ponton csatlakozik a
vállalatcsoport energiahálózatához. Az üzem a villamos energia igényének 50%-át,
gőzfelhasználásának teljes mennyiségét saját maga megtermeli. Kiemelt fontosságú az
energiafelhasználási mutatószámok javítása.
A Kokszoló üzem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 és ISO 50001:2011 szerinti integrált
környezet-, minőségbiztosítási- és energiairányítási rendszert működtet. A társaság
elkötelezett az alábbi célok megvalósításában:
„Hosszútávú, eredményes működésünk legfontosabb feltétele az érdekelt felek igényeinek és
elvárásainak következetes teljesítése, a megrendelők megelégedettsége. Ezért alapvető
célkitűzésünk a vevői igényekre rugalmasan reagáló, energiahatékony termelés fenntartása
a lehető legkisebb környezetterhelés és a biztonságos munkavégzés biztosítása mellett.”
A Kézikönyvből fent idézettek szigorúan meghatározott feladatokat rónak a cég minden
dolgozójára.
A Társaság főbb adatait az alábbi táblázat tartalmazza.
Társaság neve
Székhelye
Adószáma:
Cégjegyzékszám:

ISD Kokszoló Kft.
2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.
11103736-4-07
07 09 002492
1. Táblázat A Társaság főbb adatai

A társaság energetikai szakreferensi kötelezettsége a villamos energia és a származtatott
hőenergia fogyasztási adatai alapján egyértelműen megállapítható.

2 Energiafogyasztási adatok
A Társaság a tevékenysége során az alábbi energiahordozókat használja:
MEGNEVEZÉS
Villamos energia (vásárolt)
Villamos energia (saját előállítás)
Földgáz
Származtatott hőenergia
Kamragáz
2. Táblázat A Társaság által felhasznált energiahordozók

Az egyes energiaforrások mennyiségi adatait az alábbiakban mutatjuk be.
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2.1 Villamos energia
A Társaság rendelkezik saját előállítású villamos energiával, a termelés havi mennyiségei
azalábbiak szerint alakultak.

1. Ábra A Társaság saját előállítású villamos energia mennyisége

A havi vásárolt villamos energia fogyasztási adatok az alábbiak szerint alakultak a 2017-es
naptári év során.

2. Ábra A Társaság villamos energia fogyasztás havi alakulása
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2.2 Földgáz
A Társaság a gyártási tevékenységével kapcsolatosan földgázt is használ, a 2017-es év
fogyasztási adatai az alábbiak szerint alakultak.

3. Ábra A Társaság földgázfogyasztási adatai

2.3 Származtatott hőenergia
A Társaság a tevékenysége során vásárolt és termelt származtatott hőenergiát hasznosít, a
havi fogyasztási adatok az alábbiak szerint alakultak.

4. Ábra A Társaság származtatott hőenergia felhasználása
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2.4 Kamragáz
A Társaság a gyártási tevékenységéhez nagy mennyiségű saját termelésű kamragázt használ
fel, a havi fogyasztási adatok az alábbiak szerint alakultak

5. Ábra A Társaság kamragáz felhasználása
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2.5 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
11%
89%
0%

3. Táblázat A Társaság energiafelhasználási arányai részterületenként

A teljes energiafelhasználás megoszlását az alábbi ábra mutatja be:

6. Ábra A Társaság összesített energiafelhasználása energiahordozónként

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

7. Ábra A Társaság összestett CO2 kibocsátása energiahordozónként
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4 Energiahatékonysági intézkedések
4.1 Szemléletformáló oktatás
A Társaság 2015 óta MSZ EN ISO 50001 szerint tanúsított Energia Irányítási Rendszert
üzemeltet, melynek kapcsán meghatározásra kerültek az energia teljesítmény mutatók
(ETM), amelyek azóta és a következő időszakban meghatározzák a Társaság
energiahatékonysági intézkedéseit.
OKTATÁS MEGNEVEZÉSE
Energiahatékonysági
szemléletformáló oktatás

OKTATÁS IDŐPONTJA
2017

RÉSZTVEVŐK SZÁMA
594 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

Támogatással
vagy
támogatás
igénybevétele
nélkül
valósult meg
az intézkedés,

Támogatás
megnevezése

Energiahatékonyságot
növelő
intézkedés
részterület
szerinti
azonosítása

A
végrehajtott
intézkedés
költsége,
eFt

Elért
energia
megtakarítás
energiahordozónkénti
megnevezése,
energiamegtakarítás
mértéke MWh

Elért
energiaköltség
megtakarítás
mértéke, eFt

Porelszívó ventilátor
villamos
energia
csökkentése

Portalanító
épületben meglévő
korszerűtlen
porelszívó villamos
motor és ventilátor
cseréje
1. sz. vagonbuktató
villamos átalakítása
frekvenciaváltók
beépítésével
1. osztályzó K-1-es
szalaghajtás
villanymotor csere
Világítás
korszeríűsítés,
lámpatest cserék
Világítás
korszeríűsítés,
lámpatest cserék
Still-Claus üzemben
működő O401 égető
kemence
földgáz
felhasználásának
csökkentése,
hőntartásra használt
gáz kizárása

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Villamos
MWh

energia,

682

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Villamos
MWh

energia,

127

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Villamos energia, 17,5
MWh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Villamos energia, 4 MWh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Villamos energia, 4 MWh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Földgáz
megtakarítás:
3.324 MWh

N/A

1.sz.
vagonbuktató
villamos
energia
csökkentése
1.osztályzó
villamos
enrgia csökkenté
Benzolkinyerő üzem
világítás korszerűsítés
Still üzem világítás
korszerűsítés
Földgáz
mennyiség
csökkentés

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

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

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

energiahatékonyságot növelő
intézkedés megvalósulásának,
üzembe helyezésének dátuma

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

