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Dosahovanie úspor energie reguláciou
AM veºk˘ch v˘konov pomocou meniãov
frekvencie VONSCH
Energetika patrí medzi oblasti s najväã‰ími rozdielmi medzi pôvodnou pätnástkou
krajín EÚ a jej nov˘mi ãlenmi. Pristúpená
desiatka musí prevziaÈ enviromentálnu legislatívu s najprísnej‰ími normami na svete,
ktor˘ch cieºom je zabezpeãenie kvalitnej‰ieho Ïivotného prostredia, okrem iného
aj zniÏovaním spotreby energie. SpºÀanie
t˘chto noriem priamo vpl˘va na postupné zvy‰ovanie cien energií a na zefektívÀovanie v˘robn˘ch procesov v energetike
a priemysle. Z pohºadu subjektov nejde
len o príspevok k udrÏaniu Ïivotného
prostredia, ale aj o zniÏovanie v˘robn˘ch
nákladov na zv˘‰enie vlastnej konkurencie schopnosti na „európskom trhu“.
V odvetviach, kde sa vyuÏívajú motory
veºk˘ch v˘konov je moÏné ich reguláciou
pomocou meniãov frekvencie dosiahnuÈ
zníÏenie nákladov na spotrebu energie
o viac neÏ ‰tvrtinu. Regulácia otáãok
asynchrónnych motorov veºk˘ch v˘konov (nad 250 kW) pomocou meniãov
frekvencie sa rie‰i viacer˘mi spôsobmi,
priãom je moÏné dosiahnuÈ rovnak˘
technick˘ efekt, ale pri rôznych nákladoch a investiãnej návratnosti. V oblasti
v˘konov do 2 MW sa uplatÀuje regulácia pomocou NN meniãov frekvencie,
ktorá je z pohºadu nákladovosti a investiãnej návratnosti jednoznaãne najv˘hodnej‰ia. NN meniãe frekvencie vo vodárensk˘ch, teplárensk˘ch a vzduchotechnick˘ch aplikáciách sa vyznaãujú vysokou
návratnosÈou. Táto sa pohybuje poväã‰ine od 1 roka do maximálne 3 rokov
od uvedenia diela do prevádzky. Pri re-

gulácii ãerpadiel a ventilátorov ide o vyuÏitie fyzikálnych vlastností t˘chto zariadení. Príkon do motora poháÀajúceho
odstredivé ãerpadlo (ventilátor) klesá
s otáãkami kubicky, ale prietok (mnoÏstvo vzduchu) klesá lineárne s otáãkami.
Navy‰e pri otáãkovej regulácii ostáva
úãinnosÈ ãerpadla v dosÈ ‰irokom rozsahu
otáãok nemenná. Preto pri 10% zníÏení otáãok dochádza k zníÏeniu príkonu
motora a t˘m spotreby energie minimálne o 25%. Jednoduché porovnanie
s predchádzajúcimi systémami vyuÏívajúce reguláciu obchvatom resp. ‰krtením
(kde motor beÏí na plné otáãky a dopravné mnoÏstvo sa ‰krtí) hovorí jednoznaãne
o v˘hodnosti otáãkovej regulácie. In˘m
druhom pouÏitia FM sú aplikácie s kon‰tantn˘m momentom na hriadeli motora,
teda zdvíhacie zariadenia, dopravníky,
vleky, lisy, drviãe, mie‰adlá a podobne.
V t˘chto aplikáciách sa príkon do motora s rastúcimi otáãkami mení lineárne.
NávratnosÈ je o nieão hor‰ia, silne závislá
od pracovn˘ch cyklov, ale nepochybne
sú to technologické v˘hody priná‰ajúce
úsporu materiálov a opotrebovania sústrojenstiev.
SpoloãnosÈ VONSCH má zrealizované
viaceré aplikácie veºk˘ch meniãov frekvencie v rozvodniach s rôznym typom
sústav a tam, kde sa vyÏaduje odpínanie a pripínanie sústavy za chodu zariadenia, prípadne sa vyskytujú ãasté
v˘padky napájania a meniã frekvencie
musí na tieto stavy inteligentne reagovaÈ (napríklad vyuÏitie kinetickej energie
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mechanickej sústavy na premostenie
v˘padku siete). Zrealizované posledné
zákazky tohto typu, najmä regulácie
obehov˘ch ãerpadiel v˘konov 800 kW
a 500 kW v teplárensk˘ch aplikáciách,
potvrdili vysokú spoºahlivosÈ technického rie‰enia, ako aj návratnosÈ investície
do 18 mesiacov.
SpoloãnosÈ VONSCH sa uÏ 13 rokov
‰pecializuje na v˘robu a aplikáciu NN
meniãov frekvencie celej v˘konovej ‰kály, s dôrazom na vysoké v˘kony. Vìaka
úzkej previazanosti v˘vojov˘ch a aplikaãn˘ch inÏinierov je schopná vyhovieÈ
individuálnym, technick˘m i ekonomick˘m
poÏiadavkám zákazníka. Tím vybran˘ch
‰pecialistov sa podieºa na inÏinieringu
a aplikácii zariadení, ako aj na za‰kolení
personálu a technickej podpore poãas
trvania i po uplynutí záruãnej lehoty,
ktorá je vìaka vysokej spoºahlivosti minimálne 25 mesiacov.
Ing. ·perka Pavol
Viac o problematike sa doãítate na
www.vonsch.sk.
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