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Namen demonstracijskega projekta

Zmanj∏anje porabe energije in s tem obratovalnih
stro∏kov je bilo dose∫eno z vgradnjo frekven≠ne re-
gulacije elektromotorja ventilatorja, ki zagotavlja
zgorevalni zrak za plinske gorilnike na potisni pe≠i za
ogrevanje vlo∫kov v SΩ ΩJ Acroni Jesenice.

Potencialni uporabniki

Podjetja, ki imajo ve≠je ogrevalne naprave in zaradi
razli≠nih toplotnih obremenitev naprav potrebujejo
spremenl j ive kol i≠ ine zgorevalnega zraka.
Tehnologija je enako uporabna tudi pri srednjih in
velikih kotlih. Frekven≠no regulacijo elektromotorjev
je mogo≠e u≠inkovito uporabiti pri pogonih venti-
latorjev in ≠rpalk s spremenljivim pretokom medija
(zraka oziroma vode).

Vi∏ina investicije (cene leta 1996)

Skupna vi∏ina investicije je zna∏ala 5.570.000 SIT
(32.800 ECU) in zajema:
• opremo in instalacijo - 4.470.000 SIT 

(26.300 ECU),
• merilno opremo - 1.100.000 SIT (6.500 ECU).

Dose∫eni prihranki (cene leta 1996)

Prihranek elektri≠ne energije: 783.000 kWh letno
Zni∫anje stro∏kov: 5.480.000 SIT (32.200 ECU) letno

Vra≠ilna doba investicije

Za opremo in instalacijo: 10 mesecev
Za celotno investicijo z upo∏tevanjem stro∏kov za
merilno opremo: 1 leto

Povzetek projekta

SΩ ΩJ Acroni Jesenice je najve≠ji slovenski proizva-
jalec jekla z letno proizvodnjo 200.000 ton jeklenih
izdelkov. Za zadovoljitev vedno ve≠jih kakovostnih
zahtev tr∫i∏≠a in zni∫anje proizvodnih stro∏kov je bil
v letih 1995/96 izveden projekt modernizacije vro≠e
valjarne. V okviru projekta modernizacije vro≠e va-
ljarne je bila posodobljena tudi potisna ogrevna pe≠
za ogrevanje jeklenih kontinuirno vlitih vlo∫kov na
tehnolo∏ko predpisano temperaturo vro≠ega valja-
nja. V celoti je bila na njej zamenjana merilno-regu-
lacijska oprema in uveden ra≠unalni∏ki nadzor in
krmiljenje procesa ogrevanja. 

πirok proizvodni program, razli≠ni ≠asovni intervali
praznjenja pe≠i in razli≠ni na≠ini zakladanja vlo∫kov
(mrzlo in toplo zakladanje), pomenijo precej∏nja
nihanja obremenitve pe≠i. Potrebne koli≠ine zraka za
zgorevanje zemeljskega plina zagotavljata dva venti-
latorja, ki jih poganjata elektromotorja mo≠i 160
kW. Za optimalno sestavo plinske me∏anice in za-
gotovitev tehnolo∏ko predpisanih razmer v pe≠i je

zahtevan konstanten tlak zemeljskega plina in zraka.
V preteklosti se je konstanten tlak pri razli≠nih obre-
menitvah pe≠i vzdr∫eval z odpiranjem oziroma za-
piranjem loput na sesalni strani ventilatorjev.
Tehnolo∏ko je bila tak∏na regulacija z du∏enjem
zadovoljiva, vendar z energetskega vidika dokaj
potratna.

Z izvedbo projekta je bil na elektromotor prvega
ventilatorja priklju≠en frekven≠ni regulator hitrosti
vrtenja, ki v odvisnosti od obremenitve pe≠i krmili
elektromotor in vzdr∫uje konstanten tlak zgore-
valnega zraka. Kadar pe≠ obratuje z nizko in srednjo
obremenitvijo, deluje le ventilator s frekven≠no re-
gulacijo, ob pove≠anih potrebah pa se vklju≠i ∏e
drugi ventilator, na katerem je bil v vgrajen mehki
zagon motorja z namenom, da v ≠asu zagonov ne bi
prihajalo do prekomernih nihanj tlaka zgorevalnega
zraka in velikih zagonskih tokov elektromotorja.

Analiza obratovanja prvega ventilatorja, opremlje-
nega s frekven≠no regulacijo, je pokazala, da se je
poraba elektri≠ne energije zmanj∏ala za skoraj 40 %,
drugi ventilator pa sploh ne obratuje ve≠.
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Elektronska regulacija hitrosti vrtenja 
elektromotorja ventilatorja

Iz splo∏nega prikaza zna≠ilne krivulje ventilatorja
(glej diagram) je razvidno, da je najve≠ji tlak
dose∫en, ko ni pretoka zraka, nara∏≠anje pretoka pa
pomeni zni∫anje stati≠nega tlaka. Na isti sliki je vidna
tudi zna≠ilnica kanalske mre∫e z delovno to≠ko A, v
kateri ima ventilator optimalno obratovanje in
najve≠ji izkoristek. Zmanj∏anje pretoka zraka lahko
dose∫emo z vgradnjo du∏ilne lopute na vstopni
oziroma izstopni kanalski mre∫i. Enostavna in poceni
regulacija z du∏enjem povzro≠a dodatne upore v si-
stemu (to≠ka B). Pri tej vrsti regulacije ventilator
obratuje pri konstantni hitrosti, tako da se z
zmanj∏anjem pretoka zraka poraba elektri≠ne
energije le malo zmanj∏a. Ker se je zaradi dodatnih
uporov zmanj∏ala aerodinamska mo≠ ventilatorja in
se zato izkoristek ventilatorja strmo zmanj∏a, je taka
regulacija energetsko potratna.

Pretok zraka lahko zmanj∏amo tudi z zni∫anjem
hitrosti vrtenja ventilatorja (to≠ka C), pri ≠emer pride
do zmanj∏anja potrebne mo≠i in tlaka. Ker je poraba
elektri≠ne energije sorazmerna s tretjo potenco
hitrosti vrtenja elektromotorja, dose∫emo z
zmanj∏anjem hitrosti znaten prihranek energije.
Zmanj∏anje izkoristka ventilatorja je pri obi≠ajnih
obmo≠jih spreminjanja hitrosti zanemarljivo.

Zni∫anje hitrosti vrtenja ventilatorja je razmeroma
enostavno dose≠i z asinhronskim elektromotorjem in
vgradnjo frekven≠ne regulacije v napajalni tokokrog
elektromotorja, zato se je podjetje SΩ ΩJ Acroni
odlo≠ilo za tovrstno energetsko u≠inkovito investicijo.

Vgradnja frekven≠ne regulacije

Zgorevalni zrak, potreben za zgorevanje zemeljskega
plina na potisni pe≠i, zagotavljata dva enaka ventila-
torja zmogljivosti 16.000 m3/h. Ventilatorja poganja-
ta 160 kW trifazna asinhronska elektromotorja, ki
sta se v preteklosti vrtela s konstantno hitrostjo
vrtenja. Konstanten tlak pri razli≠nih obremenitvah
pe≠i se je vzdr∫eval z odpiranjem oziroma zapiranjem
loput na sesalni strani ventilatorjev. 

V septembru 1996 so v podjetju SΩ ΩJ Acroni
Jesenice vgradili sistem frekven≠ne regulacije elektro-
motorja ventilatorja. Na motor so vgradili frekven≠ni
pretvornik, ki s pulzno-∏irinsko modulacijo prek tri-
faznega usmernika generira napetostni signal spre-
menljive frekvence.

Osnovna regulacijska veli≠ina za frekven≠ni regulator
je analogni signal merilnika tlaka zraka za zgoreva-
nje (za rekuperatorjem odpadne toplote dimnih
plinov), ki preko centralnega krmilnika dolo≠i hitrost
vrtenja elektromotorja ventilatorja. V ≠asu ni∫jih
obremenitev pe≠i lahko zahtevane koli≠ine zraka
oskrbuje prvi ventilator, ki s frekven≠no regulacijo
hitrosti vrtenja vzdr∫uje predpisan tlak zraka za
zgorevanje. V ≠asu ve≠jih obremenitev pe≠i, ko
koli≠ine zraka za zgorevanje s prvega ventilatorja ne
zadostujejo za vzdr∫evanje tlaka in se tlak zraka
zni∫a pod predpisano vrednost, se avtomatsko
vklju≠i ∏e drugi ventilator. Pred zagonom drugega

ventilatorja se ∏tevilo vrtljajev na motorju prvega
ventilatorja zni∫a na najni∫jo vrednost in preko
mehkega zagona vklju≠i drugi ventilator. Naprava za
mehki zagon drugega motorja prepre≠i sunkovit
zagon drugega ventilatorja in tako prepre≠i velike
motnje (nihanja) tlaka zraka in zagonskih tokov elek-
tromotorja med zagonom. Pri isto≠asnem obrato-
vanju obeh ventilatorjev drugi ventilator obratuje s
polnim ∏tevilom vrtljajev, hitrost vrtenja prvega
motorja pa glede na meritev tlaka krmili frekven≠ni
regulator. Ko se potrebe po zraku zni∫ajo pod vred-
nost, ko je dovolj obratovanje enega ventilatorja,
centralni krmilnik postopoma zvi∏a ∏tevilo vrtljajev
prvega motorja na najve≠jo vrednost in preko
naprave za mehki zagon izklju≠i drugi ventilator. 

Avtomatizacija vodenja frekven≠nega regulatorja je
bila vklju≠ena v integralni sistem vodenja pe≠i.
Operater na ra≠unalni∏ki delovni postaji nadzira
odstotni dele∫ nazivne hitrosti vrtenja ventilatorja,
trenutno mo≠ motorja in porabo elektri≠ne energije
lo≠eno za oba ventilatorja.

Izvedba projekta frekven≠ne regulacije je v SΩ ΩJ
Acroni omogo≠ila, da so lahko zaradi izbolj∏anja re-
gulacije zni∫ali delovni tlak zgorevalnega zraka. Po
zamenjavi rekuperatorja in vgradnji avtomatskega
krmiljenja tlaka zgorevalnega zraka v odvisnosti od
obremenitve pe≠i se je poraba elektri≠ne energije
motorja zmanj∏ala za 65 %. Sedaj motor porablja le
35 % elektri≠ne energije, ki jo je porabljal pred
vgradnjo frekven≠ne regulacije.

Frekven≠na regulacija in mehki zagon elektromotor-
jev sta postavljena v posebnem prostoru v omarico s
prezra≠evanjem. F i l t r i ,  k i  so pr igra jeni  k
frekven≠nemu regulatorju, omogo≠ajo zni∫anje
vi∏jeharmonskih komponent elektri≠nega toka na
ustrezno raven.
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Spremljanje u≠inkov projekta

Za spremljanje u≠inkov demonstracijskega projekta
je bila vgrajena merilna oprema za merjenje porabe
elektri≠ne energije obeh ventilatorjev in meritev pre-
toka zgorevalnega zraka pred rekuperatorjem. Vsi
izmerjeni podatki se ra≠unalni∏ko spremljajo in
shranjujejo. Primerjalna analiza u≠inkov projekta
pred in po vgradnji frekven≠ne regulacije elektro-
motorja ventilatorja ni bila mo∫na, saj je bila potisna
pe≠ ob vgradnji frekven≠ne regulacije v fazi prenove
in zato podatka o u≠inkih pred in po investiciji nista
primerljiva.

Poraba elektri≠ne energije je zato bila primerjalno
merjena na motorju z in brez frekven≠ne regulacije v
odvisnosti od koli≠ine ogretega materiala in porabe
zemeljskega plina. Merilnik pretoka zraka v dovod-
nem kanalu pred rekuperatorjem meri skupni pretok
zgorevalnega zraka obeh ventilatorjev. 

V podjetju SΩ ΩJ Acroni so nekaj tednov lo≠eno
spremljali porabo elektri≠ne energije in koli≠ino
zgorevalnega zraka na ventilatorju brez frekven≠ne
regulacije, kasneje pa ve≠ kot eno leto analizirali
obratovanje prvega ventilatorja z uporabo frekven-
≠ne regulacije. V izra≠unu u≠inkov frekven≠ne regu-
lacije so upo∏tevani le prihranki pred zamenjavo
rekuperatorja. Z uporabo frekven≠ne regulacije se je
poraba elektri≠ne energije zmanj∏ala za skoraj 40 %
v celotnem obmo≠ju obratovanja ventilatorja.

Ker sistem zaradi zni∫anja tlaka zgorevalnega zraka
ve≠ino ≠asa obratuje pri ni∫jih obremenitvah, drugi
ventilator sploh ne obratuje, kar vodi se do ve≠jih
prihrankov. Vra≠ilna doba nalo∫be je tako kraj∏a od
enega leta. K temu lahko dodamo ∏e prihranek zara-
di 0,5 % zmanj∏anja porabe plina, ki se pri≠akuje na
osnovi kakovostne kontrole tlaka zgorevalnega
zraka. Prihranka zaradi zmanj∏ane porabe plina v
izra≠unih u≠inkov frekven≠ne regulacije nismo
upo∏tevali.

Dose∫eni prihranki

Potisna pe≠ obratuje povpre≠no 15 % ≠asa (49 dni
na leto) z manj kot 20 % obremenitvijo, 81 % ≠asa
(267 dni) z obremenitvijo med 20 in 80 % in le 4 %
≠asa (12 dni) z obremenitvijo nad 80 %. Pred vgrad-
njo frekven≠ne regulacije je bila letna poraba elek-
tri≠ne energije za pogon ventilatorjev 1.480.000 kWh.
Prvi ventilator je obratoval 100 % ≠asa delovanja
pe≠i, drugi pa 40 % ≠asa. Z vgradnjo frekven≠ne re-
gulacije se je poraba elektri≠ne energije zni∫ala za
783.000 kWh, pri ≠emer se je poraba prvega venti-
latorja, ki ima frekven≠no regulacijo, zni∫ala za
360.000 kWh. Drugi ventilator sploh ne obratuje ve≠,
kar da prihranek 423.000 kWh.

Pri povpre≠ni ceni elektri≠ne energije 7 SIT/kWh
(0,04 ECU/kWh) predstavlja 50 % zni∫anje porabe
elektri≠ne energije prihranek 5.480.000 SIT (32.200
ECU).

Dodatni u≠inki projekta

Meritve koli≠in zgorevalnega zraka pred rekupera-
torjem odpadne toplote dimnih plinov so opozorile
na veliko netesnost in neekonomi≠nost obratovanja
igli≠astega rekuperatorja. Visoki prihranki demon-
stracijskega projekta so bili se dodatna spodbuda, da
se je podjetje v letu 1997 odlo≠ilo za zamenjavo
rekuperatorja z modernim cevnim rekuperatorjem,
ki omogo≠a predgretje zgorevalnega zraka na tem-
peraturo 450 ˚C. S popolno tesnostjo novega reku-
peratorja so v celoti odpadle izgube zgorevalnega
zraka in se hkrati zni∫ale potrebe po koli≠inah
zgorevalnega zraka. Poraba elektri≠ne energije se je
v primerjavi s prej∏njim stanjem zni∫ala za dodatnih
45 %. V letu 1998 je bila izvedena ∏e avtomatska
nastavitev tlaka zgorevalnega zraka v odvisnosti od
obremenitve pe≠i, ki omogo≠a se dodatno zni∫anje
porabe elektri≠ne energije. 

Zaradi uspe∏nosti projekta je v podjetju za≠elo
nara∏≠ati zanimanje za frekven≠no regulacijo, tako
da so v nekaj mesecih po zaklju≠ku projekta vgradili 

se ∏est frekven≠nih pretvornikov, od tega dva na
∫erjave, dva na transportne valj≠nice in dva na ma-
nj∏i klimatski napravi.

Vgradnja frekven≠ne regulacije predstavlja tudi
zmanj∏anje obremenitve okolja. Z manj∏im odjemom
elektri≠ne energije iz omre∫ja so v SΩ ΩJ Acroni
Jesenice posredno zmanj∏ali emisijo CO2 za okrog
390 ton na leto, s predvidenim zmanj∏anjem porabe
plina za 0,5 % pa za okrog 110 ton na leto.

Vra≠ilna doba investicije

Skupna vi∏ina investicije za dobavo in vgradnjo
frekven≠ne regulacije elektromotorja ventilatorja,
vklju≠no z opremo za mehki zagon, krmilno in meril-
no opremo, je bila 5.572.000 SIT (32.800 ECU).
Dose∫en prihranek (v cenah leta 1996) zna∏a
5.480.000 SIT (32.200 ECU) letno, kar da vra≠ilno
dobo investicije eno leto. 

Brez upo∏tevanja stro∏kov za merilno opremo (dva
∏tevca elektri≠ne energije, merilnik pretoka zraka) za
ra≠unalni∏ko spremljanje u≠inkov demonstracijskega
projekta v vi∏ini 1.100.000 SIT (6.500 ECU) pa je
vra≠ilna doba investicije le 10 mesecev.

Potencialni uporabniki

Frekven≠no regulacijo je mogo≠e u≠inkovito upora-
biti pri ventilatorjih in ≠rpalkah s spremenljivim pre-
tokom medija. Prihranki elektri≠ne energije so
posebno ugodni, ≠e prevladuje obratovanje pri ni∫jih
obremenitvah. Poleg tega omogo≠a frekven≠na re-
gulacija mehko speljevanje elektromotorja, ki zago-
tavlja manj∏e zagonske tokove in mehanske sunke in
s tem dalj∏o ∫ivljenjsko dobo opreme ter ni∫je
stro∏ke vzdr∫evanja.

Nalo∫ba v frekven≠no regulacijo je ekonomsko
ugodnej∏a pri ve≠jih motorjih, saj se cena
frekven≠nih regulatorjev na kW zmanj∏uje z
nara∏≠anjem nazivne mo≠i elektromotorja. Tipi≠na
vra≠ilna doba za take sisteme je manj kot dve leti. 
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Komentar podjetja SΩ ΩJ Acroni Jesenice

Z investicijo v frekven≠no regulacijo hitrosti vrtenja
ventilatorja za zgorevalni zrak, s katero smo nado-
mestili energetsko potratno regulacijo tlaka zraka z
du∏enjem smo presegli na≠rtovano 30 % zni∫anje
rabe elektri≠ne energije. Poraba elektri≠ne energije
ventilatorja po vgradnji frekven≠ne regulacije,
zamenjavi rekuperatorja in avtomatskem nastavlja-
nju tlaka zgorevalnega zraka zna∏a le okrog 35 %
porabljene energije pred vgradnjo frekven≠ne regu-
lacije.

Natan≠nej∏a regulacija in zanesljivej∏e obratovanje
sta hkrati omogo≠ili zni∫anje nastavljenega obrato-
valnega tlaka zgorevalnega zraka. S tem smo v celoti
odpravili potrebo po vklopu drugega ventilatorja v
≠asu ve≠jih obremenitev pe≠i. Od ostalih prednosti je
treba omeniti precej∏nje zni∫anje ravni hrupa, ki je
izbolj∏alo delovne pogoje operaterjev na pe≠i.
Dose∫eni prihranki energije in ugotovitve, ki so izha-
jale iz spremljanja u≠inkov projekta, so bila nepo-
sredna spodbuda za investicije v zamenjavo rekupe-
ratorja in vgradnjo ∏estih frekven≠nih regulatorjev.

Prva ideja za izpeljavo projekta se je porodila v marcu
1996, po sedmih mesecih pa je po dvodnevnem
uspe∏nem poskusnem obratovanju frekven≠na regu-

lacija pri≠ela z rednim obratovanjem. Veliko ∏tevilo
ponudb izvajalcev, ki so se prijavili na razpis, nam je
omogo≠ilo, da smo izbrali tako cenovno kot kakovo-
stno najustreznej∏o ponudbo. Izvedba od izbire izva-
jalca do obratovanja je trajala le dva meseca, s ≠imer
je bil projekt zaklju≠en se pred kon≠ano rekonstruk-
cijo pe≠i. Pri izvedbi projekta smo v najve≠ji mo∫ni
meri vklju≠ili lastno osebje, s ≠imer smo zni∫ali
stro∏ke projekta ter pridobili izku∏nje za nadaljnje
projekte na tem podro≠ju.
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Ta projekt je eden od ∏estih projektov, ki jih je financirala Evropska komisija (DG I) v okviru programa PHARE. Projekt je izvajal mednarodni konzorcij, ki so ga sestavljali
Center za energetsko u≠inkovitost z Instituta “Jo∫ef Stefan”, Slovenija, Energy Technology Support Unit (ETSU) iz Velike Britanije, Zavod za gradbeni∏tvo (ZAG) iz Slovenije
in Byrne Ó Cléirigh (BÓC) iz Irske.

Dodatne informacije za ta projekt in ostale demonstracijske projekte energetsko u≠inkovitih investicij v industriji lahko dobite pri Centru za energetsko u≠inkovitost, Institut
“Jo∫ef Stefan”, Jamova 39, 1001 Ljubljana, tel.: (061) 1885 210, faks: (061) 1612 335. 

Dodatne informacije za demonstracijske projekte energetsko u≠inkovitih investicij za zgradbe lahko dobite pri Gradbenem in∏titutu ZRMK, Dimi≠eva 12, 1000 Ljubljana,
tel.: (061) 1888 433, faks: (061) 348 375.

Dodatne informacije o aktivnostih na podro≠ju u≠inkovite rabe energije v Sloveniji lahko dobite na Agenciji Republike Slovenije za u≠inkovito rabo energije, Dimi≠eva 12,
1000 Ljubljana, tel.: (061) 1888 355, faks: (061) 1888 367.
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