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Gięcie rur indukcyjnych w Barnshaw Section Benders, Wielka Brytania.
Źródło: Barnshaws Metal Bending Ltd
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KORZYŚCI

Przetwarzanie elektromagnetyczne

Technologie przetwarzania elektromagnetycznego są zwykle
stosowane do ogrzewania lub topienia materiałów
wykorzystywanych w życiu codziennym. Procesy grzewcze są
niezwykle ważne w produkcji wielu wyrobów konsumenckich i
przemysłowych. Konwencjonalna metoda polega na
podgrzewaniu powietrza w piecu poprzez spalanie paliw
kopalnych i konwekcyjnym przekazywaniu ciepła do
obrabianego elementu. Metoda konwekcyjna ma liczne wady,
takie jak niska sprawność termiczna czy słabsza wymiana
cieplna, a do tego wymaga dużej przestrzeni, jest głośna i
wytwarza liczne produkty uboczne procesu spalania takie jak
CO, CO2 i zanieczyszczenia pyłowe. Technologie przetwarzania

Bezpośrednie metody grzewcze polegają na wytwarzaniu
ciepła w wyniku przepuszczania przez materiał prądu
elektrycznego lub indukowania w nim prądu wirowego.
Stosowanie tych technologii przynosi większe korzyści
w porównaniu z rozwiązaniami opartymi na paliwach
kopalnych i przyczynia się do dekarbonizacji dzięki lokalnej
eliminacji emisji zanieczyszczeń. W zależności od stosowanej
metody wytwarzania elektryczności te technologie
doprowadzą do ogólnej poprawy jakości powietrza. Poza
zmniejszonym wpływem na środowisko, innymi zaletami
technologii elektrociepłowniczych są:

Przetwarzanie
elektromagnetyczne może
potencjalnie zmniejszyć
zapotrzebowanie energetyczne
procesów grzewczych w Unii
Europejskiej o połowę.
To zapotrzebowanie stanowi 20%
całkowitego zapotrzebowania
energetycznego Europy.
elektromagnetycznego wykorzystują do podgrzewania
materiałów fale elektromagnetyczne z zakresu mikrofalowego,
radiowego, podczerwieni i ultrafioletu.
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• Niższe koszty inwestycyjne.
• Stosunkowo małe rozmiary, biorąc pod uwagę wydajność
produkcji.
• Brak kosztów transportu i składowania paliwa.
Większość technologii elektrociepłowniczych wytwarza ciepło
bezpośrednio w materiale docelowym. To znacznie ułatwia
sterowanie procesem i w prowadzi do korzyści w aspekcie
efektywności energetycznej. W zależności od procesu
obserwuje się zazwyczaj dwukrotną poprawę końcowej
wydajności. To oznacza, że przetwarzanie elektromagnetyczne
może potencjalnie zmniejszyć zapotrzebowanie energetyczne
procesów grzewczych w Unii Europejskiej o połowę. To
zapotrzebowanie stanowi 20% całkowitego zapotrzebowania
energetycznego Europy.
Kolejna ważna różnica pomiędzy piecami elektrycznymi
a piecami na paliwa kopalne to straty procesowe związane
z utlenianiem. Straty spowodowane utlenianiem zwyczajowo
wynoszą od 2 do 4% w piecach paliw kopalnych i 1% lub mniej
przy przetwarzaniu elektromagnetycznym.

KORZYŚCI

Przetwarzanie elektromagnetyczne

Utrata kilku procent materiałów może wydawać się niewielkim
problemem, ale tych kilka procent różnicy ma ogromne
znacznie. Straty pojawiają się podczas każdego cyklu
recyklingu. A w procesie, w którym dochodzi do strat, należy
uwzględniać ich wpływ na środowisko w całym cyklu życia
procesu. Europa potrzebuje tych technologii, aby osiągnąć
wyznaczone cele energetyczne i klimatyczne, szczególnie jeśli
chce zrealizować ambicje dotyczące gospodarki okrężnej.

DecarbEurope
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PROCES OGRZEWANIA
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Cewka ogniskowania i cewka
defektu
Przedmiot obrabiany
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10 FAKTÓW

Przetwarzanie elektromagnetyczne

1.

2.

6.

W około 90% przemysłowych procesów termicznych
w Europie korzysta się z innych niż elektryczne
mediów energetycznych (benzyna, węgiel, ropa
naftowa).

7.

Metody ogrzewania elektrycznego oszczędzają
energię całkowitą dzięki użyciu bardziej wydajnemu
i ukierunkowanemu jej wykorzystaniu.

Zastąpienie
dominujących
obecnie
mediów
energetycznych używanych w procesach grzewczych
(benzyny, węgla, ropy naftowej) energią elektryczną
jest możliwe.
Technologia przetwarzania elektromagnetycznego
daje okazję poprawienia systemów reagujących
stosowanych w przemyśle.

Odejście od paliw kopalnych na rzecz elektryczności w najbardziej
energochłonnych procesach przemysłowych w Europie
zmniejszyłoby emisję dwutlenku węgla o 5 miliardów ton CO2 do
2050 roku (średnio do 150 mln ton rocznie, czyli ponad 3% rocznej
emisji dwutlenku węgla w Unii Europejskiej).
3.

4.

5.

8.

Zwiększone użycie odnawialnych źródeł energii
w przemyśle sprawi, że elektryfikacja przemysłowych
procesów grzewczych staje się bardzo wydajną metodą
dekarbonizacji Europy.
Z perspektywy całego okresu użytkowania wyniki emisji
CO2 dla technologii przetwarzania elektromagnetycznego
są znacznie lepsze niż lokalnych systemów grzewczych
zasilanych paliwami kopalnymi.

9.
10.

Przewaga procesowa — wyższa produktywność, wysoki
poziom automatyzacji, niezawodność, odtwarzalność itd.
— to często główny motor wprowadzania technologii
elektrociepłowniczych.

DecarbEurope

Programy zarządzania popytem (DSM) stają się coraz
ważniejsze i prawdopodobnie odegrają istotną rolę w
przyszłych systemach energii elektrycznej.
Paleniska i piece elektryczne to rozwijająca się gałąź
przemysłu Unii Europejskiej. Ich wartość eksportowa
wynosi aż > 50%.
Technologie przetwarzania elektromagnetycznego
ułatwiają wdrażanie rozwiązań wykorzystujących
elektryczne źródła energii odnawialnej.

Źródło: Fraunhofer ISI, UIE, ECI, Institute of Electrotechnology, Leibniz University of Hannover
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5 ROZWIĄZAŃ STRATEGICZNYCH
1.

2.

3.

Zamiana paliw na technologie przetwarzania elektromagnetycznego (EP).
Odejście od ogrzewania zasilanego paliwami na rzecz elektryczności skutkuje uzyskaniem oszczędności
energetycznych netto oraz oszczędności energii pierwotnej w systemie energii elektrycznej, który coraz bardziej
bazuje na odnawialnych źródłach energii. Tego rodzaju oszczędności energii powinny znaleźć się na liście opcji w
Artykule 7(2) Dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (EED), przy założeniu, że limit w wysokości 25%
określony Artykułem 7(3) zostanie odpowiednio zwiększony.
Zapewnienie równych szans wszystkim źródłom energii grzewczych w dyrektywie RED.
Artykuł 23 dyrektywy RED w sektorze ogrzewania i chłodzenia wyraźnie faworyzuje technologie spalania. Należy
znacznie rozszerzyć obecne podejście i stworzyć równe podstawy dla alternatywnych technologii opartych na
elektryczności.
Zwiększenie udziału źródeł energii odnawialnej w sektorze ogrzewania i chłodzenia.
Artykuł 23.3 o ogrzewaniu i chłodzeniu dyrektywy RED powinien wyraźnie odnieść się do kwestii zamiany systemów
opartych na paliwach kopalnych na elektryczne. Elektryfikacja przemysłowych procesów grzewczych może zasadniczo
przebiegać dwutorowo — na zasadzie wdrażania pomp ciepła i wdrażania technologii przetwarzania
elektromagnetycznego.
W technologiach elektromagnetycznych korzystny efekt termiczny uzyskuje się dzięki energii elektrycznej. Dzięki nim
można będzie doprowadzić do znacznego ograniczenia udziału paliw kopalnych w zastosowaniach przemysłowych
(~2000 TWh rocznie). Ich wdrożenie pozwoli oszczędzić znaczne ilości energii elektrycznej. Odpowiednie szacunki
przeprowadza się, stosując odpowiedni mnożnik do ilości energii elektrycznej pozyskanej ze źródeł odnawialnych.

4.

5.

Poszerzenie zastosowania i skali innowacji technologii EP.
Technologie EP są gotowe do wprowadzenia na rynek, ale ich zastosowanie w poszczególnych procesach wymaga
badania i projektowania dla każdego przypadku osobno. Wiadomo, jaką rolę ma tu do odegrania rynek, ale nie wolno
zapominać, że sieć centrów kompetencji mogłaby znacznie ułatwić wprowadzenie tych technologii w przemyśle, tym
bardziej, że większość producentów technologii EP działa w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.
Dalszy rozwój nowo powstałych procesów elektromagnetycznych.
Wiele technologii EP jest dostępnych od dawna i można je uznać za bardzo rozwinięte. Jednakże wiele obiecujących,
nowo powstałych technologii, takich jak podgrzewanie łukiem plazmowym, wiązką elektronową lub laserową czy
podgrzewanie za pomocą mikrofal lub częstotliwości radiowych zasługuje na dalsze dopracowanie.

LIDER BRANŻY

Przetwarzanie elektromagnetyczne

wybrane, co pozwala osiągać dokładne i stałe rezultaty.
Głębokość
nagrzewania
można
dostosować:
od
nagrzewania samej powierzchni po nagrzewanie całego
przekroju elementu. Temperatura podlega kontroli, a dzięki
temu, że ciepło wytwarzane jest wewnątrz elementu
procesy indukcyjne nie wymagają zabudowanego pieca ani
dużego obszaru roboczego.
Nagrzewanie
mikrofalami
wykorzystuje
określone
fragmenty widma fal elektromagnetycznych, aby
wewnętrznie nagrzewać nieprzewodzące materiały. Główne
zalety korzystania z systemów mikrofalowych w
przetwarzaniu przemysłowym to: błyskawiczny przesył
ciepła, nagrzewanie objętościowe i wybiórcze, niewielkie
rozmiary urządzeń, szybkość włączania/wyłączania
urządzeń i brak produktów procesu spalania, czyli
środowisko bez zanieczyszczeń.

Baskar Vairamohan
Starszy kierownik techniczny
w instytucie Electric Power
Research Institute

Dlaczego
przetwarzanie
elektromagnetyczne
jest
opłacalnym rozwiązaniem dekarbonizacji przemysłu?
Najbardziej
znaczące
zalety
przetwarzania
elektromagnetycznego, na przykładzie nagrzewania
indukcyjnego, to:

W jaki sposób technologie przetwarzanie
elektromagnetycznego przyczyniają się do transformacji
energetycznej?
Technologie przetwarzania elektromagnetycznego oferują
znaczące korzyści w porównaniu do paliw kopalnych — na
przykład nie wytwarzają lokalnie dwutlenku węgla.

Błyskawiczne nagrzewanie elementów — nagrzewanie
indukcyjne elementu zapewnia znacznie większą szybkość
podnoszenia temperatury niż procesy konwekcyjne i
procesy wykorzystujące promieniowanie, które zachodzą w
piecach.
Krótki czas rozruchu — piece zawierają duże ilości
materiałów trudnotopliwych, które wymagają nagrzania
przy rozruchu, co powoduje dużą bezwładność termiczną.

Nagrzewanie indukcyjne w przeciwieństwie do procesów
konwencjonalnych, wytwarza ciepło w elemencie metalowym,
a miejsce nagrzewania tego elementu może być precyzyjnie

DecarbEurope

16

Baskar Vairamohan, Starszy kierownik techniczny, EPRI

Nagrzewanie wewnętrzne dzięki procesom indukcyjnym
eliminuje ten problem i pozwala na znacznie szybszy
rozruch.

producentom
powierzchni.

na

wydajniejsze

zagospodarowanie

Co przeszkadza we wprowadzaniu technologii
przetwarzania elektromagnetycznego?
Krótkie procesy produkcyjne — nagrzewanie indukcyjne jest
najbardziej opłacalną metodą produkcji dużych ilości
identycznych części — cewki indukcyjne są projektowane
dla pojedynczej części i są zasilane tak, aby uzyskać
ustaloną głębokość. Koszty nagrzewania indukcyjnego dla
krótkich procesów wymagających różnych części mogą
okazać się wygórowane, gdyż każda część wymagałaby
inaczej zaprojektowanej cewki.

Niskie koszty energetyczne — gdy instalacje indukcyjne nie
są używane, ich można wyłączyć, ponieważ ponowne
uruchomienie nie trwa długo. Piece wymagają ciągłej
dostawy energii, aby utrzymać temperaturę w czasie
opóźnień w procesie i uniknąć długiego rozruchu.
Łatwość automatyzacji — wielu producentów całkowicie
zautomatyzowało urządzenia nagrzewania indukcyjnego w
swoich
zakładach.
Urządzenia
automatycznego
przenoszenia, takie jak walcowe przenośniki taśmowe,
mechanizmy podnoszenia i umieszczania, a także roboty są
wykorzystywane razem ze sterownikami programowalnymi
i komputerami. Obrabiane części mogą być myte
automatycznie, utwardzane indukcyjnie, ponownie myte i
hartowane.

Skomplikowany kształt części — cewka indukcyjna, aby
działała prawidłowo, musi niemalże przylegać do metalu,
przez co niektóre skomplikowane części mogą nie nadawać
się do nagrzewania indukcyjnego.
Procesy dyfuzyjne — nagrzewanie indukcyjne zwykle
odbywa się w atmosferze i temperaturze otoczenia, gdzie
nie będą zachodzić kształtujące powierzchnię dyfuzyjne
procesy metalurgiczne. Jednakże nowe metody łączące
indukcję z nagrzewaniem bezpośrednim, takie jak piece
próżniowe, dają nadzieję na rozwiązanie tego problemu.

Łatwiejsze sterowanie procesem i monitorowanie — cały
czas pojawiają się nowe, bardziej dokładne metody
sterowania
zmiennymi
procesu.
Kontrolowanie
powtarzalności i monitorowanie każdego elementu w
procesie jest, dzięki nagrzewaniu elementów pojedynczo, a
nie partiami, dużo prostsze. Niektóre z nowych rozwiązań
pozwalają na monitorowanie procesu w czasie
rzeczywistym.

Koszty wstępne — skorzystanie z zalet nagrzewania
indukcyjnego, na przykład zwiększonej przepustowości,
może wymagać kosztownych systemów przenoszenia
materiałów. Również pozyskanie zestawu cewek
indukcyjnych może okazać się kosztowne.

Niewielkie wymiary — instalacje nagrzewania indukcyjnego
są zwykle dużo mniejsze niż konwencjonalne, zasilane
paliwem piece grzewcze. Co więcej, procesy indukcyjne
zwykle nie wymagają odizolowanej zabudowy, co sprawia,
że potrzeba na nie znacznie mniej miejsca. To pozwala

Przeszkoleni operatorzy — przetwarzanie części w procesie
nagrzewania indukcyjnego pochłania mniej roboczogodzin
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niż w procesie nagrzewania bezpośredniego. Jednakże
operatorzy tych procesów muszą przejść specjalistyczne
szkolenie.
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DROGA DO SUKCESU

Przetwarzanie elektromagnetyczne

NAGRZEWANIE
INDUKCYJNE
Hiszpania

PIEC ELEKTRYCZNY
Francja
Dzięki nowej linii wyżarzania i nakładania powłok firma
ArcelorMittal St-Chély d’Apcher zwiększyła zdolność
produkcyjną wysokowartościowych niekorodujących pasów
blachy elektrotechnicznej (NGO). Wewnętrzna mikrostruktura
pasa blachy elektrotechnicznej jest korygowana na linii
produkcyjnej podczas procesu wyżarzania. Następnie materiał
jest powlekany warstwą izolującą. Pas blachy nagrzewany jest
do 1100°C za pomocą induktorów i elektrycznych elementów
nagrzewających w poziomym piecu wyżarzania firmy Drever
International. Piec zasilany jest w 100% wodorem, co pozwala
uzyskać czystą i wolną od tlenku powierzchnię blachy. Jest to
bardzo ważne dla materiału wysokowartościowego.

W Hiszpanii, w Porcelanosie, piec ECOMOULD grupy GH Induction
usprawnia wymianę i proces recyklingu tak zwanych odbitek
używanych w formach prasowniczych do produkcji płytek
ceramicznych. Odbitki — gumowe lub elastomerowe powłoki na
stalowej płycie — w miarę używania deformują się i wymagają
wymiany co określoną liczbę cykli produkcyjnych. Dzięki
innowacyjnemu piecowi producent zaoszczędził 75%
wcześniejszych kosztów energii elektrycznej i trzykrotnie
zwiększył produkcję w zakładzie. Tradycyjny piec oporowy
potrzebował aż do czterech godzin, aby nagrzać 500 kg stalowych
form. Piec ECOMOULD nagrzewa taką ilość w zaledwie godzinę.
Technologia ECOMOULD jest przyjazna środowisku i sprzyja
poprawie warunków pracy, ponieważ nie wytwarza
zanieczyszczeń w postaci spalonych elastomerów.

DecarbEurope
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PODCZERWIEŃ
Wielka Brytania
„Firma Heraeus wyjaśniła nam i udowodniła w praktyce, że
podczerwień w średnim zakresie falowym jest najlepsza do
nagrzewania szkła. Poza oszczędnościami energii ten nowy
system pozwala nam także na zimne płukanie butelek
przed nagrzewaniem. Nalewanie napojów gazowanych do
nagrzanych butelek jest niemożliwe, a teraz linia płukania
może być współdzielona z linią napojów gazowanych bez
większych zmian i kosztów”.

Węglowy piec wykorzystujący podczerwień firmy Heraeus
Noblelight pomaga firmie w Wielkiej Brytanii oszczędzać
duże ilości energii w zakładzie produkującym napoje. Piec
pozwala też zaoszczędzić miejsce, gdyż obecnie zimne
płukanie dla soków i napojów gazowanych zachodzi na tej
samej linii. Montaż systemu pracującego w średnim
zakresie falowym podczerwieni zakład oszczędza około 10
000 £ rocznie, a to znaczna korzyść. Wypowiedź inżyniera
produkcji w zakładzie:

(Lewa strona) Innowacyjny piec ECOMOULD. Źródło: GH Induction
(Środek) Nowa linia do wyżarzania i powlekania w St-Chély d'Apcher. Źródło: Drever International
(Prawa strona) Wstępne podgrzewanie szklanych butelek przed napełnieniem. Źródło: Heraeus Noblelight GmbH, Infrared Process Technology
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