Holec ® Tehnologie cu vid şi izolaţie solidă

Comutaţie ecologică

O alternativă durabilă pentru aparatajul
de comutaţie umplut cu gaz SF6

Tehnologie energetică ecologică
Tehnologie cu vid şi izolaţia solidă
În ultimii ani, mediul a devenit un aspect foarte important în
cadrul societăţii. Rapoartele alarmante referitoare la efectul de
seră şi schimbările climatice înseamnă că fiecare cunoaşte
ameninţarea gravă pentru viaţa pe Terra. Este timpul ca fiecare
să-şi asume responsabilitatea pentru aceste evoluţii.
Emisiile de gaz SF6 ale aparatajelor de comutaţie contribuie
semnificativ la pericolul efectului de seră şi al schimbării
asociate a climei. Producerea SF6 creşte în continuare la nivel
global, în ciuda faptului că acest gaz cu efect de seră apare în
lista protocolului de la Kyoto ca „indezirabil” [1]. Gama completă
Eaton de sisteme de aparataj de comutaţie pentru tensiune
medie care nu conţin SF6 (consultaţi caseta) oferă o
oportunitate pentru a aduce o contribuţie activă la reducerea
emisiilor de gaz SF6 la nivel mondial.

Alternative pentru SF6
Gazul SF6 este utilizat ca mediu de izolare şi comutaţie deoarece are
proprietăţi de comutaţie bune şi permite un caracter compact al
aparatajului izolat cu gaz în comparaţie cu aparatajul convenţional izolat
cu aer. Dar, deşi nu există nicio alternativă viabilă din punct de vedere
economic la gazul SF6 pentru aparatajele de comutaţie la tensiune
înaltă (TÎ) (> 52 kV) din reţeaua de transport, utilizarea SF6 nu este
deloc necesară în aparatajele de comutaţie pentru tensiune medie (TM)
(< 52 kV) din reţeaua de distribuţie.
Alternative complet echivalente sunt disponibile pe piaţă [2]. Aceste
alternative pot consta din combinaţii de tehnologie cu vid pentru
comutaţie şi materiale de înaltă calitate în scopul izolării, care au ca
rezultat dimensiuni minime şi acelaşi caracter compact ca şi pentru
aparatajele de comutaţie SF6.

O alegere intenţionată în favoarea aparatajului
de comutaţie care nu conţine SF6
În anii ’80, grupul Holec, a luat o decizie fundamentală pentru acele
vremuri, de a nu utiliza gazul SF6 ca mediu de izolare şi comutaţie
pentru echipamentul de tensiune medie. Holec dispunea în anii ’80 de
tehnologie SF6 proprie. Motivul principal al refuzului utilizării gazului
SF6 în echipamentele de tensiune medie a fost complexitatea
tratamentului necesar şi nevoia de măsuri de siguranţă suplimentare
când acestea sunt utilizate în locaţii publice precum zonele rezidenţiale
şi centre comerciale. Exista, de asemenea, posibilitatea ca gazul SF6
să primească eticheta de risc de mediu, aşa cum a fost cazul PCB şi
azbestului. Marca Cutler-Hammer de la Eaton, care a fost lider de piaţă
în Statele Unite cu echipamentul de tensiune medie NEMA/ANSI,
dezvolta, de asemenea, aparataje de comutaţie pentru tensiune medie
care nu conţin SF6 din aceleaşi motive.

Caracteristici ale tehnologiei cu vid
• Sigură
• Compactă
• Fiabilă
> 30.000 operaţii de comutaţie mecanică
> 100 operaţii de comutaţie ale curentului de scurtcircuitare (Ik)
• Nu necesită întreţinere
Secţiune transversală a unui
întrerupător cu vid

Gazul SF6 – datele

Emisia anuală de gaz SF6 la nivel mondial

SF6 este un compus sintetic care constă dintr-un atom de sulf şi şase
atomi de fluor şi nu se găseşte în mod normal în stare naturală. SF6
este gazos la temperatura camerei şi este mai greu decât aerul. Din
cauza legăturilor puternice dintre atomii de sulf şi de fluor SF6 este
inert în condiţii normale. Acest gaz are anumite proprietăţi electrice
care-l fac potrivit ca izolator şi agent de comutaţie în aparatajul de
comutaţie pentru distribuţie electrică.

Pe măsură ce consumul de energie creşte, utilizarea de SF6 creşte, de
asemenea, în valoare absolută. Se estimează că producţia de gaz SF6
va ajunge la aproximativ 8000 de tone metrice, dintre care 80 % este
utilizat în tehnologia energiei electrice pentru operaţii de comutaţie,
răcire şi izolare [3].

SF6 se descompune în substanţe toxice prin ardere, de exemplu atunci
când apare un arc electric intern în aparatajul de comutaţie. În cazul
unui astfel de arc gazul SF6 şi produsele lui secundare toxice sunt
eliberate în atmosferă. Aceste reacţii au loc, de asemenea, în timpul
funcţionării normale oricând este suprimat un arc. Reziduurile toxice
vor rămâne apoi în carcasă, prin urmare sunt necesare măsuri de
precauţie speciale atunci când demontaţi şi reciclaţi sistemul la
sfârşitul duratei sale de funcţionare.

Producerea de SF6 continuă să crească, deşi acest gaz apare în
protocolul de la Kyoto pentru contribuţia sa la efectul de seră. Studiile
recente au demonstrat că creşterea procentuală anuală a gazului SF6
din aer este 8 % +/- 0,7 %, cea mai mare cifră dintre toate gazele cu
efect de seră [4].
Odată cu creşterea numărului de aparate de comutaţie care utilizează
gaz SF6 în scopuri de comutaţie şi izolare în reţelele de electricitate,
emisiile de gaz SF6 în atmosferă vor creşte în consecinţă, o tendinţă
care va continua dacă politica rămâne neschimbată.

Utilizarea gazului SF6 este descurajată de protocolul
de la Kyoto

Aparataj de comutaţie cu gaz SF6
Există trei modele principale pentru aparatajele de comutaţie izolate
care conţin SF6. La primele două, cunoscute ca sisteme cu presiune
controlată şi sisteme cu presiune închisă, eliberarea de SF6 este
practic inevitabilă. Aceasta din cauză că sistemele necesită întreţinere
pe parcursul duratei lor de funcţionare, iar în acel moment are loc
scurgerea. În plus, scurgerea are loc când unităţile sunt demontate la
sfârşitul duratei de funcţionare.
Al treilea model principal este sistemul etanşat ermetic, acesta nu
necesită întreţinere pe parcursul duratei de funcţionare. Emisiile
acestor sisteme din cauza scurgerilor sunt declarate ca fiind limitate,
deşi acestea nu vor fi niciodată zero, deoarece, practic, garniturile
sunt o sursă de scurgere (> 30 ani).

Emisiile de gaz SF6 ale aparatajelor de comutaţie contribuie
semnificativ la pericolul efectului de seră şi a schimbării asociate a
climei. SF6 se află pe lista gazelor cu efect de seră din protocolul de la
Kyoto [1]. SF6 este cel mai puternic dintre cele şase gaze cu efect de
seră cu un potenţial de încălzire globală (GWP) de 23.000 [5]. Instituţia
Organizaţiei Naţiunilor Unite care monitorizează Grupul
interguvernamental de experţi privind schimbarea climei (IPCC), a
adăuga de atunci gazul SF6 la lista gazelor cu efect de seră extrem de
nocive. Tratatul de la Kyoto (1992) stipulează că emisiile de gaz SF6
trebuie reduse. Descurajarea utilizării este cel mai bun răspuns la
această situaţie în prezent.

Aparataje de comutaţie Eaton pentru tensiune medie care nu conţin SF6
Aparatajele de comutaţie pentru tensiune medie marca Holec de la Eaton se bazează pe utilizarea comutatoarelor
cu vid cu material solid de izolare. Aceasta este o tehnologie ecologică în comparaţie cu metodele utilizate de
mulţi alţi furnizori, care utilizează SF6 ca gaz de izolare.

Magnefix 3,6 - 15 kV

Xiria 3,6 - 24 kV

SVS 3,6 - 24 kV

Unitole UP 3,6 - 17,5 kV

MMS 3,6 - 24 kV

Unităţi principale inelare
izolate cu răşină epoxidică
pentru distribuţia energiei.

Unităţi principale inelare
izolate cu răşină epoxidică
în carcasă metalică pentru
distribuţia energiei şi
industrie.

Sistem de aparataj izolat cu
răşină epoxidică modular
în carcasă metalică cu
întrerupătoare cu vid.

Sistem de distribuţie principală
cu o bară colectoare şi centru
de control motor izolate în aer
în carcasă metalică.

Aparataj cu bară colectoare
dublă modular în carcasă
metalică pentru distribuţie
de energie şi industrie.

Directiva europeană privind gazele fluorurate
Ca o consecinţă a rezultatului studiilor IPCC şi a faptului că SF6 este un
gaz cu efect de seră care apare în lista protocolului de la Kyoto a cărui
emisie trebuie combătută [1], Uniunea Europeană a adoptat o legislaţie
care interzice gazul SF6 pentru aproape toate aplicaţiile, cu excepţia
aparatajelor electrice de comutaţie. Motivul acestei excepţii este că
nicio alternativă fiabilă nu este disponibilă. Conform directivei privind
gazele fluorurate (2006), utilizarea gazului SF6 este acum interzisă
pentru majoritatea aplicaţiilor, precum încălţăminte sport, pneuri, mingi
de tenis şi pentru geamuri termopan [6].
Directiva privind gazele fluorurate prescrie multe măsuri de precauţie
pentru a limita emisiile în aplicaţiile aparatajelor pentru tensiune înaltă
şi medie. Serviciile publice şi producătorii de aparataje trebuie să
adopte măsuri speciale pentru a limita emisiile în timpul fabricării,
utilizării, întreţinerii şi la sfârşitul duratei de funcţionare a
echipamentului care conţine gaz SF6. Tehnicienii implicaţi în verificări
regulate, întreţinerea, reumplerea şi reciclarea aparatajului care conţine
gaz SF6, trebuie instruiţi şi autorizaţi. Există trei standarde IEC care
stabilesc modul de tratare a gazului SF6 pentru aplicaţiile cu aparataj
de comutaţie pentru tensiune înaltă şi medie.

Responsabilitate socială corporatistă
În ultimii ani suntem martorii unei tendinţe de creştere a
profesionalismului în cadrul departamentelor de administrare a activelor
ale companiilor de distribuţie a energiei. Aceasta a dus la o abordare
mai echilibrată în care calitatea reţelei, controlul costurilor, riscurile
pentru siguranţă şi sustenabilitatea trebuie luate în calcul în timpul
procesului de luare a deciziilor. Serviciile publice se concentrează din
ce în ce mai mult asupra Costului total de deţinere (TCO) în locul
preţului iniţial de achiziţie.
Departamentele de administrare a activelor din cadrul serviciilor
publice mari iau în calcul utilizarea gazului SF6 şi din punct de vedere
financiar. Acestea calculează un anumit procent ca penalizare pentru a
compensa riscurile potenţiale ale gazului SF6 şi ale produselor sale
secundare pe durata de funcţionare şi recompensează tehnologia care
nu conţine gaz SF6 cu un beneficiu de 5% până la 10% ca o
consecinţă a economiilor potenţiale în timpul duratei de funcţionare.
Aceasta a dus la un proces de luare a deciziilor mai echilibrat în cadrul
serviciilor publice, deoarece nu sunt luate în calcul doar costurile
iniţiale de investiţie
Evaluări independente recente arată că dacă aparatajul de comutaţie
care nu conţine SF6 nu numai că este echivalent tehnic, dar pe
deasupra este şi competitiv din punctul de vedere al costului pe
întreaga durată de funcţionare.

Eaton susţine iniţiativa Comutaţie ecologică
Datorită unei preocupări crescânde referitoare la impactul încălzirii
globale, mai multe servicii publice şi Eaton colaborează pentru iniţiativa
Comutaţie ecologică. Comutaţie ecologică este o platformă de
utilizatori, producători, organizaţii nonguvernamentale şi alţi participanţi
care sunt preocupaţi de creşterea utilizării gazului SF6 în aplicaţiile
pentru tensiune medie. Participanţii împărtăşesc ideea că utilizarea
gazului SF6 trebuie prevenită, oriunde sunt disponibile alternative pe
piaţă. Platforma Comutaţie ecologică a publicat o expunere de principii
şi mai multe publicaţii în legătură cu aceasta. Acesta prezintă, de
asemenea, articole ştiinţifice şi tehnice despre gazul SF6 şi
alternativele la acesta pe un site web. Mai multe informaţii:
www.greenswitching.ro
Ca urmare a acestei iniţiative Comutaţie ecologică există o
conştientizare crescută pe piaţa de distribuţie a energiei cu privire la
utilizarea gazului SF6. Companiile de servicii publice, utilizatorii
industriali, proprietarii de infrastructură feroviară şi subterană, precum
şi investitorii parteneriatului public-privat din sectorul sanitar devin mai
conştienţi de aspectele referitoare la sănătate şi siguranţă ale gazului
SF6 şi ale produselor lui secundare precum şi de impactul asupra
încălzirii globale. Ca urmare, există o preocupare crescândă referitoare
la utilizarea gazului SF6 în aplicaţiile pentru tensiune înaltă.
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