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Editorial

În perioadele dificile este nevoie de
speranţă, voinţă și fapte
Din 2020 ne confruntăm cu provocări care ne afectează cu o
intensitate și o viteză pe care nu le-am mai cunoscut de peste
70 de ani.
COVID-19, tulburarea sau întreruperea lanţurilor de aprovizionare, deficit în capacitatea de transport, penurie de materii
prime, petrol și gaze, dezastre climatice, explozia costului
energiei, niveluri ale inflaţiei necunoscute până acum și un război în mijlocul Europei. Fiecare persoană, fiecare companie și
fiecare organizaţie este influenţată negativ de aceste provocări.
Dar, în ciuda tuturor lucrurilor, nu trebuie să uităm că lumea
noastră de astăzi este cea mai bună dintre toate lumile despre
care avem cunoștinţe istorice: niciodată până acum nu a existat atât de multă prosperitate, atât de puţină foamete, servicii
medicale atât de bune, atât de multe locuri de muncă și atâtea
posibilităţi de educaţie. Acest lucru nu înseamnă că lumea de
astăzi este perfectă, din contră, mai sunt încă multe de făcut
peste tot pentru a face lumea un loc și mai bun decât este
astăzi.
Însă de când există oameni, aceștia au demonstrat de nenumărate ori că sunt capabili să găsească soluţii și că pot să facă
faţă tuturor provocărilor din prezent și viitor, dacă colaborează,
se interconectează și comunică între ei, fac schimb de idei și
își împart munca și sarcinile.

Ing. Radu Gârbea

Director General –
KAESER KOMPRESSOREN
(ROMANIA) SRL

Avem nevoie de speranţă și încredere în capacităţile și
rezistenţa noastră. Trebuie să ne dorim să rezolvăm problemele și să avem curajul de a lua iniţiativa și de a acţiona,
chiar dacă cunoaștem riscurile acestei acţiuni.
Trebuie să ne transformăm ezitarea și frica în curaj și să
abordăm sarcinile în mod sustenabil și orientat spre obiective: companii, angajaţi, politicieni, sindicate și persoane
individuale în egală măsură.
Viitorul este deschis și imprevizibil. Se poate întâmpla orice,
bine sau rău. Cu toţii avem responsabilitatea de a face tot
ce putem pentru ca viitorul să fie mai bun decât prezentul.
Să privim toate crizele ca pe o mare oportunitate pentru o
lume mai inovatoare, mai bună și mai plină de succes.
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Noua staţie de aer comprimat asigură fiabilitate maximă

Protejaţi mediul –
generaţi energie
Abfall-Verwertungs-Gesellschaft mbH din Hamburg, o companie a grupului Indaver, este unul dintre primii
furnizori care s-a specializat pe arderea controlată la temperaturi ridicate a deșeurilor periculoase și industriale și este primul incinerator de acest gen din Germania care desfășoară o activitate de pionierat în
domeniul eliminării ecologice a deșeurilor industriale încă din anul 1971. Până în prezent, standardele de
mediu și de calitate ale acestei companii sunt considerate referinţa în această industrie.

Arderea la temperaturi ridicate este activitatea principală a companiei performante
Abfall-Verwertungs-Gesellschaft mbH din
Hamburg. După o renovare extinsă efectuată în anii 1990, instalaţia de incinerare
a deșeurilor periculoase a devenit una dintre cele mai mari și mai moderne instalaţii
de acest fel din lume. În prezent, aici pot fi
eliminate în fiecare an până la 159.000 de
tone de deșeuri. Căldura reziduală rezulta-

4 | KAESER report

tă este alimentată în reţeaua de termoficare
din Hamburg printr-o centrală de cogenerare situată în imediata vecinătate. În acest
fel, până la 30.000 de gospodării sunt alimentate cu căldura reziduală generată din
incinerare.

Deșeuri transformate în energie
Arderea la temperaturi ridicate este un proces atent controlat la care s-a conectat o in-

stalaţie complexă de curăţare a gazelor de
ardere în conformitate cu cele mai recente
standarde. Instalaţia de incinerare rulează
non-stop, în regim de funcţionare continuă
de 24 de ore, șapte zile pe săptămână.
Aceasta este compusă din două linii de incinerare identice, independente, la care se
efectuează alternativ verificări și lucrări de
întreţinere. La fiecare dintre cele două linii
s-a montat în aval o instalaţie separată de

curăţare a gazelor de ardere. Condiţiile optime de ardere și instalaţia performantă de
curăţare a gazelor de ardere reduc la minimum emisiile instalaţiei de incinerare. Nivelul emisiilor se situează nu doar sub limitele
Legii federale privind controlul imisiilor (17.
BImSchV), ci și semnificativ sub cerinţele
mai stricte ale autorităţii de omologare din
Hamburg.
Piesa centrală a liniei de incinerare este un
cuptor rotativ cu o lungime de 12 metri, care
se rotește încet în jurul propriei axe, rotește deșeurile și asigură astfel o incinerare
completă. Pe măsură ce zgura rezultată se
răcește în baia de apă, gazele de ardere
intră în camera de ardere ulterioară. Aici,
orice compuși organici rămași, cum ar fi dioxinele și furanii, sunt distruși. În cazanul
de căldură reziduală, gazul de ardere eliberează apoi cea mai mare parte a căldurii

lută”. Această condiţie nu mai era îndeplinită de vechea staţie, care există parţial din
anul de renovare 1997 și parţial din 2014.
„Au existat probleme cu acoperirea cererii
atunci când au fost necesare lucrări de întreţinere și, datorită extinderii treptate, cele
două compresoare de 160 kW mai vechi șiau atins limita de acoperire”, explică Lars
Schubert, responsabil pentru întreţinere
și gestionarea activelor. Când construcţia
unui nou parc de rezervoare în 2018 a dus
la utilizarea mai multor pompe cu membrană cu acţionare pneumatică și consumul de
aer comprimat a crescut din nou, a devenit clar că a sosit vremea pentru reînnoirea
staţiei de aer comprimat. Cerinţa autorităţilor include obligaţia de a utiliza „cea mai
bună tehnologie disponibilă” și, prin urmare,
AVG Hamburg a contactat reprezentanţii de
vânzări KAESER. Analiza ADA (Air Demand

sale pentru a genera abur fierbinte, care
este alimentat în reţeaua locală termoficare. Un electrofiltru curăţă de praf gazul răcit.
Diferite etape de tratare umedă separă apoi
metalele grele, acidul clorhidric și dioxidul
de sulf.

Analysis) a arătat că în prezent este nevoie
de un volum de aer comprimat de trei ori 30
m³/min la o presiune de aproximativ 7,0 bar.
Dar noua staţie ar trebui să fie proiectată
astfel încât să acopere în mod fiabil cererea
actuală, dar și să ofere spaţiu pentru extinderi viitoare. Noua staţie de aer comprimat
KAESER a intrat în funcţiune în 2021. A
fost construită și o nouă hală pentru a crea
cele mai bune condiţii de spaţiu posibile. În
prezent, patru compresoare cu șurub DSDX
305 (presiune max. de lucru 8,5 bar) asi-

Cea mai bună tehnologie
disponibilă
Aerul comprimat este utilizat în instalaţia de
incinerare, printre altele, pentru transportul deșeurilor prin pompe cu membrană cu
acţionare pneumatică, transportă cenușa
zburătoare de la cazan și electrofiltru, asigură atomizarea deșeurilor din conductă și
din camera de ardere și joacă un rol important în blocarea din motive de siguranţă a
instalaţiei, care este oprită la o presiune mai
mică de 3,8 bar. Thomas Pöthe (șeful departamentului de producţie) rezumă: „Dacă
nu ar fi disponibil chiar și temporar aer comprimat, nu am mai putea derula procesul de
incinerare și instalaţia s-ar opri din funcţionare. Prin urmare, fiabilitatea alimentării
cu aer comprimat este o necesitate abso-

gură o alimentare fiabilă cu aer comprimat,
două uscătoare eficiente energetic de tipul
HYBRITEC DTI 668-902 se ocupă de tratarea aerului comprimat pentru compresoarele noi și cele mai vechi deja existente. Întregul sistem este monitorizat și controlat de
un controler de tip SIGMA AIR MANAGER
4.0 care depășește sfera mașinilor. Deoarece fiabilitatea sistemului este esenţială,
Thomas Pöthe și colegul său, Lars Schubert, acordă o mare importanţă întreţinerii
și servisării și rezumă încântaţi: „Suntem
foarte mulţumiţi de standardele tehnice ridicate, de consilierea oferită și de activităţile
de service asigurate de echipa KAESER.

Imaginea din stânga:
Staţie de aspirare cu pompe cu membrană
acţionate hidraulic montate în aval.
Imaginea din dreapta:
Piesa centrală a liniei de incinerare este
un cuptor rotativ cu o lungime de 12 metri.

Suntem foarte mulţumiţi de standardele
tehnice ridicate și de activităţile de
service asigurate de echipa KAESER.
(Thomas Pöthe, șeful departamentului de producţie)
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Specialistul în drojdie din Italia se bazează pe turbosuflantele de la KAESER

Drojdie din Florenţa

Cu mii de ani în urmă, oamenii din Egiptul antic și din China produceau deja drojdie. În Evul mediu, a
existat chiar și profesia de drojdier, care cultiva și înmulţea drojdia în fabricile de bere. Primele procese
industriale pentru producerea drojdiei de panificaţie au fost dezvoltate în secolul al XIX-lea. Specialistul
în drojdie ZEUS IBA din Florenţa s-a dedicat producţiei industriale de drojdie cu o mare dragoste pentru
tradiţie și cu expertiză profundă în tehnologia modernă de producţie.

În centrul Florenţei, la doar 20 minute de
mers cu bicicleta de Bazilica Santa Maria
Novella și Palazzo Pitti, se găsește sediul
companiei ZEUS IBA. Începuturile companiei de familie, care este administrată și în
prezent de familia Grechi, datează din anii
1950. La acea vreme, erau produse jeleu
de fructe și zahăr gelifiant, iar puţin mai
târziu au urmat primii pași spre producţia
industrială de drojdie de panificaţie, care
devine principalul produs al companiei începând cu anii 1980. O piatră de temelie
importantă a fost asocierea în participaţie
cu LALLEMAND, un producător mondial
de drojdie industrială pentru produse de
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panificaţie, în anul 2016. Apartenenţa integrală la Grupul Lallemand începând cu
anul 2020 a permis companiei de familie, în
continuare puternic înrădăcinată în tradiţia
sa, să intre pe pieţe noi, globale.

Înmulţirea miraculoasă
Drojdia de panificaţie, produsă la scară
industrială de specialistul în drojdie ZEUS
IBA din Florenţa, provine din cultivarea
unei ciuperci microscopice, unicelulare, cu
o formă eliptică care există în natură, aparţinând speciei Saccharomyces cerevisiae.
În principiu, este vorba despre înmulţirea
unei tulpini a acestor celule de drojdie,

așa-numita drojdie de cultură pură, până
când se obţine cantitatea dorită de drojdie
de panificaţie. În condiţii de temperatură și
alimentare ideale, din 2 grame de drojdie de
cultură pură de laborator pot fi cultivate prin
fermentare mai multe tone de drojdie de panificaţie în mai puţin de o zi. Decisive pentru proprietăţile și calitatea produsului finit
sunt aprovizionarea cu nutrienţi (melasă din
sfeclă de zahăr, fosfor și compuși de azot)
și condiţiile de proces (temperatură, timp,
umiditate). Deoarece fermentaţia se poate
derula atât anaerob, cât și aerob, pentru
realizarea etapelor individuale de producţie sunt necesare cunoștinţe vaste, deoa-

Factorii decisivi sunt economiile
mari de energie și operarea instalaţiilor
practic fără întreţinere.
(Alessio Piccini, întreţinere și siguranţa procesului, ZEUS IBA, Florenţa)

rece între cele două tipuri de fermentaţie
există doar mici diferenţe. Prin adăugarea
cantităţii potrivite, a substanţelor potrivite
la momentul potrivit, specialistul în drojdie
poate direcţiona procesul în direcţia dorită,
astfel încât produsul finit să fie drojdia de
panificaţie și nu alcool. Producţia de drojdie
de panificaţie are loc în principal în condiţii
aerobe, prin urmare, alimentarea controlată
de oxigen este un aspect important. Oxigenul este introdus în soluţia nutritivă în cantităţi mari, sub controlul atent al instrumentelor electronice de ultimă generaţie.

Compania merge la sigur
Înainte de reînnoirea din 2016, aerul pentru
aceste procese de ventilaţie a fost pompat
de șapte suflante de la diferiţi producători.
Problemele cu care s-a confruntat specialistul în drojdie au fost zgomotul, consumul
ridicat de apă și costurile ridicate, printre
altele datorită întreţinerii permanente și extinse și a schimbului de ulei. „Nici operarea
nu a fost confortabilă, deoarece instalaţiile
trebuiau pornite și oprite manual și erau

controlate analogic”, povestește Alessio
Piccini, responsabil pentru întreţinere și
siguranţa procesului. „În plus, vechile instalaţii aveau în mod repetat probleme cu
supapele de reglare, iar modul de operare
a fost per ansamblu ineficient.” În 2016, a
devenit clar pentru noi că este necesară implementarea unor măsuri urgente.
Soluţia sub forma suflantei turbo
Pillaerator de la KAESER a promis o îmbunătăţire semnificativă. Deoarece aceste
sisteme sunt prevăzute cu lagăre magnetice, ele lucrează complet fără contact și
fără lubrifiant și, prin urmare, complet fără
uzură. Nu este necesară schimbarea uleiul și lagărelor, iar noua tehnologie a promis economii semnificative de energie. Dar
compania a vrut să meargă la sigur. Prin
urmare, pentru a efectua un test, iniţial s-a
montat doar o turbosuflantă care urma să
înlocuiască timp de două luni o instalaţie
existentă mai veche. Alessio Piccini
era curios și nu a fost deloc
dezamăgit. Rezultatul i-a
depășit așteptările: Turbo-

suflanta KAESER a asigurat o economie
de energie considerabilă de 25%. Acesta
a fost semnalul de start pentru reînnoirea
întregii staţii. În prezent, sunt folosite zece
turbosuflante PillAerator LP 8000 de la KAESER pentru a alimenta cu aer cele șase
unităţi de fermentare. Alessio Piccini este
foarte mulţumit: „Cu noile suflante, reducem
consumul de energie cu 30% și economisim aproximativ 0,5 MWh/an în comparaţie
cu instalaţiile vechi. Reducerea consumului de energie a permis ZEUS să se folosească de așa-numitele certificate de eficienţă energetică (TEE) furnizate de GSE1
pentru companii exemplare. În acest fel,
turbosuflantele PillAerator de la KAESER
aduc o contribuţie dublă la reducerea costurilor companiei.

1
GSE este o companie de stat care promovează și sprijină utilizarea surselor regenerabile de
energie în Italia.

Imagine: Adobe Stock

Imagine: Adobe Stock

Imagine: ZEUS IBA S.R.L., Florenţa

Cu turbosuflantele LP 8000 s-au realizat economii de costuri de aproximativ 25%.
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Protecţia monumentelor istorice cu ajutorul compresoarelor mobile moderne

În felul acesta, biserica
rămâne în sat
În mijlocul Transilvaniei, în satul
românesc Geoagiu, se află cea
mai veche capelă medievală din
România. Arheologul Gheorghe
Petrov a făcut cercetări timp de
peste un deceniu la începutul
anilor 1990 legate de perioada
în care a fost construită de fapt
capela. În timpul săpăturilor, el
și echipa sa au descoperit peste
200 de morminte, dintre care
cele mai vechi datează din timpul
domniei regelui Ladislau I (10771095) și a regelui Coloman I.
Cărturarul (1095-1116).

Capela construită în stil romanic din
Geoagiu este una dintre cele mai vechi clădiri sacre existente din România. Perioada
sa exactă de construcţie este necunoscută,
dar conform descoperirilor arheologice, în
special a mormintelor situate în curtea bisericii și datării lor în jurul anului 1100 d.Hr.,
biserica sigur a existat deja la sfârșitul secolului al XI-lea. Capela Rotonda a fost folosită ca biserică până la sfârșitul secolului al
XVI-lea. Ulterior, în curtea adiacentă clădirii,
a fost construită o nouă biserică (Biserica
Reformată). Aici se găsește până in zilele
noastre o foarte valoroasă orgă construită
de specialistul în orgi Istvan Kolonics. Interesant este că biserica are atât în interior
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Imaginea din dreapta: Pentru operarea
diferitelor echipamente speciale folosite
la restaurarea faţadelor este nevoie de aer
comprimat.
Imaginea de jos: Numeroase reminiscenţe
amintesc și în zona exterioară
de istoria romană.

cât și în exterior numeroase reminiscenţe
care amintesc de istoria romană, cum ar fi
statuile a doi lei situate direct la ușa bisericii, care sunt probabil statui ex-voto pentru
vindecarea bolnavilor care mergeau la băile
termale din apropiere. În dreapta intrării se
află un basorelief care îl înfăţișează pe semizeul Hercule venerat de soldaţii romani,
iar lângă acesta se află un monument funerar încastrat în peretele bisericii cu portretul
unei femei romane.

Pentru a păstra clădirea unică pentru posteritate, Eparhia Reformată din Ardeal a
însărcinat în 2021 compania de construcţii
Domino Construct Expert cu restaurarea
clădirii sacre. Pentru lucrările ample de renovare ale faţadei era nevoie nu numai de
cunoștinţe tehnice profunde și de echipamente adecvate, ci și de experienţă cu lucrul la înălţime. Sprijinul competent pentru
această parte a restaurării a fost oferit de
expertul în faţade ALPIN SHUNT. Compania, fondată în 2009 de directorul general
Cseresznyes, este specializată în restaurarea și curăţarea profesională a faţadelor
la monumente și clădiri istorice, activitate
la mare cerere în prezent. Pentru a efectua aceste operaţiuni speciale, expertul în
faţade se bazează pe echipamentele sale
diverse și sofisticate din punct de vedere
tehnic, cu ajutorul cărora ALPIN SHUNT
aplică, printre altele, cele mai diverse procese de sablare disponibile în prezent (sablare cu nisip, sablare cu gheaţă carbonică,
hidrosablare). La structuri și monumente
înalte (de exemplu, turnuri de biserică) sau
structuri metalice (de exemplu, acoperișuri
de tablă), lucrările de curăţare și restaurare
sunt adesea combinate cu tehnici de alpinism utilitar. Sunt folosite și platforme aeriene de lucru și lifturi de faţadă, așa cum a
fost cazul lucrărilor realizate la capela în stil
romanic din Geoagiu.

Eroii șantierelor
„Made in Germany”
Pentru operarea diferitelor echipamente
speciale folosite la restaurarea faţadelor
este nevoie de aer comprimat. Acesta acţionează toate echipamentele, cum ar fi as-

piratoarele, aparatele de curăţare cu înaltă
presiune, aparatele de curăţare cu jet de
gheaţă carbonică, aparatele de curăţare cu
jet de apă, aparatele de curăţare cu abur,
etc. Pentru alimentarea diverselor echipamente cu aer comprimat, ALPIN SHUNT
se bazează pe compresoarele mobile
KAESER de tipul MOBILAIR 31 și
MOBILAIR 82. Echipate cu motoare diesel
moderne, cu consum redus de combustibil
și caroserii robuste, aceste motocompresoare mobile pentru construcţii îndeplinesc
chiar și cele mai exigente condiţii de pe
șantier: Datorită capotelor din polietilenă
realizate prin turnare centrifugală, sistemele sunt extrem de stabile, iar conceptul de
operare intuitiv și simplu le face un partener valoros pe șantier. Datorită accesibilităţii optime a tuturor punctelor de întreţinere
sunt evitate perioadele de nefuncţionare
inutile. Acest lucru este deosebit de important pentru efectuarea lucrărilor de restaurare cu respectarea termenelor de execuţie.
MOBILAIR 82 este echipat suplimentar cu

Toate imaginile: Sorin Gliga, GLISOR MIX SRL

Mari provocări

un generator pentru a avea o sursă mobilă
de energie disponibilă în orice moment pe
șantier.please use a carriage return (Enter)
herePentru zonele interioare sensibile sunt
disponibile versiunile fără emisii e-Power cu
electromotor eficient energetic.

Motocompresoarele mobile pentru
construcţii de la KAESER au livrat în
mod fiabil aer comprimat de calitate
pentru toate echipamentele noastre
folosite la renovare.
(István Cseresznyes, proprietarul companiei ALPIN SHUNT)
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Noul sistem de aer comprimat de la KAESER asigură o funcţionare continuă fiabilă și eficientă

Imagine:Adobe Stock

Investim pentru a

Sectorul forestier din Quebec este unul dintre cele mai puternice motoare ale economiei locale și este
prezent în multe dintre cele 140 comunităţi rurale și urbane ale provinciei. În plus, silvicultura asigură
aproximativ 60.000 de locuri de muncă bine plătite și cu înaltă calificare, care asigură mijloacele de trai
ale multor familii. Din produsele din lemn fabricate aici se realizează numeroase produse inovatoare, care
sunt utilizate în construcţia a numeroase clădiri, poduri, centre sportive și arene.
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Toate imaginile: Viviane Wybou, Wybou La Photographe

economisi

De la începutul crizei sanitare, am experimentat o penurie fără precedent de materii prime în întreaga lume. Motivele pentru
aceasta sunt adesea reprezentate de cererea globală în creștere și capacităţi de producţie insuficiente. În plus, există probleme
de transport ale furnizorilor și pierderi de
producţie.
Controlerul SIGMA AIR MANAGER 4.0
Deficitul omniprezent de materii prime
care depășește sfera mașinilor oferă
în orice moment o imagine de ansam- asociat cu această situaţie afectează și
industria lemnului și îngreunează sarcina
blu asupra datelor de funcţionare.
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Din vechi facem ceva nou
Pentru a determina situaţia actuală și
necesarul exact de aer comprimat al
companiei, Stephane Fortin și echipa sa de la sediul KAESER Canada
au efectuat iniţial o analiză a necesarului
de aer comprimat (ADA). „Sistemul de aer
comprimat existent la fabrica din Saint-Félicien a fost destul de complex datorită cerinţelor specifice ale instalaţiilor de producţie”,
povestește Stéphane Fortin. „Cele două
compresoare existente datează din 1982 și
1995 și erau deja depășite din punct de vedere tehnic. Acestea funcţionau continuu,
indiferent de necesarul efectiv de aer comprimat și, prin urmare, consumau o cantitate disproporţionată de energie. Vechea

Imaginea din stânga: Presiunea este menţinută constantă de cele două recipiente de aer comprimat de 5.000 de litri și conductele dimensionate corespunzător.
Imaginea din centru: La locaţia Saint-Félicien sunt prelucrate 480.000 de tone de lemn pe an.
Imaginea din dreapta: Gama variată de produse oferită de Resolute Forest include, printre altele, produse din lemn.

unor companii precum Resolute Forest
Products de a satisface cerinţele pieţei. Resolute Forest Products este lider
mondial în industria prelucrării lemnului,
oferind o gamă variată de produse (de
exemplu, produse de lemn pentru construcţii, celuloză și prosoape de hârtie)
ce sunt comercializate în peste 60 de
ţări. Compania este reprezentată în 40
locaţii din SUA și Canada și operează,
de asemenea, centrale electrice. Resolute Forest este cunoscut pentru modelul său de gestionare durabilă: 100% din
pădurile gestionate sunt certificate conform standardelor recunoscute la nivel
internaţional pentru gestionarea durabilă a pădurilor. Resolute a primit în ultimii
ani nu numai recunoaștere regională, ci
și recunoaștere globală pentru rolul său
de pionierat în domeniile responsabilita-
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te socială, durabilitate și guvernanţă corporativă.
La locaţia Saint-Félicien din nordul regiunii
Quebec sunt prelucrate 480.000 de tone
de lemn pe an. Pentru a satisface cerinţele
pieţei chiar și în condiţiile actuale dificile,
conducerea companiei se concentrează
puternic pe asigurarea unei eficienţe operaţionale și fiabilităţi maxime. Desigur, acest
lucru se aplică și în cazul alimentării cu aer
comprimat, deoarece fabrica se bazează
pe aer comprimat pentru a opera sistemele
pneumatice, care sunt utilizate în aproape
toate procesele (manipularea trunchiului,
curăţarea de scoarţă, tăiere, manipularea lemnului tăiat). Aflată în căutarea unui
partener de încredere, compania a apelat
la sediul KAESER Canada din Boisbriand
(Greater Montreal Area) pentru o analiză
aprofundată a posibilelor îmbunătăţiri.

instalaţie nu era echipată nici cu senzori
sau un controler, astfel încât era imposibilă
măsurarea performanţei și eficienţei efective a sistemului, iar un sistem de distribuţie
excesiv de mic a cauzat fluctuaţii nedorite
de presiune în reţea.” O modernizare era
indispensabilă. Obiectivele erau sporirea
eficienţei, o monitorizare mai bună și o fiabilitate mai mare a alimentării cu aer comprimat.
Noua staţie de aer comprimat este formată din
trei compresoare cu șurub KAESER de
tipul CSD 125, un controler SIGMA AIR
MANAGER 4.0 care depășește sfera mașinilor și două recipiente de aer comprimat
de 5.000 de litri, care sunt alimentate prin
conducte directe, dimensionate corespunzător din camera compresoarelor și ajută la
menţinerea constantă a presiunii în sistem.
Prin noile recipiente de aer a fost posibilă

o reducere a presiunii de lucru cu aproape
1 bar, ceea ce a redus consumul de energie cu 6%. Noul desicator KBD 1300 de la
KAESER consumă semnificativ mai puţină
energie decât uscătorul de aer comprimat anterior. În plus, necesită doar 1% din fluxul de
aer comprimat pentru funcţionare, în timp ce
modelul vechi a consumat 15%. Analizele
detaliate au arătat, de asemenea, că vechea reţea de conducte nu putea furniza aerul comprimat necesar la punctele de consum fără o cădere nedorită a presiunii. Noul
sistem inteligent de conducte optimizează
reţeaua de aer comprimat și menţine presiunea constantă. Pentru a evita perioadele
de nefuncţionare costisitoare din cauza lipsei de disponibilitate a aerului comprimat,

SIGMA AIR MANAGER ajută la
evitarea perioadelor de
nefuncţionare costisitoare.
(Stephane Fortin, Vânzări KAESER COMPRESSORS Canada)

astfel, implementarea unui plan comun de
întreţinere. De la modernizarea sistemului
de către KAESER, activitatea de prelucrare a lemnului decurge fără probleme în
Saint Félicien datorită disponibilităţii extrem

de ridicate a aerului comprimat. Iar datorită garanţiei complete de 5 ani oferită de
KAESER, operatorul poate face o planificare financiară și mai bună.

Imagine: fotolia.com

SIGMA AIR MANAGER 4.0 asigură echilibrarea orelor de funcţionare ale celor trei compresoare și,

Toate imaginile: Viviane Wybou, Wybou La Photographe

SIGMA AIR MANAGER 4.0 asigură faptul că numai două dintre cele trei
compresoare cu șurub funcţionează simultan, în timp ce al treilea este responsabil pentru redundanţă. În plus,
controlerul
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În această companie, situaţia devine uneori destul de fierbinte și nu la modul figurat: În calitate
de laborator de testare acreditat, CTC advanced
GmbH din Saarbrücken se ocupă, printre altele, de
testarea unei mari varietăţi de produse din domeniile electromobilitate, telecomunicaţii și sisteme de
plată. Deoarece adesea se testează limitele de încărcare ale produselor, sunt disponibile echipamente speciale de testare ignifuge pentru teste deosebit
de periculoase, de exemplu la baterii litiu-ion de
înaltă performanţă. Experţii de la CTC avansat sunt
pregătiţi pentru orice situaţie.

Aerul comprimat est
pentru noi ca și electric

(Sascha Sander, Manager I

Abrevierea din numele companiei CTC înseamnă consultanţă, testare și certificare, iar acestea descriu toate serviciile oferite de laboratorul din Saarland. Laboratorul de testare acreditat, care a fost
înfiinţat în 1998 de la Biroul federal pentru aprobări în telecomunicaţii (BZT), ajută companiile să dezvolte și să implementeze planuri de calificare a produselor, să determine starea de conformitate
a unui produs și să facă faţă cerinţelor de certificare din ce în ce
mai complexe de pe piaţa internaţională. Datorită experienţei sale
de mulţi ani, CTC advanced este versat în gestionarea reglementărilor de aprobare la nivel mondial și, în calitate de membru al multor
comitete internaţionale, este întotdeauna la curent cu noile evoluţii.

Punere la probă
Gama de produse care sunt puse la probă în laboratoarele și cabinele de testare este vastă și include, de exemplu, componente ale
vehiculelor (cum ar fi bateriile pentru e-mobilitate), carduri de credit
contactless, aparate auditive și alte dispozitive medicale, până la pașapoarte biometrice. Sunt testate, de exemplu, siguranţa electrică,
compatibilitatea electromagnetică și practic toate tehnologiile radio
(de la 0 la 500 GHz). În laboratoarele de simulare a mediului din
cadrul CTC advanced, produsele sunt testate în ceea ce priveșLa CTC, se verifică, printre altele, compatibilitatea diferitelor terminale de plată cu mijloacele de plată respective (de exemplu, carduri de
credit, sisteme de plăţi mobile).

CTC advanced din Saarbrücken: asistenţă, testare

Unul pent
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te la fel de important
citatea. Nu ne putem
permite întreruperi.

IT & Facility, CTC advanced, Saarbrücken)

e, certificare

tru toţi

Sascha Sander, Manager IT & Facility, lângă două compresoare cu șurub SK 22.

te rezistenţa lor la influenţele mediului (de
exemplu, ceaţă salină, frig și căldură) sau
chiar – ca în testele de verificare a siguranţei bateriilor – sunt supuse unor teste
distructive. Testele efectuate în laboratoare
pentru sisteme de plăţi electronice și identificare creează cerinţele de aprobare pentru
dispozitivele de plată fără numerar, cum ar
fi cardurile de credit și cititoarele de carduri
bancare.
Necesarul de aer comprimat în cele cinci
clădiri de la locaţie este omniprezent. Aerul
comprimat este utilizat aproape peste tot
pentru a manipula eșantioanele, de exemplu în camera cu vid, cu ceaţă salină sau
cu praf, precum și în testele radio ecranate.
Aerul comprimat este important și pentru
diferitele staţii de dimensiuni mari de testare la vibraţii a componentelor vehiculului
ale căror mese glisante sunt susţinute cu
aer comprimat. Acest lucru este valabil și
pentru cel mai mare agitator de 300 kN
(pentru teste la vibraţii cu cameră de testare
climatică simultană), a cărui placă de bază
susţinută de aer comprimat cântărește trei
tone, greutatea totală a dispozitivului fiind
de peste 30 de tone. Întâlnim un sistem
foarte dezvoltat și special conceput pentru
această zonă într-un laborator în care totul
se învârte în jurul sistemelor de plată: Într-un banc de probă, diferite terminale de
plată sunt testate pentru compatibilitatea
cu cardurile individuale (contactless). Aerul
comprimat generează un vid în conformitate cu principiul ejectorului, astfel încât să fie
posibilă o aspiraţie precisă a cardului individual.

Calea către KAESER
Compania de succes din Saarbrücken se
extinde în mod constant și, prin urmare,
cele două compresoare cu piston mai vechi
vor deveni în curând insuficiente pentru a
satisface necesarul tot mai mare de aer

comprimat. Sascha Sander (Manager IT &
Facility) s-a confruntat cu sarcina de a reproiecta întreaga reţea de alimentare cu aer
comprimat din companie. Întrebarea era,
cum trebuia reproiectată reţeaua? „Factorul
decisiv a fost un seminar despre aer comprimat organizat de KAESER în Bochum,
pe care l-am găsit în timp ce căutam informaţii. Seminarul m-a motivat atât de mult
încât am știut din start că voi găsi soluţia
potrivită”, povestește Sascha Sander. A
primit sprijin din partea reprezentanţilor de
vânzări KAESER și din partea partenerului
KAESER INDRUBA GmbH din Saarbrücken. Deoarece numeroasele puncte de
prelevare sunt situate foarte departe una
de cealaltă, există compresoare descentralizate, cum ar fi compresorul cu piston
KAESER EUROCOMP EPC 630-250, care
este utilizat în clădirea principală, unde au
loc numeroase teste radio și teste de compatibilitate electromagnetică.
Un AIRCENTER SX 4 este utilizat într-o
altă clădire, în care se testează siguranţa
bateriilor în domeniul e-mobilităţii. Alimentarea cu aer comprimat pentru alte două
hale de testare este centrală și, datorită
conductei inelare cu strat de protecţie este
proiectată cu redundanţă de 100% astfel
încât componentele individuale să poată fi
îndepărtate prin bypass, de exemplu în cazul întreţinerii, fără a afecta disponibilitatea
aerului comprimat.
Aici funcţionează un AIRCENTER SM
12 și două compresoare cu șurub SK
22, fiecare cu un uscător cu refrigerare
de tipul SECOTEC TB 19 și un sistem de
umplere a reţelei DHS 4.0, toate monitorizate și controlate de un controler SIGMA
AIR MANAGER 4.0 care depășește sfera
mașinilor. „Cu aceste produse suntem bine
pregătiţi și pentru evoluţii viitoare”, spune
cu satisfacţie Sascha Sander.
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Laboratorul de tehnică dentară Schulz se bazează pe compresoare cu piston

Pentru

Armonie, individualitate, naturaleţe, acestea sunt cerinţele pentru proteze perfecte. Obiectivul declarat
al laboratorului de tehnică dentară Schulz din Nürnberg este de transforma această dorinţă în realitate.
Proteza naturală invizibilă și perfect funcţională asigură pacienţilor un zâmbet impecabil.
Fondat de Peter Schulz (tehnician dentar
specialist) în decembrie 2000, laboratorul
de tehnică dentară este cunoscut și apreciat ca partener al diferitelor cabinete stomatologice din Nürnberg și împrejurimi de
peste 20 de ani. Sălile sunt luminoase și
prietenoase, lumina ajunge din toate părţile
la cele patru până la cinci locuri de muncă,
unde specialiștii în tehnologia dentară stau
concentraţi și lucrează cu mare măiestrie.
Dimensiunea nu foarte mare a laboratorului
face parte din cultura companiei și „servește la menţinerea unui standard constant de
înaltă calitate”, precizează fondatorul companiei, Peter Schulz.

verse aparate de sablat care sunt utilizate
la toate locurile de muncă pentru a curăţa
amestecul de ciment și materialele integrate. De asemenea, este nevoie de aer comprimat și la turbina dentară, unde suprafeţele sunt finisate. Nu în ultimul rând, aerul
comprimat este necesar la cuptoarele de
ardere și presare, în care peleţii sunt topiţi
la 800 - 900°C pentru a fi prelucraţi apoi în
proteze ceramice.
Una dintre cele mai interesante aplicaţii de
aer comprimat este mașina de frezat CAD/
CAM (CAD înseamnă „computer aided design” și CAM înseamnă „computer aided
manufacturing”). În stomatologia modernă,

se referă la o procedură de înaltă tehnologie asistată de calculator, care este utilizată
pentru proiectarea și realizarea de proteze
dentare, cum ar fi coroane, poduri, proteze pe implanturi, abutamente (element de
conectare între un implant dentar și coroana dentară, puntea sau proteza plasată pe
acesta) și lucrări temporare pe termen lung.
Aici sunt prelucrate materiale precum oxid
de zirconiu, ceramică, titan, metal, aliaje
metalice, ceramică integrală și materiale
plastice de înaltă performanţă. Întotdeauna în pas cu vremurile, în urmă cu doi ani,
laboratorul de tehnică dentară a investit în
această nouă tehnologie de perspectivă.

Aer comprimat pentru frumuseţe
Aerul comprimat în laboratorul de tehnică
dentară este similar cu aerul comprimat în
majoritatea companiilor și fabricilor, jucând
un rol central într-o mare varietate de locuri
de aplicare: Aerul comprimat este folosit
pentru a purja și a curăţa suprafeţe. Aerul
comprimat acţionează, de asemenea, di-
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Calitatea reprezintă totul. Pentru
aceasta avem nevoie de echipamente
bune și fiabile.
(Peter Schulz, tehnician dentar specialist și proprietar)

u cel mai frumos zâmbet
Pregătit pentru digitalizare
La achiziţionarea noii mașini de frezat CAD/
CAM, compresorul cu piston de la KAESER,
care a fost utilizat în mod fiabil aici în ultimii
20 ani, fără motive de reclamaţii și spre satisfacţia completă a echipei de conducere
a laboratorului, acum nu mai este suficient
de mare pentru a satisface necesarul în
creștere. Peter Schulz a contactat reprezentanţii de vânzări KAESER: „Am vrut
neapărat să avem din nou un compresor
KAESER”, povestește tehnicianul dentar

specialist cu un zâmbet pe buze, „deoarece
voiam un produs care să funcţioneze la fel
de fiabil ca și predecesorul său”. Datorită
cerinţelor de aer comprimat din laborator
(debit volumetric de până la 570 l/
min, presiune de până la 11 bar) și nu
în ultimul rând din cauza spaţiului disponibil limitat, alegerea a fost un compresor cu piston KAESER i.Comp 9
TOWER T. La acesta, blocul compresor,
recipientul de aer comprimat, uscătorul
cu refrigerare și controlerul intern SIGMA
CONTROL 2 sunt gata pentru conectare și
dispuse pentru a ocupa puţin spaţiu sub o
carcasă pe aprox. un metru pătrat: Suficient de mic pentru camera tehnică mică. Dar
i.Comp 9 Tower are și multe alte avantaje
care susţin laboratorul de tehnică dentară
în activitatea sa zilnică. Cuvântul cheie este
consumul de energie: Aceste sisteme sunt
foarte eficiente energetic datorită motorului
cu turaţie variabilă și furnizează exact cantitatea de aer comprimat care este efectiv
necesară. Astfel, i.Comp 9 are o putere
specifică semnificativ mai bună decât compresoarele convenţionale cu piston. Aceste
economii au efect direct asupra costurilor
Datorită designului său compact, i.Comp 9
Tower se potrivește în camera tehnică mică.

Imaginea din stânga sus: În laboratorul de
tehnică dentară este nevoie de aer comprimat la fiecare loc de muncă.
Imaginea din centru sus: Munca necesită
multă concentrare și măiestrie.
Imaginea din dreapta sus: Armonia, individualitatea și naturaleţea reprezintă reţeta
pentru protezele perfecte.

de funcţionare ale laboratorului. Locul de
amplasare pentru noul compresor cu piston
KAESER este suficient de mare conform
calculelor. Dar, uneori, este nevoie de soluţii creative suplimentare pentru a aduce sistemele la locul de amplasare: În acest caz,
o placă de gips-carton a trebuit să fie demontată temporar înainte de mutare (și mai
târziu reinstalată) și problema s-a rezolvat.
Noul i.Comp 9 Tower a fost montat în laboratorul de tehnică dentară în urmă
cu doi ani, iar Peter Schulz este și
acum încântat de disponibilitatea aerului comprimat, fiabilitatea și eficienţa
energetică a noului compresor cu piston
KAESER. Și există un alt motiv de bucurie: Deoarece cerinţele pentru finanţarea
BAFA pentru investiţii deosebit de eficiente
energetic au fost îndeplinite, s-a putut obţine un sprijin financiar de 30% din preţul de
achiziţie.
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Staţia de epurare a apelor uzate din Wilischthal (Erzgebirge) se bazează pe recuperarea căldurii

Economii
la pachet

Erzgebirge este considerat unul dintre cele mai frumoase peisaje cu munţi medii din
Germania. În același timp, este plină de bogăţii istorice din epoca minieră. Activităţile
de agrement aici sunt, de asemenea, variate și atrag turiști din întreaga lume în regiune
în fiecare an. Datorită peisajului său divers și semnificaţiei istorice, regiunea muntoasă
Erzgebirge a fost inclus în patrimoniul mondial UNESCO în 2019.

Aici, în mijlocul acestui peisaj fermecător cu munţi medii se află municipalitatea
Gelenau. Serviciul de eliminare a apelor
reziduale „Wilischthal”, înfiinţat în 1991
ca organism municipal în conformitate cu
dreptul public, este responsabil pentru tra-
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tarea apelor uzate. Staţia de epurare a apelor reziduale este în prezent la aprox. 90%
din capacitatea de utilizare, cu un echivalent-locuitor de 16.800.
Tratarea apelor uzate se face într-o manieră
complet biologică, în două rezervoare com-

binate în formă inelară, cu tratare primară
și secundară.

Modernizare tehnică
Tratarea apelor uzate necesită o structură operaţională complexă și întreţinerea și

reînnoirea continuă a instalaţiei în ceea ce
privește fiabilitatea, durabilitatea și randamentul. Legat de aceste subiecte, accentul
se pune și pe sistemele tehnice care furnizează oxigen celor două rezervoare de
aerare.
Cele două suflante cu lobi existente erau
învechite, nivelul de zgomot era foarte ridicat și putea fi auzit clar în clădirea operaţională de deasupra. Deoarece pentru fiecare
dintre cele două rezervoare de aerare era
disponibilă câte o singură suflantă, nu exista redundanţă. În plus, vechile sisteme nu
erau deloc eficiente energetic. Era clar că
aici sistemele moderne ar obţine rezultate
mult mai bune în ceea ce privește consumul de energie și economisirea de emisii de
CO2. Acesta a fost un motiv suficient pentru
directorul general Matthias Bauer să colaboreze cu echipa staţiei de epurare a apelor uzate pentru a planifica reînnoirea echipamentelor tehnice. A urmat o perioadă de
calcule intense și compararea concretă a
posibilităţilor oferite de diferiţi furnizori, etapă care a fost necesară nu în ultimul rând
pentru a putea beneficia de două măsuri de
sprijin financiar.
Cerinţele pentru noua staţie de suflante au
fost ridicate. Desigur, trebuie să fie silenţioasă și eficientă energetic, trebuie să ofere
redundanţa necesară și trebuie să permită
o reglare mult mai bună decât vechea staţie, care putea fi doar pornită și oprită. În
mod ideal, noua staţie ar trebui să funcţioneze în sinergie perfectă cu sistemul de
control al procesului existent, care înregistrează anumite valori ale staţiei de epurare a apelor uzate (oxigen, amoniu, nitrat),
care, la rândul său, servesc drept bază
pentru reglarea staţiei de suflante. Compararea diferiţilor furnizori eligibili a arătat
că sistemele KAESER erau superioare pe
baza unor criterii tehnice relevante. Dar a
existat un alt punct decisiv: Niciunul dintre
ceilalţi furnizori nu putea furniza suflante a
căror dimensiuni erau suficient de mici pentru a încăpea prin trapa din podea, prin care
noile sisteme trebuiau introduse în subsolul
clădirii operaţionale.
Efect secundar pozitiv: Datorită dimensiunilor mai mici, în prezent sunt instalate trei
suflante cu șurub, anterior putând fi plasate
doar două. Prin acest detaliu se îndeplinește, de asemenea, cerinţa de redundanţă.
În prezent, în camera tehnică a staţiei de
epurare a apelor uzate din Gelenau există trei suflante cu șurub KAESER de tipul
DBS 220 L SFC cu convertizor de frecvenţă
pentru ventilarea celor două rezervoare de
aerare și una de tipul BB 52 C pentru capcana de nisip.

Mai presus de toate, apreciem
fiabilitatea și eficienţa absolută a
staţiei de suflante.
(Ralf Scheidhauer, managerul staţiei de epurare a apelor uzate din Gelenau)

Obiectiv îndeplinit
Ce s-a ales de obiectivul de reducere semnificativă a emisiilor de
CO2? După cum arată
cifrele astăzi, aceste
emisii au fost reduse cu
40 de tone pe an, ceea
ce se reflectă și în economiile
semnificative
de costuri.
Dar există un potenţial
de economisire suplimentar, deoarece punctul de atracţie al acestei
staţii de suflante este
utilizarea căldurii reziduale a suflantelor pentru a descărca instalaţia
de încălzire a clădirii
operaţionale, instalaţie care a fost operată
foarte costisitor până în
prezent, cu aproximativ
7.300 de litri de ulei de
încălzire pe an: Căldura
generată în timpul comprimării este disipată
prin schimbătoare de
căldură și furnizată sistemului de încălzire prin
pardoseală printr-un rezervor tampon mare.
Prin această măsură
s-a redus consumul
de ulei de încălzire
cu 60%. Aceasta corespunde unei economii suplimentare de 14 tone de CO2 pe
an. Aceasta este o valoare impresionantă
în lumea de astăzi, centrată pe înlocuirea
combustibililor fosili. Matthias Bauer și Ralf
Scheidhauer sunt extrem de mulţumiţi de
noua staţie de suflante de la KAESER, care
îndeplinește cu brio toate cerinţele. Cireașa
de pe tort este contractul de service complet, unde operatorul nu mai trebuie să își
facă griji cu privire la nimic.

Imaginea de sus: Datorită designului compact al suflantelor cu șurub de la KAESER,
este asigurată și redundanţa.
Imaginea de jos: Analizele de apă sunt efectuate în mod regulat în laboratorul intern.

KAESER report | 19

Dinnissen alege compresoarele de la KAESER

Lider global al
tehnologiei de proces

Dinnissen optimizează, inovează și automatizează întregul proces al clienţilor lor cu soluţii personalizate.

Urmărirea soluţiei perfecte, precum și abordarea de a considera problemele ca soluţii potenţiale și apoi
de a face totul bine, chiar dacă nimeni nu se uită la noi ... Aceasta este filozofia companiei Dinnissen. Pe
această bază, compania olandeză de familie cu sediul în Sevenum s-a dezvoltat într-un lider global de
piaţă în tehnologia de proces cu pulberi, peleţi și granule.
Dinnissen a dezvoltat în 1948 prima mașină pentru un client din industria furajelor
combinate. În prezent, miliarde de oameni
folosesc în fiecare zi produse care intră în
contact cu mașini de la Dinnissen. Speci-
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alistul în tehnologia de proces cu sediul în
Sevenum (Olanda) dezvoltă aplicaţii inovatoare atât pentru mașini individuale, cât și
pentru linii complete de prelucrare. Datorită
filozofiei creative și orientate spre succes a

companiei și a experienţei de peste 70 de
ani într-o varietate de proiecte, produsele
Dinnissen se regăsesc în prezent într-o
mare varietate de industrii: industria alimentară, industria produselor de lactate,

dabil), dar și pentru
funcţionarea sistemelor de tăiere cu
laser și multe altele.
Pentru a satisface
conceptul
ecologic al noii clădiri
în toate privinţele,
Wouter Kuijpers a
dorit ca și noua staţie de aer compriCompresoare cu șurub ASD 40 T de la KAESER cu recuperare de
mat să fie eficientă
căldură.
energetic și durabilă.
Recuperarea
industria hranei pentru animale și indus- căldurii a fost, de asemenea, pe lista
tria chimică. Dinnissen optimizează, ino- de dorinţe. A urmat o comparare atenvează și automatizează întregul proces al tă a diferiţilor furnizori de sisteme de
clienţilor săi cu soluţii personalizate care aer comprimat. Consilierea competentă
sunt dezvoltate, fabricate și testate intern. oferită de KAESER Compressoren B.V.
Scopul este performanţa și eficienţa ma- din Borne (Niederlande) l-a convins în
ximă a întregului proces. Specialistul în cele din urmă pe Wouter Kuijpers că filoprocese are succes de peste 70 de ani. zofia ambelor companii era în perfectă
Succesul are nevoie de spaţiu. Pentru a armonie și a decis în favoarea KAESER
face faţă creșterii actuale a companiei de și, prin urmare, a ales o soluţie completă
inovare, au fost construite hale de produc- inteligentă și inovatoare: Dinnissen asiguţie suplimentare neutre din punct de vedere ră o disponibilitate fiabilă absolută a aeruenergetic. În timpul unui tur al fabricii, mana- lui comprimat de înaltă calitate, precum și
gerul Wouter Kuijpers prezintă cu mândrie costuri reduse cu energia și întreţinerea.
noile hale de producţie cu utilaje de înaltă Noua staţie de aer comprimat, care a fost
tehnologie, care se întind pe o suprafaţă instalată în noua clădire a halei, este formade peste 4.200 m². Prima hală găzduiește tă din trei compresoare cu șurub KAESER
depozitul de tablă complet automatizat cu de tipul ASD 40 T (debit volumetric 3,92 m³/
mașini moderne de tăiere cu laser și de min, presiune maximă de lucru 8,5 bar). Usprelucrare a tablei. Prin ferestrele mari de cătorul de refrigerare integrat în sistemele
acoperiș intră multă lumină naturală și un
sistem sofisticat de extracţie a fumului de
sudură cu recuperare de căldură a fost instalat în sala de sudură a oţelului inoxidabil.

Durabilitate și eficienţă

Datorită consilierii oferite de KAESER,
noua noastră staţie de aer
comprimat este sigură pentru viitor,
durabilă și eficientă energetic.
(Wouter Kuijpers, manager Dinnissen, Sevenum)

Toate imaginile: Dinnissen B.V. Sevenum (NL)

Aerul comprimat joacă un rol central și în
noile hale, de exemplu la acţionarea diferitelor unelte pneumatice (de exemplu,
unelte de șlefuire a pieselor din oţel inoxi-

ASD-T este foarte eficient datorită reglării
economiei cu energia. Acesta funcţionează numai atunci când pentru uscare este
nevoie și de aer comprimat: Acest lucru
oferă o calitate a aerului comprimat corespunzătoare utilizării cu cea mai mare eficienţă posibilă. Trei separatoare apă/ulei din
seria AQUAMAT CF 9 se ocupă de tratarea
condensului în mod ecologic. Prin utilizarea
lor se fac economii de aproximativ 90% din
costurile asociate cu eliminarea completă
de către o companie specială. Elementul
central al staţiei de aer comprimat este
controlerul SIGMA AIR MANAGER 4.0 care
depășește sfera mașinilor. Acesta asigură
o interacţiune eficientă a tuturor componentelor instalaţiei de aer comprimat pentru a face producţia și prelucrarea aerului
comprimat și mai inteligentă, mai sigură și
mai eficientă. În acest fel, operatorul poate
realiza economii maxime de energie. Un
nou recipient de aer comprimat cu o capacitate de 2.000 de litri și un sistem electronic de umplere a reţelei din seria DHS 4.0
dezvoltat de KAESER completează noua
staţie. În plus, operatorul economisește
energie prin utilizarea energiei furnizate
compresoarelor, care este recuperată prin
intermediul schimbătoarelor integrate de
căldură cu plăci și este disponibilă pentru
încălzirea atelierului de sudură a oţelului
inoxidabil și susţinerea încălzirii centrale.

În sala de sudură a oţelului inoxidabil s-a instalat un sistem sofisticat
de extracţie a fumului de sudură cu recuperare de căldură.

Noua hală de producţie cu utilaje de înaltă tehnologie.

KAESER report | 21

Contractare de aer comprimat la furnizorul de componente pentru industria auto

Industrie 4.0 și
durabilitate
Principiul de livrare „just in time” este larg răspândit în industria auto. „Just in sequence” merge un pas
mai departe: aici bunurile necesare sunt livrate la timp în cantitatea potrivită și în ordinea dorită a secvenţei de asamblare, astfel încât acestea să poată fi prelucrate direct, fără întârziere. Îndeplinirea acestui concept de livrare necesită performanţe interne și logistice de top. Timpii de inactivitate sunt de neconceput,
deoarece astfel de situaţii ar fi extrem de costisitoare.
Light Mobility Solutions GmbH (LMS) este
un furnizor global de piese de exterior
pentru industria auto și furnizează tuturor
producătorilor europeni de echipamente
originale (OEM) de vârf un portofoliu cuprinzător de produse. La una dintre cele
patru locaţii din Germania, în Obertshausen, sunt dezvoltate sisteme complete de
protecţie, pentru care furnizorul de componente auto furnizează întregul lanţ valoric: De la granule de plastic la sistemul de
protecţie finisat și vopsit, inclusiv telemetru,
cameră cu viziune de noapte, tehnologie
de iluminare cu LED-uri etc. LMS furnizează de ani de zile „just in time” sau „just in
sequence” direct la liniile de asamblare ale
clienţilor OEM.
În calitate de furnizor de nivel 1, LMS consideră că, împreună cu producătorii de au-
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tomobile, îi revine obligaţia de a manipula
durabil materiile prime: „În viitor, nu vom
mai fi evaluaţi doar pe baza a cât de mult
putem livra în ce condiţii și în cea mai bună
calitate, și mai degrabă în ce circumstanţe,
cu ce consum de energie, cât de durabil și
eficient”, explică Stephan Spengler (manager de construcţii la LMS Obertshausen).
Prin aplicarea sistemului de management
energetic conform ISO 50001, furnizorul de
componente auto are la dispoziţie un sistem cu ajutorul căruia își poate mări continuu eficienţa energetică și își poate reduce
consumul de energie și emisiile de gaze cu
Light Mobility Solutions GmbH din
Obertshausen furnizează tuturor producătorilor europeni de echipamente originale de
vârf sisteme complete de protecţie.

Prin SIGMA AIR MANAGER
protejăm mediul și
economisim costuri.
(Stephan Spengler, manager de construcţii la LMS, Obertshausen)
În Obertshausen este furnizat întregul lanţ
valoric. De la granule de plastic la sisteme
de protecţie finisate și vopsite.

Până și sistemele de protecţie pentru piaţa
de accesorii auto fac parte din portofoliul de
produse.

efect de seră asociate. Datele și cifrele necesare sunt disponibile datorită conectării
în reţea a mașinilor și sistemelor (Industrie
4.0).

Soluţia: contractare de aer
comprimat
LMS lucrează în toate domeniile cu cele
mai moderne tehnologii. Și în toate aceste zone există aplicaţii de aer comprimat a
căror disponibilitate fiabilă este o condiţie
de bază pentru punerea în aplicare a principiului de livrare „just in sequence”: „Roboţii
din zona de turnare prin injecţie au nevoie
de aer comprimat chiar pentru cele mai mici

mișcări și pentru aspirarea pieselor, dar aerul comprimat este necesar și la mașinile
din instalaţiile de asamblare, care ridică
piesele cu ajutorul cilindrilor, le coboară și
le prelucrează în continuare în diferite etape
de mișcare. Nu în ultimul rând, în atelierul
de vopsit, unde există un nivel foarte ridicat
de automatizare, aerul comprimat este necesar pentru atomizarea și aplicarea vopselei.” Aerul comprimat trebuie să fie disponibil nu numai în calitatea solicitată (clasa
de puritate 1.4.1), ci și cu o redundanţă de
100%, deoarece o întrerupere a producţiei
ar fi extrem de costisitoare. Acesta este motivul pentru care furnizorul de componente
auto a ales modelul de exploatare SIGMA
AIR UTILITY de la KAESER: „Nu achiziţionăm doar instalaţii de generare a aerului
comprimat, ci beneficiem de o alimentare
cu aer comprimat garantată contractual
pentru toate mașinile și instalaţiile noastre.
Acest lucru reduce la un nivel minim riscul
de întrerupere a producţiei. Un alt avantaj
major al acestui model este că acum sunt
foarte ușor de calculat costurile lunare cu
aerul comprimat”, explică Stephan Spengler.

Protecţia mediului cu tehnologia cu
aer comprimat

s-a ridicat la aproximativ 17,5 milioane m³,
presiunea necesară fiind de 8,3 bar. Pentru alimentarea fiabilă cu aer comprimat
se folosește soluţia complexă KAESER cu
un total de șase compresoare cu șurub.
Un total de patru uscătoare cu refrigerare
eficiente energetice, două desicatoare, precum și diverse filtre și separatoare apă/ulei
se ocupă de tratarea aerului comprimat.
Componentele individuale sunt amplasate
în patru staţii dispuse în incinte separate. Aici intră în joc controlerul SIGMA AIR
MANAGER 4.0 care depășește sfera mașinilor: Nu doar asigură interacţiunea lină
a tuturor componentelor instalaţiei de aer
comprimat, indiferent de amplasarea spaţială, ci și face staţia potrivită pentru conceptul Industrie 4.0 și, prin furnizarea datelor efective și a cifrelor cheie, creează
premisa pentru eficacitatea sistemului de
management energetic, precum și pentru
implementarea obiectivelor de rentabilitate,
durabilitate, protecţia mediului și reducerea
emisiilor de CO2 ale companiei. Nu în ultimul rând, LMS beneficiază de un efect de
economisire suplimentar: Deoarece toate
compresoarele sunt echipate cu schimbătoare de căldură, compania poate economisi la costurile de încălzire pentru hale prin
recuperarea căldurii.

Anul trecut, consumul de aer comprimat
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PUBLICITATE-INFADRES

Mobilair M 255 E

Compresor mobil cu electromotor de până la 25 m³/min
Toate datele într-o imagine
de ansamblu

pe ecranul controlerului
SIGMA CONTROL SMART sau
online datorită modemului de internet mobil

În condiţii de vânt și intemperii
pentru utilizări temporare sau pentru
amplasare permanentă în exterior

În mod standard cu răcitor
final de aer comprimat

respectiv opţional cu o
combinaţie de microfiltre integrată

sanie robustă cu
tavă colectoare închisă

Elaborat și ușor de întreţinut

cu duze de golire lichide orientate spre exterior pentru o întreţinere rapidă în exterior
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