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Uvodnik

V težkih časih potrebujemo
upanje, voljo in dejanja

Damijan Volf

Od leta 2020 se soočamo z izzivi, ki tako hitro in močno vplivajo na nas kot niso že vsaj 70 let.
COVID-19, motnje ali prekinitve dobavnih verig, težave v transportnih zmogljivostih, težave s surovinami, oljem in plinom,
klimatske spremembe, velik porast stroškov energije, še nikoli
tako visoka inflacija in vojna sredi Evrope. Ti izzivi imajo negativen vpliv na vsakega posameznika, vsako podjetje in vsako
organizacijo.
Vendar ne smemo pozabiti, da je z zgodovinskega vidika
današnji svet dejansko najboljši: še nikoli prej ni bila takšna
blaginja, tako malo lakote, tako dobre zdravstvene oskrbe,
tako veliko delovnih mest in tako dobre razpoložljive izobrazbe.
To ne pomeni, da je današnji svet popoln. Ravno nasprotno:
povsod je treba še veliko storiti, da bi svet postal še boljši, kot
je danes.
Že odkar obstajamo ljudje smo dokazali, da smo sposobni najti
rešitve in premagati vse izzive sedanjosti in prihodnosti, če se
združimo, se povežemo in komuniciramo, si izmenjujemo ideje
in si razdelimo delo in naloge.

Potrebujemo upanje in zaupanje v naše spodobnosti in našo
zmogljivost se zdravo odzvati v stresnih situacijah. Moramo
si želeti rešiti težave in imeti pogum, da vzamemo stvari v
roke in ukrepamo, tudi če poznamo tveganja.
Svoja obotavljanja in strah moramo spremeniti v pogum ter
naloge reševati na trajnosten in odločen način: podjetja,
zaposleni, politiki, sindikati in vsak posameznik.
Prihodnost je odprta in nepredvidljiva. Vse se lahko zgodi –
dobro in slabo. Vsi smo odgovorni, da naredimo vse, kar je v
naši moči, da bo prihodnost še boljša od sedanjosti.
Na vse krize glejmo kot na veliko priložnost za bolj inovativen, uspešen in boljši svet.
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Nova kompresorska postaja zagotavlja največjo zanesljivost

Razbremenimo okolje
in pridobimo energijo
Hamburško podjetje Abfall-Verwertungs-Gesellschaft mbH, podjetje skupine Indaver, je eden prvih ponudnikov, ki se je specializiral za nadzorovano visokotemperaturno sežiganje nevarnih in industrijskih
odpadkov. Kot prva tovrstna sežigalnica v Nemčiji od leta 1971 opravljajo pionirsko delo na področju okolju
prijaznega industrijskega odstranjevanja. Do danes se njihovi okoljski standardi in standardi kakovosti
štejejo za merila uspešnosti v industriji.

Visokotemperaturno sežiganje je osnovna dejavnost učinkovitega podjetja Abfall-Verwertungs-Gesellschaft
mbH
v
Hamburgu. Po obsežni prenovi v 90. letih
prejšnjega stoletja je sežigalnica nevarnih
odpadkov eden največjih in najsodobnejših tovrstnih objektov na svetu. Vsako leto
se tam zavrže do 159.000 ton odpadkov.
Nastala odpadna toplota se dovaja v hamburško omrežje za daljinsko ogrevanje prek
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sosednje termoelektrarne. Na ta način se
z odpadno toploto iz sežiga oskrbuje do
30.000 gospodinjstev.

Odpadki postanejo energija
Visokotemperaturno sežiganje je skrbno
nadzorovan proces, ki mu sledi kompleksno
čiščenje dimnih plinov v skladu z najsodobnejšimi standardi. Obrat deluje 24 ur na
dan, v 24-urnih izmenah, sedem dni v ted-

nu. Sestavljen je iz dveh enakih, neodvisnih
sežigalnih linij, ki jih izmenično preverjajo in
vzdržujejo. Vsaka od obeh linij ima svoj sistem za čiščenje dimnih plinov. Optimalni pogoji sežiganja in učinkovito čiščenje dimnih
plinov zmanjšajo emisije sistema na minimum. Te niso le pod mejnimi vrednostmi
Zveznega zakona o nadzoru emisij (17.
BImSchV), ampak tudi znatno pod strožjimi
zahtevami hamburškega homologacijskega

organa. V središču vsake sežigalne linije je
dvanajstmetrska vrtljiva peč, ki se počasi
vrti okoli svoje osi, kroži odpadke in s tem
zagotavlja popoln sežig. Medtem ko se nastala žlindra ohlaja v vodni kopeli, dimni plini
vstopijo v komoro za naknadno sežiganje.
Vse preostale organske spojine, kot so dioksini in furani, se tukaj uničijo. V kotlu za
odpadno toploto dimni plin nato sprosti večino svoje toplote, da nastane pregreta para,
ki se dovaja v lokalno omrežje za daljinsko
ogrevanje. Elektrostatični filter odstranjuje
prah iz ohlajenega plina. Različne stopnje
mokrega čiščenja nato ločijo težke kovine,
vodikov klorid in žveplov dioksid.

Najboljše razpoložljive tehnologije
Stisnjen zrak se v sežigalnici med drugim
uporablja, da prenaša odpadke prek membranskih črpalk na stisnjen zrak, prenaša

elektrofiltrski pepel iz kotla in e-filtra, zagotavlja atomizacijo odpadkov v cevi in komori
za naknadno sežiganje ter igra pomembno
vlogo pri varnostnem zaklepanju sistema.
Ta se izklopi pri tlaku, nižjem od 3,8 bara.
Thomas Pöthe (vodja proizvodnje) povzema: "Če stisnjenega zraka ne bi bilo, pa
čeprav le začasno, ne bi mogli več upravljati sežiganja in sistem bi prenehal delovati. Zato je absolutna zanesljivost oskrbe
s stisnjenim zrakom nujna." Stara postaja,
del katere je bil prenovljen leta 1997 in del
2014, te zahteve ni več izpolnjevala. "Težave so bile pri izpolnjevanju povpraševanja,
ko je bilo potrebno vzdrževanje, in zaradi
postopnega širjenja sta dva starejša kompresorja z močjo 160 kW sčasoma dosegla
mejo pokritosti," pravi Lars Schubert, ki je
odgovoren za vzdrževanje in upravljanje
sredstev. Ko se je v letu 2018 zaradi izgradnje nove cisterne uporabljalo več membranskih črpalk na stisnjen zrak in se je
poraba stisnjenega zraka ponovno povečala, je postalo jasno, da je napočil čas za
obnovo kompresorske postaje. Organi zah-

tevajo, da se obvezno uporabljajo "najboljše možne razpoložljive tehnologije"f (BAT),
zato je podjetje AVG Hamburg kontaktiralo
terensko službo podjetja KAESER. Analiza ADA (analiza povpraševanja po zraku,
angl. air demand analysis) je pokazala,
da je pri trenutnem tlaku približno 7,0 barov potrebna prostornina stisnjenega zraka
trikrat 30 m³/min. Nova postaja pa mora biti
zasnovana tako, da ne bo zanesljivo pokrila
le trenutnega povpraševanja, temveč bi morala nuditi tudi prostor za prihodnji razvoj.
Nova kompresorska postaja KAESER je
začela obratovati leta 2021. Da bi ustvarili
čim boljše prostorske pogoje, so v ta namen zgradili celo novo halo. Danes štirje vijačni kompresorji DSDX 305 (maks. delovni
tlak 8,5 bara) zagotavljajo zanesljiv dovod
stisnjenega zraka, dva energijsko učinkovita sušilnika HYBRITEC DTI 668-902 pa

skrbita za obdelavo stisnjenega zraka novih in nekaterih starih kompresorjev, ki so
še vedno prisotni. Vse skupaj spremlja in
krmili nadrejena krmilna enota SIGMA AIR
MANAGER 4.0. Ker je zanesljivost sistema
izjemnega pomena, sta za Thomasa Pötheja in njegovega sodelavca Larsa Schuberta
zelo pomembna tudi vzdrževanje in servis.
Na koncu še zadovoljno povesta: "Zelo smo
zadovoljni z visokimi tehničnimi standardi,
dobro podporo in zanesljivim servisom podjetja KAESER."

Slika levo:
Sesalna postaja z naknadnimi
membranskimi črpalkami na stisnjen zrak.
Slika desno:
Srce vsake sežigalne linije je
dvanajstmetrska vrtljiva peč.

Zelo smo zadovoljni z visokimi
tehničnimi standardi, dobro podporo in
zanesljivim servisom podjetja KAESER.
(Thomas Pöthe, vodja proizvodnje, AVG, Hamburg)
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Italijanski specialist za kvas se zanaša na turbo puhala podjetja KAESER

Kvas iz Firenc

Že pred več tisoč leti so ljudje v starem Egiptu in na Kitajskem namerno proizvajali kvas. V srednjem veku
je obstajal celo poseben poklic za osebo, ki je skrbela za kvas in ga razmnoževala v pivovarnah. Prvi industrijski postopki za proizvodnjo pekovskega kvasa so se razvili v 19. stoletju. Florentinski strokovnjak za
kvasovke ZEUS IBA se je posvetil industrijski proizvodnji kvasovk z veliko ljubezni do tradicije in poglobljenega specialističnega znanja na področju sodobne proizvodnje kvasa.

ZEUS IBA stoji v središču Firenc, le 20 minut vožnje s kolesom od bazilike Santa Maria Novella in palače Pitti. Začetki družinskega podjetja, ki ga družina Grechi vodi še
danes, segajo v petdeseta leta 20. stoletja.
Takrat so pridelovali sadno želatino in želirni sladkor, pozneje pa so sledili prvi koraki k
industrijski proizvodnji pekovskega kvasa,
ki je glavni proizvod že od 80. let prejšnjega
stoletja. Pomemben mejnik je bila združitev
s podjetjem LALLEMAND, svetovnim proizvajalcem na področju industrijskega kvasa
za pekovske izdelke, v letu 2016. Popolna
povezanost s skupino Lallemand, ki obstaja od leta 2020, je omogočila družinskemu
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podjetju, ki je še vedno trdno zakoreninjeno
v svoji tradiciji, da se odpre tudi na nove,
globalne trge.

Čudežno množenje
Pekovski kvas, ki ga florentinski strokovnjak
za kvasovke ZEUS IBA proizvaja v industrijskem obsegu, se pridobiva z gojenjem
naravne mikroskopske enocelične eliptične
glive iz rodu Saccharomyces cerevisiae.
Načeloma gre za razmnoževanje seva teh
celic kvasovk, tako imenovanih kvasovk
čiste kulture, dokler ne nastane želena količina pekovskega kvasa. V idealnih temperaturnih in prehranskih pogojih lahko s

fermentacijo 2 gramov kvasovk čiste kulture
iz laboratorija v manj kot enem dnevu pridelamo več ton pekovskega kvasa. Oskrba
s hranili (melasa iz sladkorne pese, fosfor
in dušikove spojine) ter procesni pogoji
(temperatura, čas, vlaga) so odločilni za
lastnosti in kakovost končnega izdelka. Ker
je fermentacija lahko tako anaerobna kot
aerobna, je za izvedbo posameznih proizvodnih korakov treba veliko znanja, saj je
med obema vrstama fermentacije le tanka
meja. Z dodajanjem prave količine in pravih
snovi v pravem trenutku lahko strokovnjak
za kvas usmeri proces v želeno smer, tako
da je končni izdelek pekovski kvas in ne al-

Odločilni dejavniki so visoki
prihranki energije in pogon sistemov
skoraj brez vzdrževanja.
(Alessio Piccini, vzdrževanje in varnost procesov, ZEUS IBA, Firence)

kohol. Pekovski kvas se večinoma proizvaja
v aerobnih pogojih, zato je urejena oskrba s
kisikom iz zraka pomemben element. Ta se
v hranilno raztopino vnese v velikih količinah pod skrbnim nadzorom najsodobnejših
elektronskih instrumentov.

Brez tveganj
Pred prenovo leta 2016 je zrak za te prezračevalne postopke dovajalo sedem puhal
različnih proizvajalcev. Težave, s katerimi
se je moral spopasti strokovnjak za kvasovke, so bili med drugim hrup, visoka poraba
vode in visoki stroški, vključno s trajnim,
obsežnim vzdrževanjem in menjavo olja.
"Delovanje je bilo vse prej kot udobno, saj
je bilo treba sisteme vklapljati in izklapljati
ročno ter jih upravljati na analogni način,"
se spominja Alessio Piccini, ki je odgovoren za vzdrževanje in zanesljivost postopkov. "Poleg tega so stari sistemi vedno imeli
težave s krmilnimi ventili. Pa tudi vrsta delovanja na splošno ni bila zelo učinkovita."
Leta 2016 je končno postalo jasno, da je
treba ukrepati.

Rešitev v obliki turbo puhala KAESER
PillAerator je obetala velik napredek. Ker
imajo ti sistemi magnetne ležaje, delujejo
popolnoma brez stika in mazanja in so zato
tudi popolnoma brez obrabe. Olja ali ležajev ni treba menjati. Nova tehnologija naj
bi prinesla tudi znatne prihranke energije.
Toda niso želeli tvegati. Zato naj bi najprej
za dva meseca obstoječi, starejši sistem zamenjal le en turbo puhalnik. Alessio Piccini
je bil radoveden in ni bil razočaran. Rezultat je presegel njegova pričakovanja: turbo
puhalo KAESER je pokazalo 25-odstotne
prihranke energije. To je bilo izhodišče za
obnovo celotne postaje. Danes deset turbo
puhal KAESER PillAerator LP 8000 dovaja zrak v šest fermentacijskih enot. Alessio
Piccini je zelo zadovoljen: "Z novimi ventilatorji zmanjšamo porabo energije na splošno za 30 odstotkov in prihranimo približno
0,5 MWh/leto v primerjavi s starimi sistemi. Zmanjšanje porabe energije je
podjetju ZEUS omogočilo, da
izkoristi tako imenovane
TEE (certifikati energetske

učinkovitosti), ki jih GSE1 daje na razpolago zglednim podjetjem. Turbo puhalniki
KAESER PillAerator na ta način dvojno prispevajo k znižanju stroškov podjetja.

1
GSE je podjetje v državni lasti, ki spodbuja
in podpira uporabo obnovljivih virov energije v Italiji.

Slika: Adobe Stock

Slika: Adobe Stock

Slika:  ZEUS IBA S. R. L., Firence  

S turbo puhalniki LP 8000 lahko dosežemo
približno 25-odstotni prihranek stroškov.
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Spomeniško varstvo s sodobnimi gradbenimi kompresorji

Da bi cerkev
ostala v vasi
Sredi Transilvanije, v romunski
vasi Geoagiu, še danes stoji
verjetno najstarejša srednjeveška
kapela v Romuniji. Arheolog Gheorghe Petrov se je več kot desetletje od začetka devetdesetih
let 20. stoletja ukvarjal z vprašanjem, kdaj je bila dejansko zgrajena. Med izkopavanji je s svojo
ekipo odkril več kot 200 grobnic,
od katerih najstarejša sega v
čas vladavine kralja Ladislava I.
(1077–1095) in kralja Kolomana
I. Cărturarula (1095–1116).

Romanska kapela »Rotonda« v vasi Geoagiu je ena najstarejših ohranjenih sakralnih
zgradb v Romuniji. Natančen datum njene
gradnje ni znan, a glede na arheološke
najdbe, zlasti grobnice na pokopališču, ki
segajo v čas okoli leta 1100 našega štetja,
je cerkev obstajala že v poznem 11. stoletju. Kapela je bila v uporabi kot cerkev do
konca 16tega stoletja, kasneje pa je bila
na bližnjem dvorišču narejena nova cerkev.
V kapeli se še vedno nahajajo dragocene
orgle, ki jih je zgradil Istvan Kolonics. Zanimivo je, da ima cerkev tako znotraj kot
zunaj številne spomine na rimsko zgodo-
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Slika desno: Za delovanje različnih posebnih naprav za obnovo fasade je potreben
stisnjeni zrak.
Slika spodaj: Na rimsko zgodovino spominjajo tudi številni spomini na prostem.

vino, kot sta kipa dveh levov tik na portalu
cerkve, pri katerih gre verjetno za ex voto
kipa za zdravljenje bolnikov, ki so uporabljali bližnje zdravilišče. Na desni strani vhoda
je relief z upodobitvijo polboga Herkula, ki
so ga častili rimski vojaki, tik ob njem pa je
v steni cerkve nagrobni spomenik s portretom rimske ženske.

Veliki izzivi

Junaki gradbišča
z oznako "Izdelano v Nemčiji"
Za delovanje različnih posebnih naprav za
obnovo fasade je potreben stisnjen zrak.
Ta poganja vso opremo, kot so sesalniki,
visokotlačni čistilniki, stroji za peskanje s
suhim ledom, naprave z vodnim curkom,
parni čistilniki itd. Za dobavo raznolike opreme s stisnjenim zrakom se podjetje ALPIN
SHUNT zanaša na mobilne kompresorje
za gradbišča KAESER MOBILAIR 31 in

MOBILAIR 82. Ti mobilni kompresorji so
opremljeni s sodobnimi, varčnimi dizelskimi motorji in robustnimi karoserijami ter so
primerni tudi za najzahtevnejše pogoje na
gradbišču: zahvaljujoč rotacijsko sintranim
PE-pokrovom so sistemi izjemno stabilni,
zaradi intuitivnega in preprostega koncepta delovanja pa so tudi dragoceni partnerji na gradbišču. Optimalna dostopnosti do
vseh vzdrževalnih mest omogoča, da se
izognete nepotrebnim izpadom dela. To
je še posebej pomembno za pravočasen
zaključek obnovitvenih del. MOBILAIR 82
je opremljen tudi z generatorjem, tako da
je na gradbišču vedno na voljo mobilni vir
energije. Za občutljive notranje prostore
so na voljo različice e-power brez emisij z
energetsko varčnimi elektromotorji.

Vse slike: Sorin Gliga, GLISOR MIX SRL

Da bi ohranili to edinstveno zgradbo za zanamce, je Cerkev reformirane škofije Transilvanije leta 2021 najela gradbeno podjetje Domino Construct Expert za obnovo te
sakralne zgradbe. Obsežna obnovitvena
dela na fasadi niso zahtevala le poglobljenega tehničnega znanja in opreme, temveč
tudi strokovno znanje za delo na velikih višinah. Strokovnjaki za fasade ALPIN SHUNT
so zagotovili kompetentno podporo za to
področje obnove. Podjetje, ki ga je leta 2009
ustanovil generalni direktor Cseresznyes, je
specializirano za restavriranje in strokovno
čiščenje fasad zgodovinskih spomenikov in
stavb, po katerih je danes veliko povpraševanja. Za izvedbo teh posebnih del se strokovnjak za fasade opira na svojo raznoliko
in tehnično dovršeno opremo, s pomočjo
katere podjetje ALPIN SHUNT med drugim
uporablja najrazličnejše trenutno dostopne
postopke peskanja (peskanje s peskom,
peskanje s suhim ledom, hidropeskanje).
Pri visokih zgradbah in spomenikih (npr.
cerkveni stolpi) ali kovinskih konstrukcijah
(npr. pločevinaste strehe) se čistilna in obnovitvena dela zelo pogosto kombinirajo s
plezalnimi tehnikami. Uporabljajo se tudi
dvižne ploščadi in fasadna dvigala. Tako je
bilo tudi pri delu na romanski cerkvi v vasi
Geoagiu.

Mobilni gradbeni kompresorji
KAESER so zanesljivo dovajali
visokokakovosten stisnjen zrak za
vso našo opremo za obnovo.
(István Cseresznyes, lastnik podjetja ALPIN SHUNT)
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Novi sistem za stisnjen zrak KAESER zagotavlja zanesljivo in učinkovito neprekinjeno delovanje

Slika: Adobe Stock

Naložbe za varčeva

Gozdni sektor v Quebecu je eden najmočnejših gonilnih sil lokalnega gospodarstva. Najdemo ga lahko v
številnih od 140 podeželskih in mestnih skupnosti v provinci. Poleg tega gozdarstvo ponuja okoli 60.000
visokokvalificiranih in dobro plačanih delovnih mest, ki zagotavljajo preživetje številnim družinam. Iz tukaj proizvedenih lesnih izdelkov nastajajo številni inovativni izdelki, ki se uporabljajo pri gradnji neštetih
zgradb, mostov, športnih centrov in aren.
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Vse slike: Viviane Wybou, Wybou La Photographe

vanje

Nadrejeni krmilni sistem
SIGMA AIR MANAGER 4.0 ima
pregled nad vsemi obratovalnimi
podatki.

Od začetka zdravstvene krize doživljamo
svetovno pomanjkanje surovin brez primere. Razlogi za to so naraščajoče svetovno
povpraševanje in nezadostne proizvodne
zmogljivosti. Poleg tega prihaja do težav
s transportom dobaviteljev in izpadov proizvodnje.
Spremljajoče vseprisotno pomanjkanje surovin vpliva tudi na lesno industrijo in podjetjem, kot je Resolute Forest Products,
otežuje izpolnjevanje zahtev trga. Resolute
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podjetja KAESER v Kanadi najprej izvedli
analizo potreb po stisnjenem zraku (ADA).
"Obstoječi sistem stisnjenega zraka v tovarni Saint-Félicien je bil zaradi posebnih zahtev proizvodnih obratov precej zapleten," se
spominja Stéphane Fortin.
"Obstoječa kompresorja sta bila iz let 1982
in 1995 in sta bila tehnično zastarela. Delovala sta neprekinjeno ne glede na dejansko potrebo po stisnjenem zraku in sta
zato porabila nesorazmerno veliko energije.
Stari sistem ni bil opremljen s senzorji ali
krmilnimi enotami, zato je bilo nemogoče
ugotoviti dejansko delovanje in učinkovitost sistema, premajhen distribucijski sistem pa je povzročil neželena nihanja tlaka
v omrežju." Nadgradnja je bila nujna. Cilji

Slika levo: Tlak vzdržujeta dva 5000-litrska tlačna rezervoarja in pravilno dimenzionirani vodi.
Slika na sredini: Na lokaciji Saint-Félicien se vsako leto obdela 480.000 ton lesa.
Slika desno: Širok nabor izdelkov podjetja Resolute Forest vključuje tudi lesne izdelke.

Forest Products je vodilni svetovni proizvajalec lesnopredelovalne industrije,
ki ponuja raznolik nabor izdelkov (npr.
lesni izdelki, celuloza in papirnate brisače), ki se tržijo v več kot 60 državah.
Podjetje je zastopano na 40 lokacijah v
ZDA in Kanadi, med drugim pa upravlja
tudi elektrarne. Resolute Forest je znan
po svojem trajnostnem korporativnem
upravljanju: 100 odstotkov upravljanih
gozdov je certificiranih v skladu z mednarodno priznanimi standardi za trajnostno gospodarjenje z gozdovi. Podjetje
Resolute je v zadnjih letih prejelo ne le
regionalno, temveč tudi svetovno priznanje za svojo pionirsko vlogo na področjih družbene odgovornosti, trajnosti in
korporativnega upravljanja.
Na lokaciji Saint-Félicien v severnem
Quebecu letno predelajo 480.000 ton
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lesa. Da bi izpolnili zahteve trga tudi v trenutnih zahtevnih razmerah, se vodstvo
močno osredotoča na zagotavljanje maksimalne učinkovitosti in zanesljivosti delovanja. Seveda to velja tudi za oskrbo s
stisnjenim zrakom, saj se obrat zanaša na
stisnjeni zrak za delovanje pnevmatskih sistemov, ki se uporabljajo v skoraj vseh procesih (pretovarjanje hlodov, odstranjevanje
lubja, razrez, obdelava lesa).
V iskanju zanesljivega partnerja se je operater obrnil na sedež podjetja KAESER
Kanada v mestu Boisbriand (montréalsko
območje) za podrobno analizo možnih izboljšav.

Od starega do novega
Da bi ugotovili trenutno stanje in natančne
potrebe podjetja po stisnjenem zraku, so
Stephane Fortin in njegova ekipa s sedeža

so bili večja učinkovitost, boljši nadzor in
večja zanesljivost oskrbe s stisnjenim zrakom. Novo kompresorsko postajo sestavljajo trije vijačni kompresorji KAESER CSD
125, nadrejena krmilna enota SIGMA AIR
MANAGER 4.0 in dva 5000-litrska rezervoarja za stisnjen zrak, ki se napajata po
pravilno dimenzioniranih direktnih vodih iz
kompresorskega prostora in pomagata ohranjati konstanten sistemski tlak. Samo z
novima rezervoarjema za zrak se je delovni
tlak zmanjšal za skoraj 1 bar, kar je zmanjšalo porabo energije za 6 odstotkov.
Novi adsorpcijski sušilnik KBD 1300, ki
proizvaja toploto, podjetja KAESER porabi
bistveno manj energije kot prejšnji sušilnik
stisnjenega zraka. Poleg tega za delovanje potrebuje le 1 odstotek pretoka stisnjenega zraka, medtem ko je stari uporabljal
neverjetnih 15 odstotkov. Podrobne analize

so tudi pokazale, da staro cevno omrežje
ne more dovajati zahtevanega stisnjenega
zraka do odjemnih mest brez neželenega padca tlaka. Novi pametni cevni sistem optimizira omrežje za stisnjeni zrak
in ohranja konstanten tlak. Da bi se izognili dragim izpadom delovanja zaradi pomanjkanja dostopnosti stisnjenega zraka,
SIGMA AIR MANAGER 4.0 zagotavlja,
da le dva od treh vijačnih kompresorjev delujeta hkrati, tretji pa je odgovoren
za redundanco. Poleg tega SIGMA AIR
MANAGER 4.0 uravnava obratovalne ure
treh kompresorjev in tako izvaja tudi skupni
načrt vzdrževanja. Od nadgradnje sistema
s strani podjetja KAESER predelava lesa
v Saint Félicienu poteka nemoteno zaradi

SIGMA AIR MANAGER pomaga
preprečiti drage izpade delovanja.
(Stephane Fortin, prodaja KAESER COMPRESSORS Kanada

Slika: fotolia.com

Vse slike: Viviane Wybou, Wybou La Photographe

izjemno visoke razpoložljivosti stisnjenega
zraka. Obsežna 5-letna garancija podjetja
KAESER pa omogoča operaterju še boljše
finančno načrtovanje.
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V tem podjetju lahko stvari postanejo zelo vroče
in tega ne mislimo v figurativnem smislu: CTC
advanced GmbH v Saarbrücknu se kot akreditiran
testni laboratorij med drugim ukvarja s testiranjem
najrazličnejših izdelkov s področja elektromobilnosti, telekomunikacij in plačilnih sistemov. Ker gre
pogosto za testiranje mejnih obremenitev izdelkov,
uporabljajo posebne ognjevarne preskusne naprave
za posebej nevarne teste, na primer za visokozmogljive litij-ionske baterije. Strokovnjaki v CTC advanced so pripravljeni na vse.

Stisnjen zrak je
pomemben kot e
delovanja si ne m

(Sascha Sander, vodja IT & F

Kratica v imenu podjetja CTC pomeni Consulting, Testing in Certification, torej svetovanje, testiranje in certificiranje, ter opisuje
vse storitve, s katerimi se ukvarja podjetje iz Posarja. Akreditirani testni laboratorij, ki je nastal iz Zveznega urada za odobritve v
telekomunikacijah (BZT) leta 1998, podjetjem pomaga razvijati in
izvajati načrte za ugotavljanje ustreznosti izdelkov, določati status
skladnosti izdelka in izpolnjevati vse bolj zapletene certifikacijske
zahteve na mednarodnem trgu. Podjetje CTC advanced je zaradi
svojih dolgoletnih izkušenj dobro seznanjeno z globalnimi homologacijskimi predpisi in je kot član številnih mednarodnih odborov
vedno na tekočem.

Podrobno testiranje
Nabor izdelkov, ki jih podrobno testirajo v testnih laboratorijih in kabinah, je širok in vključuje na primer sestavne dele vozil (npr. akumulatorje za e-mobilnost), brezkontaktne kreditne kartice, slušne
aparate in druge medicinske pripomočke, pa vse do biometričnih
potnih listov.
Testirajo na primer električno varnost, elektromagnetno združljivost
in skoraj vse radijske tehnologije (od 0 do 500 GHz). V okoljskih
simulacijskih laboratorijih CTC advanced se izdelki testirajo glede
V podjetju CTC se različni plačilni terminali preverjajo glede združljivosti z ustreznimi plačilnimi sredstvi (npr. kreditne kartice, mobilni
plačilni sistemi).

CTC advanced v Saarbrücknu: svetovanje, testiranje,

Eden za
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zrak je za nas prav tako
n kot elektrika. Izpadov
si ne moremo privoščiti.

vodja IT & Facility, CTC advanced, Saarbrücken)

stiranje, certificiranje

a vse

Sascha Sander, vodja oddelka za IT in objekte, poleg dveh vijačnih kompresorjev SK 22.

njihove odpornosti na okoljske vplive (npr.
solna pršila, mraz in vročina) ali so celo –
kot pri varnostnih testih baterij – podvrženi
destruktivnim preskusom. Preizkusi v laboratorijih za elektronske plačilne sisteme in
identifikacijo ustvarjajo zahteve za odobritev naprav za brezgotovinsko plačevanje,
kot so kreditne kartice in bralniki za bančne
kartice.
Potreba po stisnjenem zraku v petih zgradbah na lokaciji je vseprisotna. Stisnjen zrak
se uporablja skoraj povsod za ravnanje s
testnimi predmeti, na primer v vakuumu, v
komori s solnim razpršilom ali prahom, pa
tudi pri zaščitenih radijskih testih. Stisnjen
zrak je pomemben tudi za različno velike
postaje za vibracijsko testiranje sestavnih
delov vozil, pri katerih drsne mize podpirajo
stisnjen zrak. To velja tudi za največji stresalnik 300 kN (za vibracijske teste s hkratnim klimatskim prekrivanjem), katerega
samo osnovna plošča, ki podpira stisnjen
zrak, tehta tri tone, skupna teža naprave pa
je več kot 30 ton. V laboratoriju, kjer se vse
vrti okoli plačilnih sistemov, naletimo na visokorazvit sistem, posebej zasnovan za to
področje. V kupolasti testni napravi testirajo
združljivost različnih plačilnih terminalov s
posameznimi (brezkontaktnimi) karticami.
Stisnjen zrak ustvari podtlak po principu
ejektorja, tako da se posamezna kartica
lahko vsesa z izjemno natančnostjo.

KAESER v Bochumu, na katerega sem
naletel med iskanjem informacij. Seminar
me je tako motiviral, da sem vedel, da zmorem," se spominja Sascha Sander. Prejel
je podporo prodajnega oddelka KAESER
in partnerja KAESER INDRUBA GmbH iz
Saarbrückna. Ker so številne ekstrakcijske
točke zelo oddaljene, obstajajo decentralizirani kompresorji, kot je batni kompresor
KAESER EUROCOMP EPC 630-250, ki
se uporablja v glavni stavbi, kjer potekajo
številni testi radijske in elektromagnetne
združljivosti. AIRCENTER SX 4 se uporablja v drugi zgradbi, ki se ukvarja z varnostjo akumulatorjev na področju e-mobilnosti. Oskrba s stisnjenim zrakom za dve
nadaljnji testni hali je ključna in zahvaljujoč obročastemu cevovodu z razprostrtim
omrežjem, zasnovanemu s 100-odstotno
redundanco, je mogoče posamezne komponente odstraniti z obvodom, npr. v primeru vzdrževanja, ne da bi to vplivalo na
razpoložljivost stisnjenega zraka.
Tukaj delujeta AIRCENTER SM 12 in dva
vijačna kompresorja SK 22, vsak s hladilnimi sušilniki tipa SECOTEC TB 19 in sistemom za vzdrževanje tlaka DHS 4.0. Vse
to spremlja in nadzira nadrejena krmilna
enota SIGMA AIR MANAGER 4.0. "Tako
smo dobro pripravljeni na prihodnji razvoj,"
zadovoljno pove Sascha Sander.

Pot do izdelkov KAESER
Uspešno podjetje s sedežem v Saarbrücknu se nenehno širi in kmalu dva starejša
batna kompresorja nista več zadostovala
za pokrivanje naraščajočega povpraševanja po stisnjenem zraku. Sascha Sander
(vodja oddelka za IT in objekte) se je soočil
z nalogo, da ponovno načrtuje celotno oskrbo s stisnjenim zrakom v podjetju. Edino
vprašanje je bilo, kako to storiti. "Odločilen
je bil seminar o stisnjenem zraku podjetja
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Za najle

Dentallabor Schulz se zanaša na batne kompresorje

Harmonija, individualnost, naraven videz – to so zahteve za popolno protezo. Cilj zobozdravstvenega
laboratorija Schulz v Nürnbergu je uresničiti te sanje. Njihove naravne nevidne in popolnoma delujoče
zobne proteze zagotavljajo brezhiben nasmeh za paciente.
Zobozdravstveni laboratorij, ki ga je decembra 2000 ustanovil Peter Schulz (glavni
zobozdravstveni tehnik), je že več kot 20 let
znan in cenjen partner različnih zobozdravstvenih ordinacij v Nürnbergu in okolici.
Prostori so svetli in prijazni, svetloba pa z
vseh strani dosega štiri do pet delovnih postaj, kjer je za delo strokovnjakov zobozdravstvene tehnike treba veliko koncentracije
in ročnih spretnosti. Obvladljiva velikost
laboratorija je del kulture podjetja in "služi
ohranjanju dosledno visokega standarda
kakovosti", pravi ustanovitelj podjetja Peter
Schulz.

Stisnjeni zrak za lepoto
Situacija s stisnjenim zrakom v zobozdravstvenem laboratoriju je podobna kot v
večini podjetij in obratov, saj tudi tu igra
osrednjo vlogo pri najrazličnejših opravilih.
Stisnjeni zrak se uporablja za izpihovanje in
čiščenje površin. Stisnjeni zrak uporabljajo
tudi različni stroji za peskanje, ki se upora-
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bljajo na vseh delovnih mestih za peskanje
cementne in vložne mase. Prav tako je stisnjeni zrak potreben pri zobozdravstvenih
turbinah, kjer so površine rafinirane. Stisnjen zrak je ne nazadnje potreben tudi za
stiskalnice in peči, v katerih se peleti talijo
pri 800–900 °C, da se lahko nato obdelajo
za keramične proteze.
Eden izmed najbolj vznemirljivih načinov
uporabe stisnjenega zraka je rezkalni stroj
CAD/CAM (CAD pomeni "računalniško
podprto načrtovanje" in CAM "računalniško podprta proizvodnja"). V sodobnem
zobozdravstvu gre za računalniško podprt
visokotehnološki proces, ki se uporablja za
načrtovanje in izdelavo protez, kot so npr.

krone, mostički, implantacijska protetika,
opornice (vezni element med zobnim vsadkom in zobno krono, mostičkom ali protezo, nameščeno nanj) in dolgotrajni začasni
pripomočki. Tu se obdelujejo materiali, kot
so cirkonijev dioksid, keramika, titan, kovina, kovinske zlitine, polna keramika in visokozmogljiva plastika. Pred dvema letoma
je zobozdravstveni laboratorij investiral v to
novo, v prihodnost usmerjeno tehnologijo.

Primerno za digitalizacijo
Z nakupom novega rezkalnega stroja
CAD/CAM batni kompresor KAESER, ki
je zadnjih 20 let zanesljivo opravljal svoje
delo, brez razloga za reklamacije in v po-

Kakovost je najpomembnejša. Zato
potrebujem dobro, zanesljivo opremo.
(Peter Schulz, glavni zobozdravstveni tehnik in lastnik)

ajlepši nasmeh
polno zadovoljstvo vodstva laboratorija, ni
bil več dovolj velik, da bi izpolnil povečano
povpraševanje. Peter Schulz se je obrnil na terensko ekipo podjetja KAESER:
"Zelo sem si želel spet imeti kompresor
KAESER," se z nasmehom spominja glavni
zobozdravstveni tehnik, "saj je novi moral
delovati enako zanesljivo kot njegov predhodnik". Zaradi zahtev po stisnjenem zraku
v laboratoriju (volumenski pretok do 570 l/
min, tlak do 11 barov) in ne nazadnje zaradi

omejenega prostora smo se odločili za batni kompresor KAESER i.Comp 9 TOWER
T. Pri njem so blok kompresorja, tlačna posoda, hladilni sušilnik in notranja krmilna
enota SIGMA CONTROL 2 pripravljeni za
priključitev in prihranijo prostor pod enim
ohišjem na pribl. enem kvadratnem metru.
Kompresor je tako dovolj majhen za majhen
delovni prostor.
Toda kompresor i.Comp 9 Tower ima še
veliko več prednosti, ki podpirajo zobozdravstveni laboratorij pri njegovem vsakdanjem delu. Ključna je predvsem njegova
poraba energije. Ti sistemi so zaradi motorja z nadzorovano hitrostjo zelo energetsko
učinkoviti in zagotavljajo natanko toliko stisnjenega zraka, kot je dejansko treba. To
pomeni, da ima kompresor i.Comp 9 bistveno boljšo specifično zmogljivost kot običajni
batni kompresorji. Ta prihranek neposredno
vpliva na obratovalne stroške laboratorija.
Po izračunih je bilo mesto za novi batni
kompresor KAESER dovolj veliko. Vendar
pa so včasih potrebne dodatne domiselne
rešitve, da sistemi pripeljejo na cilj. V tem
primeru je bilo treba suhomontažno ploščo

Slika zgoraj levo: Stisnjen zrak je potreben
na vsakem delovnem mestu v zobozdravstvenem laboratoriju.
Slika zgoraj na sredini: Delo zahteva veliko
koncentracije in ročnih spretnosti
Slika zgoraj desno: Harmonija, individualnost in naraven videz so recept za popolno
protezo.

začasno razstaviti (in pozneje ponovno namestiti), da se je vzpostavil dostop za namestitev sistema.
Novi kompresor i.Comp 9 Tower so v
zobozdravstvenem laboratoriju kupili pred
dvema letoma in Peter Schulz je še vedno
zadovoljen z razpoložljivostjo stisnjenega
zraka, zanesljivostjo in energetsko učinkovitostjo novega batnega kompresorja
KAESER. In še en razlog več za veselje:
ker so bile izpolnjene zahteve za financiranje BAFA za posebej energetsko učinkovite
naložbe, so v laboratoriju dosegli 30-odstotno subvencijo kupnine.

Zahvaljujoč kompaktni izvedbi se i.Com p 9
T prilega v majhen delovni prostor.
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Odpadne vode v Wilischthalu (Erzgebirge) se zanašajo na ponovno pridobivanje odpadne toplote

Dvojni
prihranek

Gorovje Erzgebirge velja za eno najlepših sredogorskih pokrajin v Nemčiji. Hkrati pa je
polno zgodovinskega bogastva iz rudarske dobe. Na voljo so tudi številne prostočasne
dejavnosti, ki vsako leto v regijo privabijo turiste z vsega sveta. Zaradi svoje raznolike
pokrajine in zgodovinskega pomena je rudarska regija Erzgebirge od leta 2019 uvrščena
na Unescov seznam svetovne dediščine.

Sredi te čudovite sredogorske pokrajine leži
občina Gelenau. Za čiščenje odpadne vode
je odgovorno združenje za čiščenje odpadne vode Wilischthal, ustanovljeno leta
1991 kot občinski subjekt javnega prava.
Čistilna naprava trenutno deluje s približno
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90-odstotno zmogljivostjo glede na 16.800
prebivalcev.
Čiščenje odpadnih voda poteka na popolnoma biološki način v dveh krožnih kombiniranih bazenih s predhodnim in naknadnim
čiščenjem.

Tehnična posodobitev
Čiščenje odpadnih voda zahteva kompleksno obratovalno strukturo ter stalno
vzdrževanje in obnavljanje sistema glede
na zanesljivost, trajnost in ekonomičnost.
Pri tem je poudarek tudi na tehničnih siste-

mih, ki služijo za oskrbo obeh prezračevalnih rezervoarjev s kisikom.
Obstoječi puhali z vrtljivim batom sta bili
že stari, raven hrupa pa je bila zelo visoka, kar je bilo jasno slišati v poslovni stavbi
zgoraj. Ker je bilo za vsako od dveh prezračevalnih rezervoarjev samo eno puhalo,
ni bilo redundance. Poleg tega so bili stari
sistemi vse prej kot energetsko učinkoviti.
Jasno je bilo, da sodobni sistemi dosegajo
veliko boljše rezultate glede porabe energije in prihrankov CO2. To je bil dovolj dober
razlog, da je direktor Matthias Bauer začel
načrtovati obnovo tehnične opreme skupaj z ekipo iz čistilne naprave združenja.
Sledilo je obdobje intenzivnih izračunov in
konkretnih primerjav možnosti različnih ponudnikov, kar je bilo ne nazadnje potrebno
za uporabo dveh ukrepov financiranja.
Zahteve za novo postajo puhal so bile visoke. Seveda je morala biti tiha in energetsko
učinkovita, nuditi je morala potrebno redundanco in imeti veliko boljšo možnost nadzora kot stara postaja, ki jo je bilo dejansko
mogoče le vklopiti in izklopiti. Idealno bi
bilo, da bi nova postaja delovala v popolni sinergiji z obstoječim sistemom za nadzor procesov, ki beleži določene vrednosti
iz čistilne naprave (kisik, amonij, nitrat), ki
služijo kot osnova za nadzor postaje puhal.
Primerjava različnih možnih dobaviteljev je
pokazala, da so bili sistemi KAESER boljši
že na podlagi ustreznih tehničnih meril.
Toda obstajala je še ena ključna točka: nobeden od drugih dobaviteljev ni mogel dobaviti puhal, ki bi bila dovolj majhna, da bi
se prilegala skozi talno loputo, skozi katero
je bilo treba nove sisteme pripeljati v klet
poslovne stavbe. Zaradi manjših dimenzij
je zdaj prostor za tri vijačna puhala, medtem ko so imeli včasih le dve puhali. S tem
je izpolnjena tudi zahteva po redundanci.
Danes so v tehnološki sobi čistilne naprave
Gelenau tri vijačna puhala KAESER DBS
220 L SFC s frekvenčnimi pretvorniki za
prezračevanje dveh prezračevalnih rezervoarjev in BB 52 C za lovljenje peska.

Cilj dosežen
In kaj se je zgodilo s ciljem občutnega
zmanjšanja emisij CO2? Kot kažejo današnji podatki, bi se lahko emisije zmanjšale za
kar 40 ton na leto, kar je opazno tudi v obliki znatnih prihrankov pri stroških. Obstaja
pa še dodaten potencial za prihranek, saj
je vrhunec te postaje puhal izraba odpadne
toplote puhal za razbremenitev ogrevalnega sistema poslovne stavbe, ki je pred tem
obratoval z visokimi stroški s pribl. 7300 litri
kurilnega olja na leto. Toplota, ki nastane pri

Predvsem cenimo absolutno zanesljivost in ekonomičnost postaje puhal.
(Ralf Scheidhauer, vodja čistilne naprave Gelenau)

kompresiji, se odvaja
prek toplotnega izmenjevalnika in dovaja v
talno ogrevanje prek
velikega
hranilnika.
S tem ukrepom se je
poraba kurilnega olja
zmanjšala za 60 odstotkov. To pomeni kar
14 ton manj CO2 na
leto. To je dandanes
izjemna številka, ko
se vse vrti okoli zamenjave fosilnih goriv. Matthias Bauer in
Ralf Scheidhauer sta
izjemno
zadovoljna
z novo postajo puhal
KAESER, ki odlično
izpolnjuje vse zahteve. Češnja na vrhu
tortice pa je pogodba
o celotnem servisu,
s katero operaterju ni
treba skrbeti za nič
drugega.

Slika zgoraj: Zahvaljujoč kompaktni izvedbi
vijačnih puhal KAESER je zagotovljena tudi
redundanca.
Slika spodaj: Analize vode se redno izvajajo
v internem laboratoriju.
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Dinnissen se je odločil za kompresorje podjetja KAESER

Vodilno podjetje na področju
procesnega inženiringa

Dinnissen optimizira, inovira in avtomatizira celoten proces svojih strank s prilagojenimi rešitvami.

Iskanje popolne rešitve in pristop, da na probleme gledajo kot na možne rešitve ter nato naredijo vse, tako
kot je treba, tudi če nihče ne gleda – to je filozofija podjetja Dinnissen. Na podlagi tega se je nizozemsko
družinsko podjetje s sedežem v Sevenumu razvilo v vodilno podjetje na svetovnem trgu na področju procesnega inženiringa praškov, peletov in granulatov.
Leta 1948 je podjetje Dinnissen razvilo prvi
stroj za stranko v industriji krmnih mešanic.
Danes milijarde ljudi vsak dan uporablja izdelke, ki so prišli v stik s stroji Dinnissen.
Strokovnjak za procesni inženiring s se-
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dežem v Sevenumu (Nizozemska) razvija
inovativne načine uporabe za posamezne
stroje in celotne procesne linije. Zahvaljujoč
ustvarjalni in k uspehu usmerjeni filozofiji
podjetja ter več kot 70-letnim izkušnjam pri

številnih projektih lahko izdelke Dinnissen
zdaj najdemo v najrazličnejših panogah:
živilski, mlečni, krmni in kemični industriji. Podjetje Dinnissen optimizira, inovira in
avtomatizira celoten proces svojih strank s

učinkovita in trajnostna. Na seznamu
želja je bila tudi rekuperacija toplote.
Sledila je natančna
primerjava različnih
dobaviteljev
sistemov za stisnjen
zrak. Kompetentno
svetovanje podjetja
KAESER CompresVijačni kompresorji KAESER ASD 40 T z rekuperacijo toplote.
soren B.V. v Borne
(Nizozemska)
je
Wouterja Kuijpersa
prilagojenimi rešitvami, ki jih razvijajo, izde- končno prepričalo, da se korporativna filolujejo in testirajo v podjetju. Cilj je povečati zofija obeh podjetij popolnoma ujema, in
zmogljivost in učinkovitost celotnega proce- odločil se je za podjetje KAESER ter s tem
sa. Podjetje, ki je strokovnjak za procese, je za inteligentno in inovativno celovito rešitev,
uspešno že več kot 70 let. A uspeh potrebu- ki podjetju Dinnissen zagotavlja popolnoma
je prostor. Da bi zadovoljili dosedanjo rast zanesljivo dostopnost visokokakovostnega
inovativnega podjetja, so zgradili dodatne, stisnjenega zraka in nizke stroške energienergetsko nevtralne proizvodne hale. Vod- je in vzdrževanja. Novo kompresorsko poja tovarne Wouter Kuijpers med ogledom stajo, za katero se je tudi našel prostor v
tovarne ponosno razkazuje nove proizvo- novi hali, sestavljajo trije vijačni kompresorji
dne hale z visokotehnološkimi stroji, ki se KAESER ASD 40 T (volumenski pretok
razprostirajo na več kot 4200 m². V prvi hali 3,92 m³/min, maks. delovni tlak 8,5 bara).
je popolnoma avtomatsko shranjevanje plo- Hladilni sušilnik, vgrajen v sisteme ASD-T,
čevine s sodobnimi stroji za laserski razrez je zaradi varčevanja z energijo zelo učinkoin obdelavo pločevine. Skozi veliko strešno
okno pada veliko dnevne svetlobe, v varilni hali iz nerjavnega jekla pa je nameščen
prefinjen sistem za odvajanje varilnega
dima z rekuperacijo toplote.

vit. Deluje samo, če je za sušenje potreben
tudi stisnjen zrak: to prinaša kakovost stisnjenega zraka za uporabo, ki je značilna
za najvišjo možno stopnjo ekonomičnosti.
Za okolju prijazno obdelavo kondenzata
skrbijo trije ločevalni sistemi za olje in vodo
iz serije AQUAMAT CF 9. Njihova uporaba prihrani okoli 90 odstotkov stroškov, ki
nastanejo ob popolni odstranitvi s strani
posebnega podjetja. Srce kompresorske
postaje je nadrejena krmilna enota SIGMA
AIR MANAGER 4.0., ki zagotavlja učinkovito interakcijo vseh komponent sistema
za stisnjen zrak, tako da je proizvodnja in
obdelava stisnjenega zraka še pametnejša,
varnejša in učinkovitejša. Na ta način lahko upravljavec doseže največje prihranke
energije. Nova tlačna posoda s prostornino 2000 litrov in elektronski sistem za
ohranjanje tlaka iz serije DHS 4.0, ki ga
je razvilo podjetje KAESER, dopolnjujeta novo postajo. Poleg tega upravljavec
prihrani z uporabo energije, ki se dovaja
kompresorjem, saj se ta rekuperira s pomočjo integriranega ploščnega toplotnega
izmenjevalnika in je na voljo za ogrevanje
delavnice za varjenje iz nerjavnega jekla in
za podporo sistema centralnega ogrevanja.

Trajnost in učinkovitost

Zahvaljujoč nasvetom podjetja KAESER
je naša nova kompresorska postaja
primerna za prihodnost, trajnostna in
energetsko učinkovita.
(Wouter Kuijpers, vodja obratovanja Dinnissen, Sevenum)

Vse slike: Dinnissen B.V. Sevenum (NL)

Stisnjen zrak ima tudi osrednjo vlogo v novih halah, na primer pri pogonu različnih
pnevmatskih orodij (npr. orodij za poliranje delov iz nerjavnega jekla), pa tudi za
upravljanje laserskih rezalnih sistemov in še
veliko več. Da bi zadovoljil okolju prijazno
zasnovo nove stavbe v vseh pogledih, je
Wouter Kuijpers želel, da bi bila nova kompresorska postaja predvsem energetsko

V varilni hali iz nerjavnega jekla je nameščen prefinjen za odvajanje
varilnega dima z rekuperacijo toplote.

Nova proizvodna hala z visokotehnološkimi stroji.

Pogodbeni model za stisnjen zrak za dobavitelja za avtomobilsko industrijo

Industrija 4.0 in
trajnost
Načelo dobave "ob pravem času" je zelo razširjeno v avtomobilski industriji. Načelo "v pravem zaporedju"
pa gre še korak dlje, saj je tu zahtevano blago dobavljeno ob pravem času v pravi količini in v želenem
vrstnem redu zaporedja montaže, tako da je blago mogoče neposredno obdelati brez časovne zamude.
Izpolnjevanje tega koncepta dobave zahteva največjo notranjo in logistično učinkovitost. Do izpadov delovanja ne sme priti, saj bi bilo to zelo drago.

Light Mobility Solutions GmbH (LMS) je
svetovni dobavitelj zunanjih delov za avtomobilsko industrijo in vsem vodilnim evropskim proizvajalcem originalne opreme dobavlja obsežen nabor izdelkov. Na eni od
štirih nemških lokacij v Obertshausnu se
razvijajo celotni sistemi odbijačev, za katere dobavitelj za avtomobilsko industrijo
dobavlja celotno vrednostno verigo: od plastičnega granulata do končnega lakiranega
sistema odbijačev, vključno z merilniki razdalje, kamero za nočno opazovanje, LED-osvetlitvijo itd. Podjetje LMS dobavlja "ob
pravem času" ali "v pravem zaporedju" neposredno na montažne linije strank OEM.
Kot dobavitelj prve ravni je podjetje LMS
skupaj s proizvajalci avtomobilov zavezano
trajnostni uporabi surovin: "V prihodnosti
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se ne bomo merili le po tem, koliko lahko
dostavimo pod kakšnimi pogoji v najboljši
kakovosti, temveč tudi po tem, koliko lahko
dostavimo pod kakšnimi pogoji, s kakšno
porabo energije ter kako trajnostno in učinkovito to počnemo," pravi Stephan Spengler (vodja gradnje pri LMS Obertshausen).
Z uporabo sistema za upravljanje z energijo
v skladu s standardom ISO 50001 ima dobavitelj za avtomobilsko industrijo na voljo
sistem, s katerim lahko nenehno povečuje
svojo energetsko učinkovitost ter zmanjšuje
porabo energije in s tem povezane izpuste
Light Mobility Solutions GmbH v
Obertshausnu oskrbuje vse vodilne
evropske proizvajalce originalne opreme s
popolnimi sistemi odbijačev.

S SIGMA AIR MANAGER varujemo
okolje in zmanjšamo stroške.
(Stephan Spengler, vodja gradnje pri LMS, Obertshausen)

Celotna vrednostna veriga je na voljo v
Obertshausnu. Od plastičnega granulata do
končnega lakiranega sistema odbijačev.

Ponudba izdelkov vključuje tudi sisteme
odbijačev za avtomobilski poprodajni trg.

toplogrednih plinov. Potrebni podatki in številke so na voljo zahvaljujoč povezovanju
strojev in sistemov (industrija 4.0).

Rešitev je pogodbeni model za
stisnjen zrak
Podjetje LMS uporablja najnovejše tehnologije na vseh področjih. In na vseh teh področjih obstajajo načini uporabe stisnjenega
zraka. Njegova zanesljiva razpoložljivost je
osnovna zahteva za izvajanje načela dobave "v pravem zaporedju": "Roboti v območju
brizganja potrebujejo stisnjeni zrak za najmanjše premike in sesanje delov tako kot

stroji v montažnih sistemih, ki dvigujejo in
spuščajo dele z uporabo cilindrov in jih nadalje obdelujejo v različnih korakih premikanja. Ne nazadnje je v lakirnici, kjer je zelo
visoka stopnja avtomatizacije, potreben
stisnjeni zrak za pršenje in nanašanje barve." Stisnjeni zrak ne sme biti na voljo le v
zahtevani kakovosti (razred čistoče 1.4.1.),
ampak tudi s 100-odstotno redundanco, saj
bi bil izpad proizvodnje izjemno drag. Zato
se je dobavitelj za avtomobilsko industrijo
odločil za upravljalni model SIGMA AIR
UTILITY podjetja KAESER: "Ne kupujemo
samo sistemov za proizvodnjo stisnjenega zraka, temveč prejmemo pogodbeno
zajamčeno oskrbo s stisnjenim zrakom za
vse svoje stroje in naprave. Posledično je
tveganje za morebiten izpad proizvodnje
mogoče zmanjšati na minimum. Druga velika prednost modela je, da je mogoče zelo
preprosto izračunati mesečne stroške stisnjenega zraka," pravi Stephan Spengler.

Varstvo okolja s tehnologijo
stisnjenega zraka

zanesljive oskrbe s stisnjenim zrakom. Za
obdelavo stisnjenega zraka skrbijo skupaj
štirje energetsko varčni hladilni sušilniki,
dva adsorpcijska sušilnika ter različni filtri in ločevalniki olja in vode. Posamezne
komponente so nameščene v štirih fizično
ločenih postajah. Tu pride v poštev nadrejena krmilna enota SIGMA AIR MANAGER
4.0, ki ne zagotavlja le nemotene interakcije
vseh komponent stisnjenega zraka ne glede na prostorsko razporeditev. Zaradi enote
SIGMA AIR MANAGER je postaja primerna
tudi za industrijo 4.0. S posredovanjem podatkov v živo in kazalnikov ustvarja pogoje
za učinkovitost sistema upravljanja z energijo in uresničevanje ciljev podjetja v smeri
gospodarnosti, trajnosti, varovanja okolja
in zmanjšanje emisij CO2. Ne nazadnje pa
podjetje LMS še dodatno prihrani: ker so
vsi kompresorji opremljeni s toplotnimi izmenjevalniki, podjetje z rekuperacijo toplote
prihrani tudi pri stroških ogrevanja tovarniških hal.

Poraba stisnjenega zraka je lani znašala pribl. 17,5 milijona m³, potreba po tlaku pa je bila 8,3 bara. Koncentrirana moč
KAESER v obliki skupaj šestih vijačnih
kompresorjev se uporablja za zagotavljanje
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Mobilair M 255 E

Mobilni kompresor z elektromotorjem do 25 m³/min
Pregled vseh podatkov

na zaslonu krmiljenja
SIGMA CONTROL SMART ali
na spletu z mobilnim radijskim modemom

Odporen proti vetru in
vremenskim razmeram
za začasno uporabo ali
trajno zunanjo namestitev

Serijsko z naknadnim hladilnikom
stisnjenega zraka
ali opcijsko z vgrajeno
kombinacijo mikrofiltra

robustne sani z
zaprtim talnim koritom

Premišljen in preprost za
vzdrževanje

z zunanjimi odtoki tekočine za hitro
vzdrževanje na prostem
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