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Beköszöntő

Nehéz időkben reményre,
akaratra és tettekre van szükség

Várkonyi Norbert

2020 óta folyamatosan kihívásokkal nézünk szembe, amelyek
olyan intenzív és gyors hatást gyakorolnak vállalatunkra, amilyenre az elmúlt több mint 70 év során nem volt példa.
Koronavírus-járvány, az ellátási láncok zavarai vagy akár ös�szeomlása, szállítási kapacitásokkal kapcsolatos nehézségek,
nyersanyag-, olaj- és gázhiány, klímakatasztrófák, az energiaárak robbanásszerű megemelkedése, eddig nem tapasztalt
mértékű infláció, háború Európa közepén. Minden embert,
minden vállalatot és minden szervezetet hátrányosan érintenek
ezek a kihívások.
De mindezek ellenére nem szabad megfeledkeznünk arról,
hogy mai világunk a lehetséges világok legjobbika, amint azt
történelmi ismereteink is alátámasztják: korábban soha nem
volt ekkora a jólét, ilyen alacsony az éhezők aránya, ilyen jó az
egészségügyi ellátás, ekkora mértékű a foglalkoztatottság és
ennyi képzési lehetőség, mint napjainkban. Ezzel természetesen nem azt kívánjuk állítani, hogy a mai világ úgy, ahogy
van, tökéletes. Épp ellenkezőleg: továbbra is minden területen
rengeteget kell tennünk annak érdekében, hogy a világ a mostaninál is jobbá váljon.
Amióta ember él a Földön, újra és újra bebizonyította, hogy
képes rátalálni a megoldásokra, ezáltal pedig a jelen és a jövő
összes kihívásával meg tud birkózni. Ehhez azonban arra
van szükség, hogy összefogjunk, egységbe szerveződjünk
és kommunikáljunk egymással, kölcsönösen megosszuk a
véleményünket, és felosszuk egymás között a munkát és a
feladatokat.

Reménykednünk és bíznunk kell abban, hogy támaszkodhatunk a képességeinkre és az ellenálló-képességünkre.
Fontos, hogy a problémákat akarjuk is megoldani, hogy
kellő bátorsággal a kezünkbe vegyük a dolgokat, és akkor is
cselekedjünk, amikor tisztában vagyunk vele, milyen kockázatokkal jár ez a cselekvés.
Tétovázásunkból, félelmünkből bátorságot kell kovácsolnunk, és kitartóan, célratörően kell hozzáállnunk a feladatokhoz. Mindez ugyanúgy szól a vállalatoknak, a dolgozóknak, a politikai szereplőknek, a szakszervezeteknek és az
egyes embereknek.
A jövő egy nyitott könyv, amelynek eseményeit nem látjuk
előre. Bármi megtörténhet, jó és rossz egyaránt. Mindan�nyiunk felelőssége, hogy a legjobbat hozzuk ki magunkból
annak érdekében, hogy a jövőnk még a múltunknál is
fényesebben alakuljon.
Tekintsünk minden válságra olyan lehetőségként, amely
egy innovatívabb, sikeresebb és jobb világ felé vezet el
bennünket.
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Az új kompresszorállomás maximális megbízhatóságról gondoskodik

Energiahasznosítás a
környezet tehermentesítésével
A hamburgi Abfall-Verwertungs-GmbH, az Indaver cégcsoport egyik vállalata az első három szolgáltató
közé tartozik, akik speciális és ipari hulladék magas hőmérsékleten történő, ellenőrzött égetésére szakosodtak, és Németország első ilyen jellegű hulladékégetőjeként már 1971 óta tevékenykednek a környezettudatos ipari hulladékkezelés úttörőjeként. Az általuk alkalmazott környezetvédelmi és minőségbiztosítási
szabványok mind a mai napig mércének számítanak a szakmában.

A Hamburgban működő Abfall-Verwertungs-GmbH központi tevékenysége a magas hőmérsékleten történő hulladékégetés.
A ’90-es években lezajlott költséges korszerűsítési munkálatokat követően a speciális hulladékégető világszerte az egyik legnagyobb és legkorszerűbb létesítménnyé
vált a maga nemében, ahol jelenleg évente
akár 159 000 tonna hulladék ártalmatlanítására van lehetőség. Az ennek során ke-
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letkező hulladékhőt pedig egy szomszédos
kogenerációs erőművön keresztül betáplálják a hamburgi távhőhálózatba. Ily módon
az égetésből származó hulladékhővel közel
30 000 háztartást lehet ellátni.

Hulladékból energia
A magas hőmérsékleten történő égetés
egy gondosan ellenőrzött folyamat, amelyhez a legújabb szabványoknak megfelelő,

költséges füstgáztisztítási folyamat is kapcsolódik. A létesítmény szünet nélkül üzemel, 24 órás műszakok váltják egymást a
hét minden napján. Két egyforma, de egymástól független égetőműből áll, amelyeket
felváltva ellenőriznek és tartanak karban.
Mindkét égetőműhöz saját füstgáztisztító
rendszer csatlakozik. Az optimális égetési
körülmények és a nagy teljesítményű füstgáztisztítás minimálisra csökkenti a létesít-

mény káros kibocsátását, amely nemcsak
a német Bundesimmissionsschutzgesetz
(17. BImSchV) által megállapított határérték alatt van, hanem a hamburgi engedélyező hatóság jóval szigorúbb előírásait is
jelentősen túlteljesíti.
Az egyes égetőművek központi eleme egy
tizenkét méter hosszú forgódobos kemence, amely lassan forog a saját tengelye körül, és közben átforgatja a hulladékot, ezáltal gondoskodva arról, hogy minden teljes
mértékben elégjen. Mialatt a keletkezett
salak vízfürdőben hűl, addig a füstgázok az
utóégető kamrába kerülnek. Itt semmisítik
meg a korábban esetlegesen el nem égett
szerves vegyületeket, mint amilyen a dioxin
és a furán. Aztán a hulladékhő-hasznosító kazánban a füstgáz leadja a hője nagy
részét, az így keletkezett forró gőzt pedig
a helyi távhőhálózatba táplálják be. Egy

tás teljességgel megbízható legyen.” Ennek
a feltételnek a régi állomás, amely részben
a felújítás évéből, 1997-ből, részben pedig
2014-ből származott, már nem tett eleget. „Problémák adódtak a szükségletek
fedezésekor, amikor fontos karbantartási
munkák váltak esedékessé, és a fokozatos bővítésnek köszönhetően idővel mindkét régi, 160 kW-os kompresszor eljutott a
teljesítőképessége határáig” – teszi hozzá
Lars Schubert, aki a karbantartásért és az
eszközkezelésért felel. Amikor 2018-ban az
új tartály megépítése folytán több sűrített
levegős membránszivattyút kezdtek használni, és ismét megnőtt a sűrítettlevegő-fogyasztás, világossá vált, hogy itt az ideje a
kompresszorállomás korszerűsítésének. A
hatósági dokumentum a „rendelkezésre álló
legjobb technológia” alkalmazását írja elő,
úgyhogy az AVG Hamburg fel is vette a

elektrosztatikus porleválasztó megtisztítja a
lehűlt gázt a portól. Ezt követően a különféle nedves tisztítási lépések során nehézfémek, hidrogén-klorid és kén-dioxid válik ki.

kapcsolatot a KAESER ügyfélszolgálatával. Az ADA (air demand analysis), vagyis
a levegőigényre vonatkozó elemzés kimutatta, hogy az egyelőre szükséges kb. 7,0
bar nyomás mellett jelenleg háromszor 30
m³/perc sűrítettlevegő-mennyiségre lenne szükség. Azonban az új állomást úgy
kellene kialakítani, hogy ne csak az aktuális igényt elégítse ki megbízható módon,
hanem a jövőbeni fejlesztéseknek is teret tudjon adni. Az új KAESER kompres�szorállomást végül 2021-ben helyezték
üzembe. Annak érdekében, hogy a helykihasználás szempontjából is optimálisak

A rendelkezésre álló legjobb technológia
A hulladékégető létesítményben a sűrített levegőt többek között arra használják,
hogy a hulladékot sűrített levegős membránszivattyúkon keresztül elvezessék, a
szállópernyét kivezessék a kazánból és az
elektrosztatikus porszűrőből, a hulladékot
szétporlasszák a csőben és az utánégető
kamrában, de a sűrített levegő a berendezés biztonságtechnikai reteszelésében is
fontos szerepet játszik, amely 3,8 bar alatti
nyomás esetén lekapcsolna. Thomas Pöthe, a termelési részleg vezetője a következőképp foglalja össze: „Ha akár csak ideiglenesen, de nem állna rendelkezésre sűrített
levegő, akkor nem tudnánk tovább folytatni
az égetést, és a berendezést üzemen kívül
kellene helyeznünk. Éppen ezért elengedhetetlenül fontos, hogy a sűrítettlevegő-ellá-

legyenek a feltételek, még egy új csarnokot is építettek. Jelenleg négy DSDX 305
csavarkompresszor (max. üzemi túlnyomás
8,5 bar) gondoskodik a megbízható sűrítettlevegő-ellátásról, és két energiahatékony,
HYBRITEC DTI 668-902 típusú szárító felel az új és a részben még meglévő, régi
kompresszorok sűrítettlevegő-előkészítéséért. Mindezt pedig egy központi SIGMA
AIR MANAGER 4.0 vezérlés felügyeli és
irányítja. Mivel a rendszer megbízhatósága jelenti a legfőbb szempontot, Thomas
Pöthe és munkatársa, Lars Schubert a
karbantartásra és a szervizelésre is nagy
hangsúlyt fektet, így örömmel nyugtázzák a
végeredményt: „Rendkívül elégedettek vagyunk a kiemelkedő műszaki színvonallal,
a minőségi szolgáltatással és a megbízható
KAESER szervizzel.”

Bal oldali kép:
Elszívóállomás utánkapcsolt sűrített
levegős membránszivattyúkkal.
Jobb oldali kép:
Az egyes égetőművek központi eleme egy
tizenkét méter hosszú forgódobos kemence.

Rendkívül elégedettek vagyunk a
kiemelkedő műszaki színvonallal
és a megbízható KAESER szervizzel.
(Thomas Pöthe, a termelési részleg vezetője)
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Az olasz élesztőspecialista a KAESER turbófúvóira esküszik

Élesztő Firenzéből

Az ókori Egyiptomban és Kínában már több ezer évvel ezelőtt célzottan állítottak elő élesztőt. A középkorban létezett is olyan foglalkozás, hogy élesztőkészítő – az ő feladata az volt, hogy a sörfőzdékben
felügyelje és szaporítsa az élesztőt. A sütőélesztő előállításához szükséges első ipari eljárásokat a 19.
században dolgozták ki. A firenzei élesztőspecialista, a ZEUS IBA hatalmas szeretettel szenteli magát a
hagyományoknak és az élesztő ipari előállításához szükséges modern gyártási technológiák terén szerzett alapos szaktudásnak.
Firenze szívében, a Basilica di Santa Maria
Novellától és a Palazzo Pittitől kerékpárral
csupán 20 perc távolságra található a ZEUS
IBA telephelye. A még ma is a Grechi család
által irányított családi vállalkozás gyökerei
az 1950-es évekig nyúlnak vissza. Akkoriban gyümölcszselatint és zselés cukrot állítottak elő, nem sokkal később pedig megtették az első lépéseket az 1980-as évek
óta elsődleges terméküknek számító sütőélesztő ipari előállítása felé. Ennek fontos
mérföldköve az volt, hogy 2016-ban közös
vállalkozás formájában kezdtek együttműködni a LALLEMAND vállalattal, amely világszinten állít elő sütőipari termékekhez
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használt ipari élesztőt. A hagyományait
továbbra is elevenen ápoló családi vállalat
2020 óta 100 százalékban a Lallemand vállalatcsoporthoz tartozik, ami lehetővé tette
számára, hogy új, globális piacok felé is
nyisson.

A szaporítás csodája
A sütőélesztő, amit a firenzei élesztőspecialista, a ZEUS IBA ipari keretek között állít
elő, egy a természetben előforduló, csak
mikroszkópon keresztül látható, apró, ellipszis formájú, az élesztőgombák (Saccharomyces cerevisiae) családjához tartozó
egysejtű gomba tenyésztésével keletkezik.

Lényegében arról van szó, hogy ezeknek
az élesztősejteknek egy törzsét, az ún. tisztán tenyésztett élesztőt egészen addig szaporítják, amíg létre nem jön a kívánt men�nyiségű sütőélesztő. Ideális hőmérsékleti
és táplálási körülmények között 2 gramm
tisztán tenyésztett élesztőből fermentációval, labori körülmények között kevesebb
mint egy nap alatt több tonna sütőélesztőt lehet tenyészteni. A kész termékek jellemzői és minősége szempontjából döntő
szerepe van a tápanyagellátásnak (cukorrépából származó melasz, foszfor és nitrogénvegyületek) és a folyamat körülményeinek (hőmérséklet, idő, nedvesség). Mivel

A jelentős energiamegtakarítások és
a berendezések szinte
karbantartásmentes üzemelése
számított mérvadónak.

l

(Alessio Piccini, állapotmegőrzés és folyamatbiztonság, ZEUS IBA, Firenze)

a fermentáció anaerob és aerob módon is
történhet, óriási szaktudásra van szükség
az egyes előállítási lépések megvalósítása terén, ugyanis a két fermentációs mód
között igen vékony a határvonal. A megfelelő anyagok megfelelő mennyiségben és
pillanatban történő adagolásával az élesztőspecialista a kívánt irányba tudja terelni a
folyamatot, hogy a végtermék sütőélesztő
legyen, ne pedig alkohol. A sütőélesztőt
túlnyomórészt aerob körülmények között
állítják elő, ezért fontos mozzanat a levegőben lévő oxigén szabályozott bejuttatása.
Ezt a legkorszerűbb elektromos műszerek
alapos ellenőrzése mellett, nagy mennyiségben adagolják a közeghez.

Nem bízták a véletlenre
Az ehhez a levegőztetési folyamathoz szükséges levegőt a 2016-ban lezajlott felújítás
előtt hét, különböző gyártmányú fúvó szállította. Az élesztőspecialistának több problémával is meg kellett birkóznia, például a
zajjal, a nagy vízfogyasztással, valamint a
magas költségekkel – többek között az ál-

landó, átfogó karbantartások és az olajcserék miatt. „Emellett maga az üzemeltetés
sem volt kényelmes, mivel a berendezéseket kézzel kellett be- és kikapcsolni, és
analóg vezérléssel működtek” – emlékszik
vissza Alessio Piccini, az állagmegőrzéssel
és folyamatbiztonsággal megbízott munkatárs. „Ráadásul a régi berendezéseknél
folyamatosan problémák adódtak a vezérlőszelepekkel. De a működési mód is ös�szességében véve kevéssé volt hatékony.”
2016-ban
végül
egyértelművé vált,
hogy itt azonnal cselekedni kell.
A KAESER PillAerator turbófúvó formájában érkező megoldás jelentős javulást
ígért. Mivel ezek a
berendezések mágnescsapágyasak,
teljesen érintkezés-,
kenőanyag-, ezáltal
pedig abszolút ko-

pásmentesen működnek. Nincs szükség
sem olajcserére, sem csapágycserére.
Ezenkívül az új technika jelentős energiamegtakarításokkal is kecsegtetett. De a
cég biztosra akart menni. Éppen ezért próbaképpen csak egy turbófúvóval cseréltek
le egy meglévő, régebbi berendezést, két
hónap erejéig. Alessio Piccini kíváncsian
várt, és nem is kellett csalódnia. Az eredmény ugyanis túlszárnyalta az elvárásait: a
KAESER turbófúvó mérhető, 25%-os energiamegtakarítást hozott. Ez meg is adta a
kezdő lökést ahhoz, hogy a teljes állomást
felújítsák. Jelenleg tíz KAESER PillAerator
LP 8000 típusú turbófúvó látja el a hat fermentációs egység levegőellátását. Alessio
Piccini rendkívül elégedett: „Az új fúvókkal
összesen 30 százalékkal csökkentjük az
energiafogyasztást, és a régi berendezésekhez képest nagyjából évi 0,5 MWh-t
takarítunk meg. Az energiafogyasztás
csökkentése lehetővé tette a ZEUS számára, hogy igényelje az ún. TEE energiahatékonysági tanúsítványokat, amelyeket a
GSE1 a példaértékű vállalatoknak ítél oda.
Ily módon a KAESER PillAerator turbófúvók kétszeresen is hozzájárultak a vállalat
költséghatékonyabbá válásához.
1
A GSE az az állami vállalat, amely Olaszországban a megújuló energiaforrások használatát
szorgalmazza és támogatja.

Kép: Adobe Stock

Kép: Adobe Stock

Kép: ZEUS IBA S.R.L., Firenze

Az LP 8000 turbófúvókkal mintegy 25 százalékos költségmegtakarítást lehetett elérni.
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Műemlékvédelem modern mobilkompresszorokkal

A falusi templom
megőrzéséért
Erdély szívében, egy román
faluban, Geoagiuban áll Románia
legrégebbi középkori kápolnája.
Gheorghe Petrov archeológust a
’90-es évektől kezdve több mint
egy évtizedig foglalkoztatta az a
kérdés, hogy valójában mikor is
épülhetett a kápolna. Az ásatási
munkák során csapatával együtt
több mint 200 sírt tártak fel,
amelyek közül a legrégebbiek I.
(Szent) László (1077-1095) és I.
(Könyves) Kálmán (1095-1116)
magyar királyok uralkodásának
idejéből származnak.

A Geoagiuban található román stílusú kápolna Románia egyik legrégebbi ma is
álló szakrális épülete. Építésének pontos
dátuma ismeretlen, de a régészeti leletek,
főként pedig a templomkertben lévő sírok
alapján, amelyeken a dátumok Kr. u. 1100
körüliek, arra lehet következtetni, hogy a
templom már a 11. század végén állhatott.
A kápolnát a 16. század végéig templomnak használták, ekkor lett kész az új templom (Biserica Reformata), amely a templomkertben a kápolna szomszédságában
épült fel. Az épület belsejében még ma is
megtaláljuk azt az értékes orgonát, amelyet a híres orgonakészítő, Kolonics István
épített. Érdekesség, hogy mind a templomban, mind pedig környékén számos római
kori emléket találunk, például a közvetlenül a templomkapuban álló két oroszlán-
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Jobb oldali kép: A homlokzat restaurálásához használt különféle speciális szerszámok
működtetése sűrített levegőt igényel.
Lenti kép: A templom udvarán is számos
római kori emléket találunk.

szobrot, amelyek valószínűleg a környező
termálfürdőket igénybe vevő betegek gyógyulása céljából állított fogadalmi szobrok
voltak. A bejárattól jobbra egy féldombormű található, amely a római katonák által
tisztelt félistent, Herkulest ábrázolja, közvetlenül mellette pedig egy, a templomba
befalazott síremléket látunk, egy római nő
portréjával.

Annak érdekében, hogy az egyedülálló
építményt megőrizzék az utókor számára, az Erdélyi Református Egyházmegye
2021-ben megbízta a Domino Construct
Expert építési vállalatot a szakrális épület
restaurálásával. A homlokzaton végzett
átfogó felújítási munkálatok nem csupán
alapos műszaki know-how-t és eszköztárat
igényeltek, hanem a nagy magasságban
történő munkavégzéshez szükséges szakértelmet is megkövetelték. A restaurálási
munkálatok ezen részéhez a homlokzatspecialista ALPIN SHUNT nyújtott hozzáértő támogatást. A Cseresznyés István ügyvezető által 2009-ben alapított vállalkozás
történelmi emlékművek és épületek napjainkban igen keresett restaurálási munkálataira és professzionális homlokzattisztítására szakosodott. Az ilyen jellegű speciális
beavatkozások elvégzéséhez a homlokzatszakértő arra a sokoldalú és műszakilag
igen kifinomult eszköztárra épít, amelynek
segítségével az ALPIN SHUNT többek között a jelenleg rendelkezésre álló legváltozatosabb homokfúvási eljárásokat alkalmazza (homokszórás, szárazjég-szórás,
nagy nyomású fecskendezés). A magas
épületek és emlékművek (például templomtornyok) vagy fémszerkezetek (például bádogtetők) esetén a tisztítási és restaurálási
munkákat igen gyakran alpinista technikákkal ötvözik, de emelhető munkaállványokat
és emelőkosarakat is használnak, amint azt
a geoagiui román stílusú kápolnán végzett
munkálatok során is tették.

Az építkezések hősei
Németországban születnek
A homlokzat restaurálásához használt
különféle speciális szerszámok működ-

tetése sűrített levegőt igényel. Ezzel üzemel minden berendezés, így a porszívó,
a nagynyomású mosó, a szárazjég-szóró,
a vízsugaras berendezés, a gőzzel tisztító
berendezés stb. Ahhoz, hogy ezt a rengeteg különböző felszerelést el tudja látni sűrített levegővel, az ALPIN SHUNT a
KAESER MOBILAIR 31 és MOBILAIR 82
típusú mobilkompresszoraira támaszkodik.
A modern, üzemanyag-takarékos dízelmotorokkal és strapabíró karosszériával
készült építőipari mobilkompresszorok a
legzordabb körülményeket is bírják az építkezéseken: rotációs szinterezéssel készült
polietilén burkolatuknak köszönhetően a
berendezések különösen stabilak, intuitív
és egyszerű kezelési koncepciójuk révén
pedig felbecsülhetetlen társnak számítanak
az építkezéseken. Mivel a karbantartást
igénylő összes berendezésrész optimálisan hozzáférhető, nem kell felesleges időkiesésekkel számolni.
Ez különösen fontos a restaurálási munkáknál, amelyeknek adott határidőre kell
elkészülniük. A MOBILAIR 82 ráadásul egy
generátorral is fel van szerelve, hogy az

Összes kép: Sorin Gliga, GLISOR MIX SRL

Hatalmas kihívások

építkezésen bármikor rendelkezésre álljon
egy hordozható áramforrás. Az érzékeny
belső terekhez káros kibocsátásoktól mentes e-Power változatok is rendelkezésre
állnak, amelyek energiatakarékos villanymotorral működnek.

A KAESER mobilkompresszorai
megbízhatóan szállították a minőségi
sűrített levegőt a renováláshoz
használt összes eszközünkhöz.
(Cseresznyés István, az ALPIN SHUNT tulajdonosa)

KAESER report | 9

Az új KAESER sűrítettlevegő-rendszer megbízhatóan és hatékonyan üzemel, megszakítás nélkül

Kép: Adobe Stock

Befektetés a megtak

Québec erdészeti ágazata a helyi gazdaság egyik legerősebb motorjaként szervesen jelen van a tartomány 140 vidéki és városi településének életében. Ezenkívül az erdőgazdálkodás mintegy 60 000 magasan képzett és jól fizetett munkahelyet is kínál, amelyek számos család megélhetéséről gondoskodnak. Az
itt előállított faipari termékekből készült rengeteg innovatív terméket számtalan épület, híd, sportközpont
és aréna építéséhez használják fel.
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Összes kép: Viviane Wybou, Wybou La Photographe

karítás érdekében

A központi SIGMA AIR MANAGER
4.0 vezérlés minden üzemi adatot
figyelemmel kísér.

Az egészségügyi válság kezdete óta példátlan mértékű a globális nyersanyaghiány. Ezt gyakran azzal magyarázzák,
hogy világszerte egyre nagyobb a kereslet,
miközben a gyártási kapacitás nem elegendő. Ehhez jönnek még a beszállítók
által tapasztalt szállítási nehézségek és a
gyártási szünetek. Az ezzel járó, mindenütt
tapasztalható nyersanyaghiány a faiparra is
kihat, és nagyban megnehezíti a Resolute
Forest Productshoz hasonló vállalatoknak,
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Régiből új
A vállalat pontos sűrítettlevegő-igényének valós helyzetét kiderítendő, Stéphane Fortin és a KAESER Canadánál
dolgozó csapata először is elvégeztek
egy sűrítettlevegő-szükségletet felmérő
elemzést (ADA). „A Saint-Félicien-i üzemben lévő sűrítettlevegő-rendszer a gyártóberendezések specifikus követelményei
miatt elég bonyolult volt” – emlékszik vissza
Stéphane Fortin. „Az ottani két kompres�szor 1982-ből, illetve 1995-ből származott, műszaki szempontból tehát elavultak
voltak. A tényleges sűrítettlevegő-igénytől
függetlenül folyamatosan üzemeltek, ezáltal aránytalanul sok energiát fogyasztottak.
A régi berendezéshez sem érzékelők, sem

Bal oldali kép: A két 5000 literes nyomástartó edénnyel és a megfelelően méretezett vezetékekkel állandó nyomást lehet biztosítani.
Középső kép: A Saint-Félicien-i telephelyen évente 480 000 tonna fát dolgoznak fel.
Jobb oldali kép: A Resolute Forest változatos termékpalettájának többek között az építési faanyagok is a részét képezik.

hogy eleget tegyenek a piaci követelményeknek. A Resolute Forest Products
a fafeldolgozó iparban világszinten vezető szerepet betöltő vállalatként több
mint 60 országban értékesíti termékei
gazdag választékát (pl. építési faanyagokat, cellulózt és papírzsebkendőt).
A vállalat 40 telephelyen képviselteti
magát az Egyesült Államokban és Kanadában, és többek között áramtermelő
berendezéseket is üzemeltet. A Resolute Forest a fenntartható vállalatvezetéséről is híres: a gazdálkodás alá vont
erdők 100 százaléka a fenntartható erdőgazdálkodás nemzetközileg elismert
szabványai szerint tanúsított. Az elmúlt
években a Resolute nemcsak regionális, hanem globális elismertségre is
szert tett a társadalmi felelősségvállalás, a fenntarthatóság és a vállalatirá-
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nyítás terén betöltött úttörő szerepe miatt.
A Québec északi részén található Saint-Félicien-i telephelyen évente 480 000 tonna
fát dolgoznak fel. Annak érdekében, hogy
a jelenlegi, nagy kihívást jelentő körülmények közepette is ki tudják elégíteni a piaci
igényeket, a vezetés erőteljesen fókuszál a
maximális üzemi hatékonyság és megbízhatóság garantálására. Ez természetesen
a sűrítettlevegő-ellátásra is vonatkozik,
ugyanis az üzem rá van utalva a sűrített
levegőre, hiszen szinte minden folyamatnál (rönkkezelés, kéregtelenítés, aprítás,
fűrészáru-kezelés) igénybe vesznek pneumatikus rendszereket. Amikor az üzemeltető megbízható partnert keresett, a KAESER
Canada boisbriand-i (Montréali nagytérség)
központjához fordult, hogy átfogó elemzést
kapjon tőlük a szóba jöhető optimalizációs
lehetőségekre vonatkozóan.

vezérlés nem tartozott, ezért lehetetlen volt
megállapítani a tényleges rendszerteljesítményt és -hatékonyságot, ráadásul egy túl
kicsire tervezett elosztórendszer nemkívánatos nyomásingadozásokat is okozott a
hálózatban.” Elengedhetetlen volt tehát a
korszerűsítés, amivel a sűrítettlevegő-ellátás nagyobb hatékonyságát, optimálisabb
felügyeletét és nagyobb megbízhatóságát
kívánták elérni.
Az új kompresszorállomás három CSD 125
típusú KAESER csavarkompresszorból,
egy központi SIGMA AIR MANAGER 4.0
vezérlésből és két 5000 literes sűrítettlevegő-tartályból áll, amelyeket a megfelelően méretezett, közvetlen vezetékeken
keresztül a kompresszorhelyiségből látnak
el, és amelyeknek az a funkciója, hogy állandó rendszernyomást biztosítsanak. Már
önmagában az új levegőtartályoknak kö-

szönhetően közel 1 barral sikerült mérsékelni az üzemi nyomást, ami 6 százalékos
csökkenést eredményezett az energiafogyasztásban. A KAESER új, hőregeneráló
KBD 1300 adszorpciós szárítója is jelentősen kevesebb energiát fogyaszt, mint az
eddigi sűrítettlevegő-szárító.
Ezenkívül a működéshez mindössze a
sűrítettlevegő-áram 1 százalékát igényli,
szemben a régivel, amely nem kevesebb
mint 15 százalékot fogyasztott. A részletes
elemzések azt is kimutatták, hogy a régi
csőhálózat a szükséges sűrített levegőt
nem tudta anélkül szállítani a fogyasztási helyekre, hogy ne következett volna be
nemkívánatos nyomáscsökkenés. Az új
Smart Pipe System viszont optimalizálja

A SIGMA AIR MANAGER segítségével
elkerülhetők a költséges időkiesések.
(Stephane Fortin, a kanadai KAESER COMPRESSORS értékesítési munkatársa)

ges időkiesések elkerülése érdekében
pedig a SIGMA AIR MANAGER 4.0 gondoskodik arról, hogy a három csavarkompres�szorból csak kettő üzemeljen egyidejűleg,
a harmadik pedig ezalatt a redundanciáért
feleljen.
Ezen túlmenően a SIGMA AIR MANAGER
4.0 azt is biztosítja, hogy a három kompresszort nagyjából ugyanannyi üzemórá-

ban használják, így ezzel a közös karbantartási terv megvalósításában is szerepet
játszik. Mióta a KAESER a teljes rendszert
felújította, Saint Félicienben a sűrített levegő rendkívül nagy mértékű rendelkezésre
állásának köszönhetően zavartalan a fafeldolgozás. A KAESER átfogó, 5 évre szóló
garanciája pedig még jobb pénzügyi tervezést tesz lehetővé az üzemeltető számára.

Kép: fotolia.com

Összes kép: Viviane Wybou, Wybou La Photographe

a sűrítettlevegő-hálózatot, és állandó nyomásról gondoskodik. A sűrített levegő nem
kielégítő rendelkezésre állása miatti költsé-
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Ennél a vállalatnál néha eléggé fel tud forrósodni a
levegő, és ez egyáltalán nem jelképesen értendő:
Akkreditált tesztlaborként ugyanis a saarbrückeni
CTC advanced GmbH többek között az e-mobilitás,
a telekommunikáció és a fizetési rendszerek területéhez tartozó legváltozatosabb termékek tesztelésével foglalkozik. Mivel gyakran van szükség
arra, hogy feltérképezzék a termékek terhelhetőségi
határait, a különösen veszélyes vizsgálatokhoz (pl.
azokhoz, amelyeket nagy teljesítményű lítium-ion
akkumulátorokon végeznek) speciális, tűzálló tesztberendezésekre van szükség. A CTC advanced
szakértői azonban mindenre fel vannak készülve.

A sűrített levegő szá
fontos, mint az áram. Nem
mag

(Sascha Sander, informat

A CTC vállalatnév a Consulting, Testing és Certification szavak
rövidítése, és ez tulajdonképpen jól körül is írja mindazokat a
szolgáltatásokat, amelyekkel a Saar-vidéki csapat foglalkozik. Az
1998-ban a Bundesamt für Zulassungen in der Telekommunikationból (BZT, Telekommunikációs Engedélyezési Hivatal) létrejött
akkreditált tesztlabor termékminősítési tervek kidolgozásában és
megvalósításában, egy termék megfelelőségi állapotának meghatározásában, valamint a nemzetközi piac egyre összetettebb
tanúsítási követelményeinek való megfelelésben segít a vállalkozásoknak. Több évtizedes tapasztalatának köszönhetően a CTC
advanced jártas a globális engedélyezési szabályokban, és számos nemzetközi testület tagjaként mindig tisztában van az aktuális
technikai színvonallal.

Alaposság a legapróbb részletekig
Rendkívül széles azoknak a termékeknek a skálája, amelyeket a vizsgálati laborokban és kabinokban a legapróbb részletekig alaposan tesztelnek. Közéjük tartoznak például a járműalkatrészek (pl. az elektromos járművek akkumulátorai), az
érintésmentes bankkártyák, a hallókészülékek és más gyógyászati eszközök, sőt, a biometrikus útlevelek is. A vállalat többek között az elektromos biztonságot, az elektromágneses ös�szeférhetőséget, valamint szinte az összes rádiós technológiát
A CTC-nél többek
között azt is
vizsgálják, hogy a
különféle fizetési
terminálok kompatibilisek-e az adott fizetőeszközökkel (pl.
bankkártya, mobil
fizetőrendszerek).
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Tanácsadás, tesztelés, tanúsítás a saarbrückeni C

Mindent
kézből

ámunkra ugyanolyan
m engedhetünk meg
gunknak leállásokat.

tikai és létesítményvezető, vállalatvezetés)

Sascha Sander, informatikai és létesítményvezető két SK 22 típusú csavarkompresszor
mellett.

CTC advancednél

egy

(0-tól 500 GHz-ig) teszteli. A CTC advanced környezetszimulációs laborjában azt
vizsgálják, mennyire ellenállóak a termékek a környezeti hatásokkal szemben (pl.
sóköd, hideg, forróság), de – az akkumulátor-biztonsági tesztekhez hasonlóan – akár
roncsolásos vizsgálatokat is végeznek. Az
elektronikus fizetési rendszerek és azonosítás laboratóriumi tesztjeivel a készpénz
nélküli fizetésre használt eszközök (pl.
bankkártyák és bankkártya-leolvasó eszközök) engedélyezési feltételeinek való
megfelelést vizsgálják. A telephely ös�szesen öt épületében mindig szükség van
sűrített levegőre, ugyanis szinte mindenütt
azt használják a tesztdarabok kezeléséhez,
például a vákuum-, sóköd- vagy porkamrában, de a leárnyékolt rádiójel-vizsgálatoknál is. A sűrített levegő a járműalkatrészek
teszteléséhez használt különféle méretű,
légcsapágyas tolóasztalú rezgésvizsgáló
állomásokhoz is elengedhetetlen. Ez alól a
legnagyobb, 300 kN-os Shaker sem kivétel
(ezt egyidejű klímaterheléssel végzett vibrációs tesztekhez használják), amelynek
légcsapágyas alaplemeze már önmagában
3 tonnát nyom, a szerkezet teljes tömege
pedig több mint 30 tonna. Egy ilyen magas
technikai színvonalú és kifejezetten erre a
célra tervezett berendezés fogad bennünket egy olyan laboratóriumban, amelyben
minden a fizetési rendszerekről szól: egy
kupolás tesztpadon azt vizsgálják, hogy a
különböző fizetési terminálok kompatibilisek-e az egyes (érintésmentes) kártyákkal.
A sűrített levegő vákuumot hoz létre az ún.
Venturi-hatásnak megfelelően, hogy az
egyes kártyákat tökéletes pontossággal be
lehessen szívni.

A KAESER-hez vezető út
A sikeres saarbrückeni vállalkozás folyamatosan terjeszkedik, emiatt a két régebbi
típusú dugattyús kompresszor hamarosan
már nem volt elegendő számukra az egyre

növekvő sűrítettlevegő-igény fedezéséhez.
Sascha Sander informatikai és létesítményvezető azzal a feladattal szembesült, hogy
a cég teljes sűrítettlevegő-ellátását újra kell
tervezni. A kérdés már csak az volt, hogyan? „A döntő pillanat az volt, amikor a
KAESER egy sűrített levegővel kapcsolatos
szemináriumot tartott Bochumban, amelyre
információkeresés közben bukkantam rá. A
szeminárium motivációt jelentett, mert onnantól kezdve tudtam, hogy végig fogom
vinni a dolgot” – idézi fel Sascha Sander.
A KAESER ügyfélszolgálatától és a saarbrückeni KAESER-partnertől, az INDRUBA
GmbH vállalattól egyaránt kapott segítséget. Mivel számos vételezési pont térben
elég távol van egymástól, olyan decentralizált kompresszorokat használnak, mint
amilyen a különféle rádiójel-vizsgálatoknak
és elektromágneses összeférhetőséggel
kapcsolatos vizsgálatoknak helyet adó
főépületben lévő KAESER EUROCOMP
EPC 630-250 dugattyús kompresszor. Egy
másik épületben, ahol az e-mobilitásban alkalmazott akkumulátorok biztonságát tesztelik, egy AIRCENTER SX 4-et használnak.
Két további vizsgálati csarnok központi sűrítettlevegő-ellátású, és a szövevényes gyűrűs csővezetéknek köszönhetően 100 százalékos redundanciára van tervezve, hogy
az egyes komponenseket (pl. karbantartás
esetén) bypass útján úgy lehessen kiemelni, hogy közben ez ne legyen kihatással a
sűrített levegő rendelkezésre állására.
Itt egy AIRCENTER SM 12 és két SK 22 csavarkompresszor dolgozik, melyek mindegyikéhez tartozik egy SECOTEC TB 19 típusú
hűtveszárító és egy DHS 4.0 nyomástartó
rendszer. Mindezt pedig egy központi SIGMA AIR MANAGER 4.0 vezérlés irányítja.
„Így már a jövőbeli fejlesztésekre is jól fel
vagyunk készülve” – állapítja meg elégedetten Sascha Sander.
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A legsz

A Schulz fogászati labor is dugattyús kompresszorokat használ

Harmonikus, egyedi, természetes – ezek az elvárások a tökéletes fogpótlással szemben. A nürnbergi
Schulz fogászati labor nem titkolt célja, hogy az ilyen kívánságok valóra is váljanak. Az itt készült természetes, szolid és tökéletesen működő fogpótlások gondoskodnak a páciensek tündöklő mosolyáról.
A Peter Schulz fogtechnikus mester által
2000 decemberében alapított fogászati labort több mint 20 éve ismerik és becsülik
a Nürnbergben és környékén tevékenykedő
különböző fogászati praxisok partnereként.
Világos és barátságos tér fogadja itt az embert: a négy-öt munkaállomást, ahol fogtechnikai szakemberek összpontosítanak
rendkívüli kézügyességgel végzett munkájukra, minden oldalról megvilágítja a fény.
A labor jól áttekinthető méretei az itteni kultúra részét képezik, és „a mindig kimagasló
színvonal megőrzését szolgálják” – mondja
a cégalapító, Peter Schulz.

Sűrített levegő a szépség szolgálatában
A fogászati laborban nagyjából ugyanaz a
helyzet a sűrített levegővel, mint a vállalatok és üzemek többségénél – itt is központi
szerepet tölt be, és a legkülönbözőbb célokra veszik igénybe: sűrített levegőt használnak a felületek lefúvatására és tisztítására,
de sűrített levegővel működnek a különféle
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homokfúvó eszközök is, amelyeket minden
munkaállomásnál cement- és beágyazó
masszák lefúvatására használnak.
Még a fogászati turbinánál is, ahol a felületnemesítés történik, szükség van sűrített levegőre. De ne feledkezzünk meg a prés- és
égetőkemencékről sem, ahol a pelleteket
800–900 °C-on olvasztják meg, hogy aztán
kerámia fogpótlásokként további feldolgozásra kerüljenek – itt is elengedhetetlen a
sűrített levegő.
A sűrített levegő itteni felhasználásának
egyik legizgalmasabb eszköze a CAD/CAM
marógép (a CAD a „computer aided design”,
a CAM pedig a „computer aided manufacturing” rövidítése). A modern fogászatban ez

egy számítógép-alapú, csúcstechnológiás
eljárást jelent, amelyet fogpótlások, például
koronák, hidak, implantátumok/protézisek,
abutmentek (a fogimplantátum és a ráhelyezett fogkorona, híd vagy protézis közötti összekötő elem), valamint hosszú távon
hordott ideiglenes fogpótlások tervezéséhez és gyártásához használnak.
Itt olyan anyagokat munkálnak meg, mint a
cirkónium-dioxid, a kerámia, a titán, a fém,
a fémötvözetek, a tömör kerámia és a nagy
teljesítményű műanyagok.
A fogászati labor, amely mindig is lépést
tartott a korral, két évvel ezelőtt ebbe az
előremutató technológiába fektetett be.

A minőség a legfontosabb. Éppen
ezért megfelelő és megbízható
készülékekre van szükségem.
(Peter Schulz, fogtechnikus mester és tulajdonos)

zebb mosolyokért
Digitalizációra készen
Az új CAD/CAM marógép beszerzése miatt
a KAESER dugattyús kompresszora, amely
az elmúlt 20 évben megbízhatóan, kifogástalanul és a laborvezetés legnagyobb
elégedettségére végezte munkáját, már
nem volt elég nagy ahhoz, hogy fedezze a
megnövekedett szükségletet. Peter Schulz
ezért a KAESER ügyfélszolgálatához fordult: „Mindenképpen megint egy KAESER
kompresszort akartam” – emlékszik vissza
elmosolyodva a fogtechnikus mester – „el-

végre a következő is épp olyan megbízhatóan fog működni, mint az elődje”. A labor
sűrítettlevegő-igénye (max. 570 l/perc és
max. 11 bar nyomás) és nem utolsósorban
a korlátozottan rendelkezésre álló hely miatt egy KAESER i.Comp 9 TOWER T dugattyús kompresszorra esett a választás.
Ennél a kompresszorblokk, a sűrítettlevegő-tartály, a hűtveszárító és a belső SIGMA
CONTROL 2 vezérlés is azonnal csatlakoztatható, és helytakarékosan, egyazon burkolat alatt kaptak helyet, így nagyjából egy
négyzetméteren elférnek – ez pont megfelel az apró munkahelyiségbe.
De az i.Comp 9 Towernek ennél jóval több
olyan előnye van, amit a fogászati labor a
mindennapi munkája során ki tud használni. A lényeg az energiafogyasztás: Ezek a
berendezések a fordulatszám-szabályozott
motornak köszönhetően rendkívül energiahatékonyak, és pontosan annyi sűrített
levegőt szállítanak, amennyire valóban
szükség van. Ezáltal az i.Comp 9 jelentősen jobb fajlagos teljesítményt nyújt, mint
a hagyományos dugattyús kompresszorok.
Ez a megtakarítás a labor üzemeltetési költségeire is közvetlenül kihat. Az új KAESER
Kompakt kivitelének köszönhetően az
i.Comp 9 T tökéletesen elfér az apró munkahelyiségben.

Bal oldali kép, fent: A fogászati laborban
minden munkaállomásnál használnak sűrített levegőt.
Középső kép, fent: A munka fokozott összpontosítást és kézügyességet igényel.
Jobb oldali kép, fent: A tökéletes fogpótlás
harmonikus, egyedi és természetes.

dugattyús kompresszor felállítási helye a
számítást követően megfelelő nagyságú
volt. De időnként kreatív kiegészítő megoldásokra lehet szükség ahhoz, hogy a berendezések a rendeltetési helyükre kerüljenek: Ebben az esetben a beköltöztetés előtt
átmenetileg egy gipszkartonfalat is le kellett
bontani (majd később visszaépíteni), hogy
szabad legyen a hozzáférés.
Az új i.Comp 9 Tower két évvel ezelőtt költözött be a fogászati laborba,
de Peter Schulz még ma is ugyanolyan elégedett a KAESER dugattyús
kompresszor sűrített levegőjének rendelkezésre állásával, megbízhatóságával
és energiahatékonyságával. De más miatt
is van ok az örömre: Mivel így teljesültek
a különösen energiahatékony befektetésekhez megpályázható BAFA-támogatás
előfeltételei, a beszerzési ár 30 százalékát
lehetett hozzájárulásként igénybe venni.
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Az Érchegységben található wilischthali szennyvíztisztító telep a hővisszanyerésre alapoz

Kettős
megtakarítás

Az Érchegység Németország egyik legszebb középhegysége, amely ráadásul a bányászat idejéből származó történelmi emlékekben is gazdag. Emellett az itteni szabadidős
lehetőségek tárháza is szinte végtelen, emiatt a régió minden évben rengeteg turistát
vonz a világ minden tájáról. Változatos földrajzi adottságai és történelmi jelentősége miatt
az Érchegység térsége 2019 óta az UNESCO világörökség része.

Az ehhez a varázslatos középhegységhez tartozó térség közepén található Gelenau település. Itt az 1991-ben alapított
Abwasserzweckverband „Wilischthal” végzi
a szennyvíz-előkészítés feladatát önkormányzati köztestületként. A szennyvíztelep
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jelenleg 16 800 lakosegyenértékkel, mintegy 90 százalékos kiterheltséggel működik.
A szennyvíz-előkészítés teljes mértékben
biológiailag történik, két gyűrű alakban elrendezett, elő- és utántisztítást is végző
kombinált medencében.

Műszaki felújítás
A szennyvíztisztítás összetett üzemtechnikai rendszert követel meg, emellett szükség van a létesítmény folyamatos karbantartására és felújítására is ahhoz, hogy az
mindig megbízhatóan, fenntarthatóan és

gazdaságosan működjön. Ezeknél a kérdéseknél a két levegőztetőmedence oxigénellátására szolgáló műszaki berendezéseket
is figyelembe kell venni.
A két meglévő forgódugattyús fúvó lassan
elérte az élettartama végét, a zajszint pedig rendkívül magas volt, és teljesen felhallatszott az egy szinttel magasabban lévő
üzemi épületbe. Mivel a két levegőztetőmedencéhez csak egy-egy fúvó állt rendelkezésre, nem volt biztosított a redundancia.
Ezenkívül a régi berendezések energiahatékonysága is jócskán hagyott kívánnivalót
maga után. Egyértelmű volt, hogy modern
berendezésekkel sokkal jobb eredményeket lehetne elérni az energiafogyasztást és
a szén-dioxid-csökkentést illetően. Ez éppen elegendő ok volt Matthias Bauer ügyvezetőnek ahhoz, hogy az önkormányzati
társulásként működő szennyvíztisztító telep csapatával együtt nekilásson a műszaki
kivitelezés korszerűsítési terveinek. A rengeteg számítás és a különböző szolgáltatók
jelentette lehetőségek összevetése beletelt
egy kis időbe, amire nem utolsósorban két
támogatási lehetőség igénybevétele miatt
is szükség volt.
Az új fúvóállomással szemben igen magas
követelményeket támasztottak. Természetesen legyen halk és energiahatékony, biztosítsa a szükséges redundanciát, és tegye
lehetővé a sokkal jobb szabályozhatóságot
is a régi állomáshoz képest, amelyet tulajdonképpen csak be- és kikapcsolni lehetett.
Ideális esetben az új állomás dolgozzon
tökéletes összhangban a meglévő folyamatirányítási rendszerrel, amely a szen�nyvíztisztító telep bizonyos adatait rögzíti
(oxigén, ammónia, nitrát) – ezek az értékek
jelentik ugyanis a fúvóállomás szabályozásának alapját. A szóba jöhető különböző
szolgáltatók összehasonlítása során már
akkor fontolóra vették a KAESER berendezéseit, amikor a lényegi műszaki szempontokat nézték.
De ezeknek a berendezéseknek volt még
egy meghatározó előnyük: a többi szolgáltató közül senki nem tudott olyan fúvókat
kínálni, amelyeknek a kivitelezési méretei
elég kicsik voltak ahhoz, hogy átférjenek
azon a padlónyíláson, amelyen keresztül az új berendezéseket az üzemi épület
pincéjében telepíteni kívánták. A kisebb
méretek egyúttal azt is lehetővé tették,
hogy három csavarfúvó kapjon helyet ott,
ahol korábban csak kettő fért el. Ezzel a
redundancia kérdése is megoldódott. Jelenleg a gelenaui szennyvíztelep műszaki
helyiségében három frekvenciaszabályzós
KAESER DBS 220 L SFC csavarfúvó felel

Mindenekelőtt a fúvóállomás
maximális megbízhatóságát és
gazdaságosságát méltányoljuk.
(Ralf Scheidhauer, az önkormányzati társulásként működő gelenaui szennyvíztelep
vezetője)

a levegőztetőmedencék levegőztetéséért,
egy KAESER BB 52 C
forgódugattyús fúvót
pedig a homokfogáshoz használnak.

Küldetés teljesítve
De mi a helyzet a
szén-dioxid-kibocsátás jelentős csökkentésének céljával?
Amint azt a jelenlegi
adatok alátámasztják,
nem kevesebb mint
évi 40 tonna csökkentést lehetett elérni, ami
jelentős költségmegtakarítások formájában is tetten érhető.
Szót kell azonban ejteni egy további megtakarítási lehetőségről
is, ugyanis ebben a
fúvóállomásban az a
különleges, hogy a
fúvók hulladékhőjét az
üzemi épület azon fűtőberendezésének tehermentesítésére tudják használni, amely
addig kb. évi 7300 liter fűtőolajat igényelt,
vagyis igen költséges
volt az üzemeltetése.
A sűrítéskor keletkező hőt a hőcserélőn
keresztül elvezetik, és egy nagy méretű
puffertartályon keresztül a padlófűtésbe
irányítják. Ezzel a lépéssel 60 százalékkal
sikerült csökkenteni a fűtőolaj-használatot.
Ez évi 14 tonna további szén-dioxid-megtakarítást jelent, ami napjainkban, amikor
minden a fosszilis tüzelőanyagok helyettesítése körül forog, valóban lenyűgöző
eredmény. Matthias Bauer és Ralf Scheidhauer maximálisan elégedett a KAESER
új fúvóállomásával, amely minden követel-

Fenti kép: A KAESER csavarfúvóinak
kompakt kivitele a redundancia kérdését is
megoldotta.
Lenti kép: Saját laborjukban rendszeresen
végeznek vízelemzéseket.

ménynek játszi könnyedséggel tesz eleget.
A pontot pedig az a teljes körű szolgáltatási
szerződés teszi fel az i-re, amely tökéletes
nyugalmat biztosít az üzemeltetőnek.
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A Dinnissen a KAESER kompresszorait választja

Az eljárástechnikai
piac globális vezetője

A Dinnissen személyre szabott megoldásokkal optimalizálja, fejleszti és automatizálja ügyfelei teljes folyamatát.

Tökéletes megoldásra törekedni és a problémákra potenciális megoldásokként tekinteni,
valamint akkor is mindent jól csinálni, amikor senki sem látja... Röviden így foglalható össze a Dinnissen
cégfilozófiája. Erre az alapra építve vált a sevenumi székhelyű hollandiai családi vállalkozás globális piacvezetővé a porokkal, pelletekkel és granulátumokkal kapcsolatos eljárástechnika terén.
A Dinnissen 1948-ban fejlesztette ki az első
berendezését a vegyestakarmány-iparban
tevékenykedő egyik ügyfele megbízásából. Jelenleg több milliárd ember használ
napi szinten olyan termékeket, amelyek-
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nek valamilyen módon közük van a Dinnissen gépeihez. A sevenumi (Hollandia)
telephelyű eljárástechnikai szakértő önálló
gépekhez és teljes folyamatsorokhoz egyaránt fejleszt innovatív alkalmazásokat. A

kreatív és sikerközpontú cégfilozófiának
és a rengeteg projekt során szerzett több
mint 70 évnyi tapasztalatnak köszönhetően
napjainkban a legkülönfélébb ágazatokban
találkozhatunk a Dinnissen termékeivel:

kezeléséhez és sok
minden
máshoz
is igénybe veszik.
Ahhoz, hogy az új
épületek környezetbarát koncepciója
minden tekintetben
érvényesülni
tudjon, Wouter Kuijpers azt szerette
volna, hogy az új
KAESER ASD 40 T csavarkompresszorok hővisszanyerési funkcióval.
kompresszorállomás is elsődlegesen
az élelmiszer-, tejtermék-, takarmány- és energiahatékony és fenntartható legyen.
vegyipar területén egyaránt. A Dinnissen De a hővisszanyerés is szerepelt a kívánsaját maga által fejlesztett, előállított és ságlistán. Ezt követően gondosan ös�tesztelt, személyre szabott megoldások- szevetették a sűrítettlevegő-rendszerekal optimalizálja, fejleszti és automatizálja ket kínáló különböző szolgáltatókat. A
ügyfelei teljes folyamatát. Az a cél, hogy bornei (Hollandia) székhelyű KAESER
a teljes folyamat maximális teljesítményét Compressoren B.V. hozzáértő támogatása
és hatékonyságát ki lehessen aknázni. végül meggyőzte Wouter Kuijperst arról,
Az eljárásspecialista több mint 70 éve te- hogy a két vállalat cégfilozófiája tökéletevékenykedik sikeresen. A sikerhez azon- sen egybecseng, így a KAESER mellett,
ban hely kell. Ahhoz, hogy az innovációval ezáltal pedig egy olyan intelligens és
foglalkozó vállalat jelenlegi növekedési innovatív, teljes körű megoldás mellett
szükségletei kielégüljenek, további, ener- döntött, amely abszolút megbízhatóan
giasemleges gyártócsarnokokat építettek. biztosít minőségi sűrített levegőt, valamint
Wouter Kuijpers üzemvezető büszkén ve- alacsony energia- és karbantartási költsézet körbe a csúcstechnológiájú géppark- geket a Dinnissen számára. Az új kompkal berendezett, 4200 m²-re kiterjedő új resszorállomás, amely az új csarnokok
gyártócsarnokokban. Az első csarnokban építése során is szerepet kapott, három
található a teljesen automata lemeztároló ASD 40 T típusú KAESER csavarkompa modern lézervágó és lemezmegmunká- resszorból áll (térfogatáram 3,92 m³/perc,
ló berendezésekkel. A nagy tetőablakokon max. üzemi túlnyomás 8,5 bar). Az ASD T
keresztül rengeteg napfény áramlik be, a típusú berendezésekbe beépített hűtveszánemesacél-hegesztő csarnokban pedig
egy ötletes, hővisszanyerést biztosító hegesztésifüst-elszívót telepítettek.

Fenntarthatóság és hatékonyság

A KAESER-től kapott tanácsadásnak
köszönhetően új kompresszorállomásunk jövőbiztos, fenntartható és
energiahatékony.
(Wouter Kuijpers, a sevenumi Dinnissen üzemvezetője)

Összes kép: Dinnissen B.V. Sevenum (NL)

A sűrített levegő az új csarnokokban is
központi szerepet játszik, például különféle
pneumatikus szerszámok (pl. nemesacél
alkatrészek polírozószerszámainak) meghajtásában, de a lézervágó berendezések

rító az energiatakarékos szabályozásának
köszönhetően rendkívül hatékony. Csak
akkor üzemel, amikor a szárításhoz sűrített
levegőre van szükség. Ez az adott alkalmazásnak megfelelő sűrítettlevegő-minőséget
biztosítja a lehető legnagyobb gazdaságosság mellett. A környezetbarát kondenzátum-előkészítésről három AQUAMAT CF 9
sorozatú olaj-víz szeparátor gondoskodik.
Használatukkal közel 90 százalékát lehet
megtakarítani annak a költségnek, amit
egy erre szakosodott vállalat által végzett
teljes körű ártalmatlanítás jelentene. A
kompresszorállomás szíve-lelke a központi
SIGMA AIR MANAGER 4.0 vezérlés, amely
gondoskodik a sűrítettlevegő-berendezés
összes komponensének hatékony együttműködéséről, hogy a sűrítettlevegő-előállítás és -előkészítés még intelligensebb,
megbízhatóbb és hatékonyabb módon
történjen. Ezáltal az üzemeltető maximális energiamegtakarítást tud elérni. Az új
állomást egy 2000 literes űrtartalmú sűrítettlevegő-tartály és egy KAESER által
fejlesztett, DHS 4.0 sorozatú, elektronikus
nyomástartó rendszer teszi teljessé. Ráadásul az üzemeltető a kompresszorokba
táplált energia hasznosításán keresztül
is energiát takarít meg, ugyanis ezt a beépített lemezes hőcserélők segítségével
vissza lehet nyerni, és a nemesacél-hegesztő műhely fűtéséhez és a központi fűtés kiegészítéseként igénybe lehet venni.

A nemesacél-hegesztő csarnokban egy ötletes hegesztésifüst-elvezetőt telepítettek hővisszanyerési funkcióval.

Az új gyártócsarnok a csúcstechnológiás gépparkkal.
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Sűrített levegőre szóló szerződés az autóipari beszállítóval

Az Industrie 4.0 és
a fenntarthatóság
Az autóiparban széles körben elterjedt a „just in time” beszállítási elv. A „just in sequence” azonban ennél
is továbbmegy egy lépéssel, ugyanis itt a szükséges árut a megfelelő időben, a megfelelő mennyiségben
és a szerelési folyamat megfelelő sorrendjében szállítják, hogy időveszteség nélkül, közvetlenül segítsék
elő vele a további feldolgozást. Ahhoz, hogy ez a beszállítási koncepció működjön, az üzemen belül és
a logisztikában is maximális teljesítményt kell nyújtani. Időkiesésekről szó sem lehet, hiszen ez rendkívül
költséges lenne.
A Light Mobility Solutions GmbH (LMS)
az autóiparban használt külső alkatrészek globális szolgáltatójaként átfogó termékportfólióval rendelkezik, és az összes
vezető európai eredetialkatrész-gyártónak (OEM) szállít be termékeket. Ös�szesen négy német telephelye egyikén,
Obertshausenben komplett lökhárítórendszerek készülnek, amelyeknél az autóipari beszállító a teljes értékteremtési láncért
felel: a műanyag granulátumtól egészen
a készre lakkozott lökhárítórendszerig,
a távolságmérőt, az éjjellátó kamerát, a
LED-es világítástechnikát és még sok mindent is beleértve. Az LMS évek óta „just in
time” vagy „just in sequence” koncepcióval
szállít közvetlenül az OEM-ügyfelek szerelősoraira.
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Első osztályú beszállítóként az LMS az
autóipari gyártókkal együtt kötelességének
érzi, hogy fenntarthatóan bánjon a nyersanyagokkal: „A jövőben nemcsak azt fogjuk
vizsgálni, hogy mennyit és milyen feltételekkel tudunk a legjobb minőségben szállítani,
hanem azt is, hogy milyen körülmények között, mennyi energiafelhasználással, men�nyire fenntarthatóan és hatékonyan tes�szük ezt” – magyarázza Stephan Spengler
(az LMS Obertshausen építési vezetője).
Az ISO 50001 szerinti energiagazdálkodási
rendszer alkalmazásán keresztül az autóipari beszállítónak egy olyan rendszer áll
a rendelkezésére, amelynek segítségével
Az obertshauseni Light Mobility Solutions
GmbH az összes vezető európai OEM-nek
szállít be komplett lökhárítórendszereket.

A SIGMA AIR MANAGER jóvoltából
nemcsak a környezetet tehermentesítjük,
hanem költségeket is megtakarítunk.
Obertshausenben a teljes értékteremtési
lánchoz szállítanak – a műanyag granulátumoktól a készre lakkozott lökhárítórendszerekig.

A gépjármű utópiacra szánt lökhárítórendszerek is a termékportfólió részét képezik.

folyamatosan növelni tudja az energiahatékonyságát, miközben csökkentheti az
energiafelhasználást és az üvegházhatású
gázok kibocsátását. Az ehhez szükséges
adatok és számok a gépek és rendszerek
hálózatba kapcsolásának (Industrie 4.0)
köszönhetően rendelkezésre állnak.

Ezért kell a sűrített levegőre szóló
szerződés
Az LMS minden területen a legkorszerűbb
technológiákkal dolgozik, és e területek
mindegyikén használnak sűrített levegőt,
amelynek megbízható rendelkezésre állása
alapfeltétel a „just in sequence” beszállítási
elv megvalósításához: „A fröccsöntő rész-

(Stephan Spengler, az obertshauseni LMS építésvezetője)

legen használt robotoknak ugyanúgy szükségük van sűrített levegőre a legapróbb
mozdulatokhoz és az alkatrészek felszívásához, mint ahogy a szerelőlétesítményben
lévő berendezéseknek, amelyek hengerek
segítségével emelik meg, engedik le és
dolgozzák fel különféle mozgatási lépésekben az alkatrészeket. Nem utolsósorban az
igen magas szinten automatizált lakkozóhelyiségben van szükség sűrített levegőre,
amelyet lakk porlasztásához és felviteléhez
használnak.” A sűrített levegőnek nemcsak
a kért minőségben (1.4.1-es tisztasági osztály) kell rendelkezésre állnia, hanem 100
százalékos redundanciával is, hiszen a
gyártás leállása igen komoly költségekkel
járna. Ezért döntött az autóipari beszállító
a KAESER SIGMA AIR UTILITY üzemeltetési modellje mellett: „Nem egyszerűen berendezéseket vásárolunk a sűrített levegő
előállításához, hanem a teljes gép- és berendezésparkunk szerződésben biztosított
sűrítettlevegő-ellátását is igénybe vesszük.
Ezáltal minimálisra csökkenthető az esetleges gyártásleállás kockázata. A modell további nagy előnye, hogy a havi sűrítettlevegő-költségek igen jól kiszámíthatók” – teszi
hozzá Stephan Spengler.

Környezetvédelem
sűrítettlevegő-technikával
Tavaly

a

sűrítettlevegő-fogyasztás

17,5 millió m³ volt, a nyomásszükséglet pedig 8,3 bar. A megbízható
sűrítettlevegő-ellátáshoz
összesen
hat csavarkompresszor biztosítja a hatékony KAESER-teljesítményt. A sűrített
levegő előállításáért összesen négy energiatakarékos hűtveszárító, két adszorpciós szárító, valamint különféle szűrők és
olaj-víz szeparátorok felelnek. Az egyes
komponensek négy, térben elkülönített állomáson kaptak helyet. Itt jut főszerep a
központi SIGMA AIR MANAGER 4.0 vezérlésnek, amely egyfelől az összes sűrítettlevegő-komponens
zökkenőmentes
együttműködéséről gondoskodik, függetlenül attól, hogy ezeket hol állították fel,
másfelől a SIGMA AIR MANAGER vezérlésnek köszönhetően az állomás Industrie
4.0-kompatibilis, és a valós idejű adatok
és mutatók rendelkezésére bocsátásával
biztosítja az energiagazdálkodási rendszer
hatékonyságához, valamint a vállalati célok
– a gazdaságosság, a fenntarthatóság, a
környezetvédelem és a szén-dioxid-csökkentés – megvalósításához szükséges előfeltételeket. Nem utolsósorban pedig egy
további megtakarítási lehetőséget is ki tud
használni az LMS: Mivel minden kompres�szor hőcserélőkkel egészül ki, a vállalat a
hővisszanyerésen keresztül a gyártócsarnokok fűtési költségein is spórolni tud.

kb.
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Kézbesíthetetlenség esetén a
visszaküldési cím:
KAESER KOMPRESSOREN Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2

Po rt Pa yé
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Mobilair M 255 E

Villanymotoros mobilkompresszor max. 25 m³/perc teljesítménnyel
Minden adat áttekinthető

a SIGMA CONTROL SMART
vezérlés kijelzőjén vagy a mobilhálózati
modemnek köszönhetően online is

Időjárásálló kivitele

ideiglenes használatot és tartós
kültéri felállítást egyaránt lehetővé tesz

Szériafelszerelésként
sűrítettlevegő-utánhűtővel
vagy opcionális beépített
mikroszűrő-kombinációval

a zárt fenéklemezes,
masszív szántalppal

Jól átgondolt koncepció, könnyű
karbantartás

a kifelé elvezetett folyadék-leeresztőknek köszönhetően,
amelyek meggyorsítják a kültéri karbantartást
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