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Úvodník

Těžké časy si žádají
naději, vůli a skutky

Ing. Petr Strouha

Od roku 2020 čelíme výzvám, které na nás působí intenzitou
a rychlostí, jakou za posledních více než 70 let nepamatujeme.
Covid-19, narušení nebo zpřetrhání dodavatelských řetězců,
nedostatek přepravních kapacit, nedostatek surovin, ropy a plynu, klimatické katastrofy, prudký nárůst cen energií, inflace
v dosud nevídaném rozsahu a válka uprostřed Evropy. Tyto
výzvy negativně dopadají na každého člověka, každý podnik
a každou organizaci.
Přes to všechno ale nezapomínáme, že je dnešní svět tím
nejlepším ze všech světů, které z historie znám. Nikdy v minulosti jsme nezažili takový blahobyt, tak málo hladu, tak kvalitní
zdravotní péči, takovou zaměstnanost a takovou vzdělanost
jako dnes. Tím netvrdíme, že je dnešní svět perfektní, naopak,
na tom, aby byl lepší, musíme ještě hodně zapracovat.
Od té doby, co je lidstvo lidstvem, již mnohokrát prokázalo, že
umí nacházet řešení a dokáže se vyrovnat se všemi výzvami
současnosti a budoucnosti, které se před ním vynořují, že se
lidé mohou sjednotit a komunikovat, vyměňovat si poznatky,
rozdělit si práci a úkoly.

Potřebujeme naději a ujištění, že se můžeme spolehnout na
naše schopnosti a na naši rezilienci. Musíme mít vůli řešit
problémy a sebrat odvahu vzít věci do svých rukou a jednat,
přestože si uvědomujeme rizika takového jednání.
Naše váhání a naše obavy bychom měli transformovat
v odvahu přistupovat k úlohám udržitelně a cílevědomě:
podnikatelé, zaměstnanci, politici, odbory a každý jednotlivec stejnou měrou.
Budoucnost je otevřená a nepředvídatelná. Stát se může
cokoliv – dobré i špatné. Všichni bychom měli dělat to nejlepší, co umíme, aby byla naše budoucnost ještě lepší než
naše přítomnost.
Chápejme všechny krize jako velké příležitosti pro vytváření
inovativnějšího, úspěšnějšího a lepšího světa.
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Nová kompresorová stanice je zárukou maximální spolehlivosti

Menší zatěžování životního
prostředí – získávání energie
Hamburská firma Abfall-Verwertungs-Gesellschaft mbH, která je členem skupiny Indaver, se jako jedna
z prvních společností specializuje na kontrolované vysokoteplotní spalování nebezpečných a průmyslových odpadů a jako první spalovna tohoto typu v Německu poskytuje již od roku 1971 průkopnickou práci
v oblasti ekologické průmyslové likvidace. Její standardy pro oblast ochrany životního prostředí a kvality
jsou dodnes považovány za měřítko pro celé odvětví.

Vysokoteplotní spalování představuje pro
firmu Abfall- Verwertungsgesellschaft mbH
v Hamburku hlavní oblast činnosti. Po nákladné rekonstrukci v 90. letech patří spalovna nebezpečných odpadů mezi největší
a nejmodernější zařízení svého druhu na
světě. Ročně zde zlikvidují až 159 000 tun
odpadů. Odpadní teplo, které přitom vzniká, napájí přes sousedící teplárnu hamburskou síť dálkového vytápění. Tímto
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způsobem se pomocí odpadního tepla ze
spalování zásobuje až 30 000 domácností.

Z odpadu se stává energie
Vysokoteplotní spalování je pečlivě kontrolovaný proces, na který navazuje nákladné
čištění spalin v souladu s nejmodernějšími
standardy. Zařízení je v chodu nepřetržitě
24 hodin denně, v nepřetržitém směnném
provozu, sedm dní v týdnu. Sestává ze dvou

totožných, na sobě nezávislých spalovacích
linek, které se střídavě kontrolují a udržují.
Ke každé lince je připojeno vlastní čištění
spalin. Optimální podmínky pro spalování
a výkonné čištění spalin snižují emise zařízení na naprosté minimum. Jejich hodnota
se pohybuje nejen pod limitními hodnotami
spolkového zákona o ochraně proti imisím
(17. BImSchV), ale zároveň i výrazně pod
hodnotou přísnějších požadavků hambur-

ského schvalovacího orgánu. Jádrem spalovací linky je rotační pec o délce dvanáct
metrů, která pomalu rotuje kolem své osy,
převrací odpad, a zajišťuje tak jeho kompletní spálení. Zatímco vznikající škvára se
chladí ve vodní lázni, odcházejí spaliny do
komory pro dodatečné spalování. Zde se
zničí případné zbytkové organické sloučeniny, například dioxiny a furany. V kotli na
odpadní teplo pak spaliny poskytují větší
část svého tepla k výrobě horké páry, kterou se napájí místní síť dálkového vytápění. Zchlazený plyn je pomocí elektrofiltru
očištěn od prachu. Během několika stupňů
mokrého čištění se následně odloučí těžké
kovy, chlorovodík a oxid siřičitý.

Nejlepší dostupná technika
Stlačený vzduch slouží ve spalovně mimo
jiné k transportu odpadu přes tlakovzduš-

ná membránová čerpadla, odvodu popílku
z kotle a elektrofiltru, k zajištění rozprašování odpadu v trubce a komoře pro dodatečné spalování a má důležitou roli také při
bezpečnostním zablokování zařízení, které
by se při tlaku méně než 3,8 bar vypnulo.
Thomas Pöthe (vedoucí výrobního oddělení) shrnuje: „Kdyby nastala situace, že
by, byť jen dočasně, stlačený vzduch nebyl
k dispozici, nemohli bychom pokračovat ve
spalování a museli bychom zařízení odstavit z provozu. Absolutně spolehlivé zásobování stlačeným vzduchem je proto naprosto
nezbytné.“ Tento předpoklad již stará stanice, která částečně pocházela z roku 1997,
kdy byla provedena rekonstrukce, částečně
pak z roku 2014, vůbec nesplňovala. „Vznikaly problémy s pokrytím spotřeby, například při provádění údržby, a v důsledku
postupného rozšiřování se oba starší kompresory o výkonu 160 kW dostaly v určité
fázi také na hranici svých možností,“ konstatuje Lars Schubert, který je odpovědný
za údržbu a asset management. Když bylo
v roce 2018 kvůli výstavbě nových nádrží

potřeba využít tlakovzdušná membránová
čerpadla, a spotřeba stlačeného vzduchu
tak opět stoupla, bylo jasné, že nazrál čas
na výměnu kompresorové stanice. Požadavkem úřadů byl rovněž závazek využití „co nejlepší dostupné techniky“ (BVT),
a tak se společnost AVG Hamburg obrátila na zákaznické oddělení firmy KAESER.
Z analýzy ADA (Air demand analysis) vyplynulo, že u aktuálního tlaku cca 7,0 bar
je zapotřebí stlačený vzduch o objemu 3x
30 m³/min. Nová stanice měla však být dimenzována tak, aby byla spolehlivě pokryta
nejen aktuální spotřeba, ale aby vznikl prostor i pro další rozvoj. Nová kompresorová
stanice KAESER byla zprovozněna v roce
2021. Aby byly vytvořeny ty nejlepší podmínky z hlediska prostoru, vystavěla se
pro ni dokonce i nová hala. Spolehlivé zásobování stlačeným vzduchem dnes zajiš-

ťují čtyři šroubové kompresory DSDX 305
(max. provozní přetlak 8,5 bar), dvě energeticky úsporné sušičky typu HYBRITEC
DTI 668-902 provádí úpravu stlačeného
vzduchu nových a částečně i stávajících
starých kompresorů. Celé zařízení kontroluje a reguluje univerzální řízení typu
SIGMA AIR MANAGER 4.0. Spolehlivost
celého systému má obrovský význam,
a proto kladou Thomas Pöthe i jeho kolega Lars Schubert velký důraz na údržbu
a servis, a spokojeně konstatují: „S vysokým technickým standardem, dobrou
péčí a spolehlivým servisem společnosti
KAESER jsme naprosto spokojeni.“

Obrázek vlevo:
Odsávací stanice se zapojenými
tlakovzdušnými membránovými čerpadly.
Obrázek vpravo:
Jádrem spalovací linky je rotační pec o délce
dvanáct metrů.

S vysokým technickým standardem
a spolehlivým servisem společnosti
KAESER jsme naprosto spokojeni.
(Thomas Pöthe, vedoucí výrobního oddělení, AVG Hamburku)
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Italský specialista na výrobu droždí si pořizuje turbodmychadlo od firmy KAESER

Droždí z Florencie

Droždí lidé cíleně vyráběli již před mnoha tisíci lety, v antickém Egyptě a v Číně. Ve středověku dokonce
existovala výroba droždí jako povolání, jeho představitelé ošetřovali a rozmnožovali kvasnice v pivovarech.
V 19. století byly vyvinuty první průmyslové postupy pro výrobu pekařského droždí. Florentský specialista
na výrobu droždí, firma ZEUS IBA se zapsala do průmyslové výroby droždí svou láskou k tradici a hlubokými odbornými znalostmi z oblasti moderních výrobních technologií.

V centru Florencie, ve vzdálenosti pouhých
20 minut jízdy na kole od baziliky Santa
Maria Novella a paláce Palazzo Pitti, se
nachází závod ZEUS IBA. Počátky této rodinné firmy, kterou dodnes řídí rodina Grechi, sahají až do 50. let 20 století. Tehdy
vyráběli ovocnou želatinu a želírovací cukr,
o něco později následovaly první kroky
směrem k průmyslové výrobě pekařského
droždí, které je od 80. let jejich hlavním produktem. Důležitým mezníkem byl společný
podnik s firmou LALLEMAND, globálním
výrobcem průmyslového droždí pro výrobu
pečiva, který vznikl v roce 2016. Od roku
2020 společnost 100% patří do skupiny
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Lallemand, což tomuto tradičnímu rodinnému podniku umožnilo otevřít se také novým, globálním trhům.

Zázračné rozmnožování
Průmyslově vyráběné droždí od florentského specialisty, firmy ZEUS IBA, vzniká
pěstováním mikroskopické, jednobuněčné
houby eliptického tvaru, která se běžně vyskytuje v přírodě a patří do třídy Saccharomyces cerevisiae.
V podstatě jde o to, rozmnožovat určitý
kmen těchto kvasničných buněk, tak zvaných čistých kvasničných kultur, tak dlouho, dokud nevznikne dostatečné množství

droždí. Za ideálních teplotních podmínek
a podmínek výživy lze prostřednictvím fermentace vypěstovat ze 2 gramů čistých
kvasničných kultur z laboratoře během jediného dne několik tun droždí. Pro vlastnosti
a kvalitu hotového produktu jsou rozhodující
přísun živin (melasa z cukrové řepy, fosfor
a dusíkaté sloučeniny) a procesní podmínky (teplota, čas, vlhkost). Protože fermentace může probíhat jak anaerobně, tak také
aerobně, jsou žádoucí velké zkušenosti
při realizaci jednotlivých výrobních kroků,
protože mezi oběma způsoby fermentace
existuje pouze velice úzká hranice. Přidáváním správného množství správných látek

Směrodatná je vysoká
úspora energií a téměř
bezúdržbový pohon zařízení.
(Alessio Piccini, údržba a bezpečnost procesů ZEUS IBA, Florencie)

ve vhodném okamžiku dokáže specialista
na výrobu droždí řídit celý proces správným směrem tak, aby jako konečný produkt
vzniklo droždí, nikoli alkohol. Výroba droždí
probíhá převážně za aerobních podmínek,
důležitým prvkem je proto řízený přívod
kyslíku. Ten se do živného roztoku vhání ve
velkém množství za pečlivé kontroly těch
nejmodernějších elektronických nástrojů.

Na jistotu
Vzduch pro tyto provzdušňovací procesy
poskytovalo před rekonstrukcí v roce 2016
sedm dmychadel různých výrobců. Problémem, se kterým se tento výrobce droždí
musel potýkat, byl hluk, vysoká spotřeba
vody a vysoké náklady, mimo jiné i kvůli
permanentní rozsáhlé údržbě a výměnám
oleje. „Provoz rozhodně nebyl pohodlný,
protože zařízení se musela zapínat i vypínat ručně a regulovala se analogově,“
vzpomíná Alessio Piccini, který odpovídá
za údržbu a bezpečnost procesů. „Stará
zařízení měla navíc opakované problémy
s řídicími ventily. Kromě toho byl tento typ

provozu celkově velmi neefektivní.“ V roce
2016 bylo konečně jasné, že je třeba urychleně jednat.
Řešení v podobě turbodmychadla KAESER
PillAerator slibovalo velké zlepšení. Tato zařízení mají magnetická ložiska, a proto pracují plně bezdotykově a bez maziv, a tedy
i zcela bez opotřebení. Odpadá výměna
oleje a ložisek. Kromě toho slibovala výrazné úspory energií i nová technika. V závodě
však chtěli vsadit na jistotu. Nejprve proto
mělo jedno turbodmychadlo nahradit na
zkoušku jedno stávající starší zařízení, a to
na dva měsíce. Alessio Piccini byl zvědavý
a nechtěl být zklamaný. Výsledek předčil
jeho očekávání: Turbodmychadlo KAESER
vykázalo měřitelnou úsporu energie ve výši
25 procent. A to byl startovní výstřel pro výměnu kompletní stanice. Deset turbodmychadel KAESER PillAerator LP 8000 dnes
pomáhá zásobovat vzduchem šest fermentačních stanic. Alessio Piccini je
velice spokojen: „Díky novým
dmychadlům
dokážeme
snížit spotřebu energie

Pomocí turbodmychadel LP 8000 se podařilo
dosáhnout úspory nákladů ve výši přibližně
25 procent.

GSE je státní firma, která podporuje využívání
obnovitelných energií v Itálii.

1

Obrázek: Adobe Stock  

Obrázek: Adobe Stock  

Obrázek: ZEUS IBA S.R.L., Florencie  

celkem o 30 procent a ve srovnání se starými zařízeními ušetříme přibližně 0,5 MWh/
rok. Snížení spotřeby energie umožnilo
společnosti ZEUS požádat o tak zvané
TEE (certifikáty energetické efektivity), které poskytuje GSE1 příkladným společnostem. Turbodmychadla KAESER PillAerator
tak pomáhají snižovat náklady společnosti
dvojnásobně.
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Ochrana památek s pomocí moderních mobilních kompresorů

Aby ve vesnici
zůstal kostel
Uprostřed Transylvánie, v rumunské vesnici Geoagiu, stojí pravděpodobně nejstarší středověká kaple
v Rumunsku. Otázkou, kdy byla
skutečně postavena, se v 90. letech
minulého století více než deset let
zabýval archeolog Gheorghe Petrov. Během archeologického výzkumu odkryl se svým týmem více než
200 hrobů, nejstarší z nich přitom
odkazují na doby, kdy zde panoval
král Ladislav I. (1077–1095) a král
Koloman I. Cărturarul (1095–1116).

Románská kaple „Rotonda“ v obci Geoagiu
je jednou z nejstarších sakrálních památek
v Rumunsku. Přesná doba její výstavby
není známá, ale podle archeologických nálezů, zejména hrobů, které se nacházejí na
hřbitově, a jejichž datování sahá až do let
kolem roku 1100 našeho letopočtu, musel
kostel existovat již na konci 11. století.
Kaple byla až do konce 16. století využívána jako kostel. Později byl v ohraničeném
prostoru dvora vystavěn kostel nový (Biserica Reformata). Dodnes se zde nacházejí
cenné varhany od varhanáře Istvana Kolonicse.
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Obrázek vpravo: Pro provoz různých speciálních zařízení pro restaurátorské práce je
zapotřebí stlačený vzduch.
Obrázek dole: Četné připomínky římské
historie v exteriéru.

Je zajímavé, že kostel uvnitř i zvenčí vykazuje četné připomínky římské historie jako
například sochy dvou lvů přímo na kostelním portálu, které jsou pravděpodobně
votivním darem za uzdravení nemocných,
jaké používaly i blízké termální lázně. Vpravo vedle vchodu se nachází plochý reliéf
znázorňující Herkula, kterého římští vojáci
uctívali jako poloboha, hned vedle v kostelní zdi je zapuštěn náhrobek s portrétem
Římanky.

Velké výzvy

Hrdinové stavenišť
„Made in Germany“
Pro provoz různých speciálních přístrojů určených k restaurování fasád je zapotřebí stlačený vzduch. Ten pohání veškeré zařízení, například vysavače, vysokotlaké čističe,
tryskací zařízení na čištění suchým ledem,
přístroje na čištění vodním paprskem, parní
čističe, atd. Pro napájení tohoto různorodé-

ho vybavení stlačeným vzduchem sází společnost ALPIN SHUNT na mobilní stavební
kompresory KAESER typu MOBILAIR 31
a MOBILAIR 82. Tyto mobilní stavební
kompresory jsou vybaveny moderními,
úspornými dieselovými motory a robustní
karoserií a vyhovují i těm nejtěžším podmínkám na staveništi: Díky krytu z rotačně
slinutého polyetylenu jsou tato zařízení mimořádně stabilní a jejich intuitivní a snadná
obsluha z nich dělá velmi cenného partnera
na staveništi. Optimální dostupnost všech
míst pro údržbu pro minimalizaci zbytečných výpadků je mimořádně důležitá pro
včasné provedení restauračních prací. Zařízení MOBILAIR 82 je kromě toho vybaveno generátorem, takže je na staveništi vždy
k dispozici také mobilní zdroj elektrického
proudu. Pro citlivé interiéry jsou k dispozici
bezemisní verze e-Power s úsporným elektromotorem.

Všechny obrázky: Sorin Gliga, GLISOR MIX SRL

Aby se toto jedinečné stavební dílo zachovalo i pro budoucí generace, pověřila církev
„Reformovaná diecéze Transylvánie“ v roce
2021 stavební firmu Domino Construct Expert restaurováním této sakrální stavby. Pro
rozsáhlé renovační práce byly požadovány
nejen hluboké technické znalosti a vybavení, ale také zkušenosti s prací ve velkých
výškách. Kompetentní podporu pro oblast
restaurování poskytla firma specializující
se na fasády ALPIN SHUNT. Tato společnost, kterou v roce 2009 založil její jednatel
Cseresznyes, se specializuje na dnes velmi
vyhledávané restaurování a profesionální
čištění fasád historických památníků a budov. Při provádění těchto speciálních prací používá firma velice rozsáhlé, technicky
dokonalé vybavení, s jehož pomocí používá
mimo jiné nejrůznější aktuální metody pískování (tryskání pískem, suchým ledem,
vodním paprskem). U vysokých staveb
a památníků (například u kostelních věží)
nebo u kovových konstrukcí (například plechových střech) se čisticí a restaurátorské
práce velice často kombinují s horolezeckými technikami. Využívají se rovněž zdvižné pracovní plošiny a výtahy. Stejně tomu
bylo i během prací na románské kapli v obci
Geoagiu.

Mobilní stavební kompresory
KAESER spolehlivě dodávaly kvalitní
stlačený vzduch pro
veškerou renovační výbavu.
(István Cseresznyes, majitel společnosti ALPIN SHUNT)
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Nový systém stlačeného vzduchu od značky KAESER pro spolehlivý a efektivní trvalý provoz

Obrázek: Adobe Stock  

Investice spojené

Odvětví lesnictví je v Quebecu jedním z nejsilnějších motorů místní ekonomiky a setkáváme se s ním
v mnoha ze 140 venkovských komunit i měst této provincie. Lesnictví navíc nabízí zhruba 60 000 vysoce
kvalifikovaných a dobře placených pracovních míst, která zajišťují obživu mnoha rodin. Z vytěženého
dřeva se vyrábí spousta moderních produktů, které se používají při stavbě nesčetných budov, mostů,
sportovních center a arén.
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Všechny obrázky: Viviane Wybou, Wybou La Photographe

s úsporami

Nadřazený systém řízení SIGMA
AIR MANAGER 4.0 nabízí okamžitý
přehled všech provozních údajů.

Od počátku zdravotní krize zažíváme v nevídané míře globální nedostatek surovin.
Jako důvody bývají často uváděny celosvětově stoupající poptávka a nedostatečné
výrobní kapacity. Dále pak transportní problémy dodavatelů a výpadky výroby.
Související všeobecný nedostatek surovin
má vliv i na dřevozpracující průmysl a pro
firmy jako Resolute Forest Products je pak
velice těžké uspokojit poptávku na trhu.
Resolute Forest Products je přední světo-
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mem z centrály KAESER Kanada analýzu
potřeby stlačeného vzduchu (ADA). „Stávající systém stlačeného vzduchu v závodě
Saint-Félicien byl z důvodu specifických
požadavků výrobních zařízení velmi komplikovaný,“ vzpomíná Stéphane Fortin.
„Dva kompresory pocházely z roku 1982,
resp. 1995 a byly již technicky zastaralé.
Pracovaly v trvalém provozu bez ohledu
na skutečnou potřebu stlačeného vzduchu
a jejich spotřeba elektrické energie proto
byla nepřiměřeně vysoká. Staré zařízení
nebylo vybaveno žádnými snímači ani řídicí jednotkou, proto nebylo možné definovat
skutečný výkon a efektivitu systému, nedostatečně dimenzovaný rozdělovací systém
kromě toho způsoboval nežádoucí kolísá-

Obrázek vlevo: Pomocí dvou vzdušníků o objemu 5000 litrů a správně dimenzovanému potrubí se tlak udržuje na konstantní úrovni.
Obrázek uprostřed: V závodě Saint-Félicien se ročně zpracuje 480 000 tun dřeva.
Obrázek vpravo: Do rozsáhlého sortimentu produktů firmy Resolute Forest patří také výrobky ze stavebního dřeva.

vá společnost v odvětví dřevozpracujícího průmyslu, která nabízí rozsáhlý
sortiment produktů (např. výrobky ze
stavebního dřeva, celulózu a papírové ubrousky) a prodává je ve více než
60 zemích. Společnost má zastoupení ve 40 podnicích v USA a Kanadě
a mimo jiné provozuje také elektrárny.
Společnost Resolute Forest je známá
svým ekologickým řízením: 100 procent
obhospodařovaných lesů má certifikaci
podle mezinárodně uznávaných standardů pro udržitelné lesní hospodářství.
Společnost Resolute sklidila v minulých
letech nejen regionální, ale rovněž globální uznání za svou pionýrskou roli
v oblastech sociální odpovědnosti, udržitelnosti a správy a řízení.
V závodě Saint-Félicien v severním
Quebecu ročně zpracují 480 000 tun
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dřeva. Pro uspokojení požadavků trhu i za
aktuálně náročných podmínek se vedení firmy soustředí na zajištění maximální
provozní efektivity a spolehlivosti. Platí to
samozřejmě i pro zásobování stlačeným
vzduchem. Závod totiž potřebuje stlačený
vzduch pro provozování pneumatických
systémů, které se využívají téměř ve všech
procesech (manipulace s kmeny, odkornění, řezání, manipulace s řezivem). Při hledání spolehlivého partnera se provozovatel
obrátil na centrálu společnosti KAESER
Canada ve městě Boisbriand (metropolitní
oblast Montréal) a požádal ji o rozsáhlou
analýzu možných vylepšení.

Ze starého nové
Pro stanovení aktuální situace a přesné
potřeby stlačeného vzduchu ve firmě provedl nejprve Stephane Fortin se svým tý-

ní tlaku v síti.“ Modernizace byla naprosto
nezbytná. Cílem byla vyšší efektivita, lepší
kontrola a vyšší spolehlivost zásobování stlačeným vzduchem.
Nová kompresorová stanice sestává ze
tří šroubových kompresorů KAESER typu
CSD 125, univerzálního řízení SIGMA AIR
MANAGER 4.0 a dvou vzdušníků o objemu
5000 litrů, které jsou napájeny dostatečně
dimenzovaným potrubím přímo z kompresorové stanice a které pomáhají udržet
systémový tlak na konstantní úrovni. Jen
díky novým vzdušníkům se podařilo snížit
provozní tlak téměř o 1 bar, což snížilo spotřebu elektrické energie o 6 procent. Rovněž nová, tepelně regenerující adsorpční
sušička KBD 1300 značky KAESER má
podstatně nižší spotřebu energie než dosavadní sušička stlačeného vzduchu. Navíc
potřebuje pro svůj provoz pouze 1 procento

Systém SIGMA AIR MANAGER
pomáhá zabraňovat drahým výpadkům.
(Stephane Fortin, prodej KAESER COMPRESSORS Kanada)

bezproblémové. A díky rozsáhlé pětileté
záruce, kterou společnost KAESER poskytuje, může mít provozovatel radost z ještě
lepšího finančního plánování.

Všechny obrázky: Viviane Wybou, Wybou La Photographe

doby, co společnost KAESER provedla aktualizaci systému, je zpracování dřeva v závodě Saint Félicien díky mimořádně vysoké
disponibilitě stlačeného vzduchu naprosto

Obrázek: fotolia.com

vyrobeného stlačeného vzduchu, zatímco
ta starší spotřebovala celých 15 procent.
Podrobné analýzy navíc prokázaly, že staré
potrubí nedokáže na místa spotřeby dodávat potřebný stlačený vzduch bez nežádoucího poklesu tlaku. Nový systém SmartPipe
optimalizuje síť stlačeného vzduchu a udržuje tlak na konstantní úrovni. Aby se zabránilo drahým výpadkům v případě nedostupnosti stlačeného vzduchu, zajišťuje systém
SIGMA AIR MANAGER 4.0, aby pracovaly
pouze dva ze tří šroubových kompresorů
současně, zatímco třetí zajišťuje nutnou redundanci. Zařízení SIGMA AIR MANAGER
4.0 rovněž zajišťuje vyrovnání provozních
hodin těchto tří kompresorů, a navíc i společné provádění plánované údržby. Od té
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V této firmě bývá někdy pěkně horko, a v žádném
případě to není míněno obrazně. Jako akreditovaná
testovací laboratoř se společnost CTC advanced
GmbH v Saarbrückenu zabývá mimo jiné testováním nejrůznějších produktů z oblasti elektromobility,
telekomunikací a platebních systémů. Často zde
zkoumají limity zatížení určitých produktů, a proto
zde pro mimořádně nebezpečné zkoušky, například
na vysoce výkonných lithium iontových bateriích,
mají speciální ohnivzdorná testovací zařízení. Odborníci ze společnosti CTC advanced jsou připraveni na vše.

Stlačený vzduch je pro nás
elektrický proud. Výpadky s

(Sascha Sander, Man

Zkratka názvu firmy CTC znamená Consulting, Testing a Certification, což shrnuje komplex služeb, kterými se tato sárská laboratoř
zabývá. Akreditovaná testovací laboratoř, která vznikla v roce 1998
ze Spolkového úřadu pro povolení v oblasti telekomunikací (BZT),
pomáhá firmám vyvíjet a realizovat plány na certifikaci produktů,
určovat soulad určitých produktů s předpisy a zvládat narůstající
komplexní požadavky na certifikaci na mezinárodních trzích. Díky
dlouholetým zkušenostem je společnost CTC advanced zběhlá ve
zpracování globálních předpisů pro certifikace a jako člen celé řady
mezinárodních grémií je neustále v obraze.

Pečlivá kontrola
Paleta produktů pečlivě testovaných ve zkušebních laboratořích
a kabinách je velice široká a zahrnuje například automobilové
součástky (např. baterie pro elektromobilitu), bezkontaktní kreditní
karty, naslouchátka a další lékařské přístroje, až po biometrické
cestovní pasy.
Ověřuje se například elektrická bezpečnost, elektromagnetická kompatibilita a téměř veškeré rádiové technologie (od 0 do

Společnost CTC testuje mimo jiné různé platební terminály a jejich
kompatibilitu s příslušnými platebními prostředky (např. kreditní
karty, mobilní platební systémy).

CTC advanced v Saarbrückenu: poradenství, testo
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Jeden za
všechny

s stejně důležitý jako
si nemůžeme dovolit.

nager of IT & Facility, CTC, Saarbrückenu))

ování, certifikace

a
y

Sascha Sander, Manager of IT & Facility, mezi dvěma šroubovými kompresory SK 22.

500 GHz). V laboratořích společnosti CTC
advanced, které dokáží simulovat určité
prostředí, se produkty testují z hlediska
odolnosti vůči podmínkám prostředí (např.
slaná mlha, chlad a horko) nebo jsou dokonce – jako třeba u testování bezpečnosti baterií – podrobovány destrukčním zkouškám.
Testy v laboratořích pro elektronické platební systémy a identifikaci vytvářejí podmínky pro certifikaci zařízení bezhotovostního
platebního styku, jako například kreditních
karet a čteček bankovních karet.
Potřeba stlačeného vzduchu celkem v pěti
budovách závodu je všudypřítomná. Stlačený vzduch slouží téměř na všech místech
k manipulaci s kontrolovanými součástmi,
například ve vakuové komoře, komoře na
slanou mlhu nebo prachem, stejně jako
u zkoušek stíněných rádiových zařízení.
Stlačený vzduch je důležitý rovněž pro různé velké stanice pro vibrační testy automobilových součástek, jejichž vibrační stoly
fungují na bázi stlačeného vzduchu. Platí
to rovněž pro největší vibrátor o výkonu
300 kN (pro vibrační zkoušky se simultánním střídáním klimatu), u něhož samotná
základová deska váží tři tuny, a celková
hmotnost zařízení činí více než 30 tun.
Sofistikované zařízení určené speciálně
pro toto odvětví na nás čeká v laboratoři,
ve které se vše točí kolem platebních systémů: V testovacím prostředí tvaru kupole
se u různých platebních terminálů ověřuje
jejich kompatibilita s jednotlivými (bezkontaktními) kartami. Stlačený vzduch vytváří
vakuum na principu ejektoru, což umožňuje
přesné nasátí jednotlivé karty.

Cesta ke společnosti KAESER

týkal se zásadním úkolem – nově vyprojektovat kompletní zásobování stlačeným
vzduchem v závodu. Otázka zněla: jak?
„Rozhodujícím impulzem byl seminář o stlačeném vzduchu pořádaný společností
KAESER v Bochumi, na který jsem narazil při hledání informací. Tento seminář mě
motivoval natolik, že jsem si byl jist, že se
to dá zvládnout,“ vzpomíná Sascha Sander.
Podporu mu poskytlo zákaznické oddělení
společnosti KAESER a partner společnosti
KAESER, firma INDRUBA GmbH ze Saarbrückenu. Četné odběrné body se nacházely velmi daleko od sebe, proto byly vybrány
decentrální kompresory jako pístový kompresor KAESER EUROCOMP EPC 630250, který se využívá v hlavní budově, kde
se konají četné rádiové zkoušky a zkoušky
elektromagnetické kompatibility. V další budově, kde zkoumají bezpečnost baterií pro
oblast elektromobility, se používá zařízení
AIRCENTER SX 4. Zásobování stlačeným
vzduchem pro dvě další zkušební haly je
centrální, a díky propojenému okružnímu
potrubí je navrženo se 100% redundancí,
takže je možné například v případě údržby
vyjmout jednotlivé komponenty přes obtok,
aniž by to ovlivnilo dostupnost stlačeného
vzduchu.
K dispozici zde je zařízení AIRCENTER SM
12 a dva šroubové kompresory SK 22, každý s kondenzační sušičkou typu SECOTEC
TB 19, a systém stabilizace tlaku DHS 4.0,
vše kontrolováno a ovládáno univerzálním
řízením SIGMA AIR MANAGER 4.0. „Díky
tomu jsme velice dobře připraveni i na budoucí rozvoj,“ spokojeně konstatuje Sascha
Sander.

Úspěšná firma ze Saarbrückenu neustále
expanduje, a tak již brzy oba starší pístové kompresory nezvládaly pokrýt stoupající potřebu stlačeného vzduchu. Sascha
Sander (Manager of IT & Facility) se po-
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Dentální laboratoř Schulz spoléhá na pístové kompresory

Pro krá

Harmonie, individuálnost, přirozenost, takové jsou nároky na perfektní zubní náhradu. Cílem dentální
laboratoře Schulz v Norimberku je proměnit tento požadavek v realitu. Jejich dokonale neviditelné a
perfektně fungující zubní náhrady přinášejí pacientům úsměv bez jediné chybičky.
Dentální laboratoř založil Peter Schulz
(zubní technik) v prosinci roku 2000 a již
déle než 20 let je známá a oceňovaná jako
partner četných zubních ordinací v Norimberku a okolí. Sídlí ve světlých a útulných
prostorách, světlo ze všech stran dobře
osvětluje čtyři nebo pět pracovišť, na kterých soustředěně pracují zubní technici
svým dokonalým řemeslným umem. Přehledná velikost laboratoře je součástí podnikové kultury a „slouží k zachování trvale
vysokého standardu kvality,“ jak říká zakladatel firmy Peter Schulz.

Stlačený vzduch pro krásu
Stlačený vzduch má v dentální laboratoři
podobnou úlohu jako ve většině podniků
a závodů, také zde hraje zásadní roli na
nejrůznějších místech: Stlačený vzduch se
využívá k ofukování a čištění povrchů. Stlačený vzduch pohání rovněž různá pískovací
zařízení, která na všech pracovištích slouží
k otryskávání cementových a výplňových
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hmot. Stlačený vzduch potřebuje i dentální
turbína, pomocí které se zušlechťují povrchy. V neposlední řadě se stlačený vzduch
používá u lisovacích a vypalovacích pecí,
ve kterých se při teplotě 800–900 °C taví
peletky, které se pak dále zpracovávají na
keramické zubní náhrady.
Jedním z nejnáročnějších zařízení, která
pracují na stlačený vzduch, je CAD/CAM
fréza (CAD je zkratka pro „computer aided
design“ a CAM pro „computer aided manufacturing“). V moderním zubním lékařství
označuje hightech metodu podporovanou
počítačem, která se používá pro navrhování a výrobu zubních náhrad, například

korunek, můstku, implantátů, podpěr (spojovacích prvků mezi zubním implantátem
a korunkou, můstkem, či protézou, které
jsou na něm nasazené) a dlouhodobých
provizorií. Zpracovávají se zde materiály
jako oxid zirkoničitý, keramika, titan, kov,
kovové slitiny, celokeramika a vysoce výkonné plasty. Do této nové, pokročilé techniky investovala dentální laboratoř s cílem
udržet krok s dobou.

Připraveni na digitalizaci
Po pořízení nové CAD/CAM frézky byl náhle pístový kompresor KAESER, který zde
v uplynulých 20 letech spolehlivě, bez ja-

Kvalita je nade vše. Proto potřebuji
dobrá, spolehlivá zařízení.
(Peter Schulz, zubní technik a majitel)

ásný úsměv
kéhokoli důvodu k reklamaci a k všeobecné spokojenosti vedení laboratoře plnil své
služby, nedostatečně výkonný, a nedokázal již pokrýt zvýšenou spotřebu. Peter
Schulz kontaktoval zákaznické oddělení
společnosti KAESER: „Bezpodmínečně
jsem chtěl mít zase kompresor značky
KAESER,“ vzpomíná zubní technik s úsměvem, „protože toto zařízení by mělo být stejně spolehlivé jako jeho předchůdce.“ Kvůli
požadavkům na stlačený vzduch v labora-

toři (dodávané množství až 570 l/min, tlak
až 11 bar) a v neposlední řadě i kvůli omezenému volnému prostoru padla naše volba na KAESER pístový kompresor i.Comp
9 TOWER T. Blok kompresoru, vzdušník, kondenzační sušička a interní řízení
SIGMA CONTROL 2 jsou zde připraveny
k připojení pod jedním krytem, na ploše
přibližně jeden metr čtvereční: Dostatečně
malé pro nevelké provozní prostory.
Zařízení i.Comp 9 Tower má však ještě
mnohem více předností, které v dentální
laboratoři pomáhají zvládat každodenní
práci. Jedná se především o nízkou spotřebu energie: Tato zařízení mají díky motoru s regulací otáček velkou energetickou
efektivitu a poskytují přesně takové množství stlačeného vzduchu, které je skutečně zapotřebí. Proto má i.Comp 9 výrazně
vyšší specifický výkon než běžné pístové
kompresory. Tato úspora se projeví přímo
na provozních nákladech laboratoře. Místo
pro instalaci nového pístového kompresoru
KAESER bylo podle výpočtů dostatečně
velké. Občas však bývá třeba při umisťování zařízení na místo určení skutečně

Obrázek vlevo nahoře: V dentální laboratoři potřebují stlačený vzduch na každém
pracovišti.
Obrázek nahoře uprostřed: Práce vyžaduje
velké soustředění a řemeslnou zručnost.
Obrázek vpravo nahoře: Harmonie, individuálnost, přirozenost jsou receptem na
perfektní zubní náhradu.

zapojit veškerou fantazii: V tomto případě
se před nastěhováním musela kvůli vytvoření dostatečně velkého vstupu přechodně
demontovat jedna sádrokartonová stěna
(a později opět namontovat zpět).
Nové zařízení i.Comp 9 Tower pořídili do
dentální laboratoře před dvěma lety a Peter
Schulz se stále ještě raduje z dostupnosti
stlačeného vzduchu, spolehlivosti a energetické účinnosti tohoto nového pístového
kompresoru značky KAESER. A je tu ještě
jeden důvod ke spokojenosti: Protože byly
splněny předpoklady pro udělení dotace
BAFA na mimořádně energeticky efektivní
investice, podařilo se získat finanční příspěvek ve výši 30 procent z pořizovací ceny.

Zařízení i.Comp 9 T se díky svým kompaktním rozměrům vejde i do skutečně malých
provozních prostor.
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Čistička odpadních vod v obci Wilischthal (Krušné hory) sází na rekuperaci tepla

Dvojnásobná úspora

Krušné hory jsou považovány za jedno z nejkrásnějších středohoří Německa. Současně skrývají spoustu historických památek z dob, kdy zde probíhala těžba. Rozmanitá je
i nabídka volnočasových aktivit, která do regionu každoročně láká turisty z celého světa.
Kvůli rozmanité krajině a historickému významu je těžební horský region Krušné hory
zapsán od roku 2019 do seznamu světového dědictví UNESCO.

Zde, v srdci malebného středohoří, se nachází obec Gelenau. O úpravu odpadních
vod se zde stará účelové sdružení pro
odpadní vody „Wilischthal“, které bylo založeno v roce 1991 jako komunální veřejnoprávní subjekt. Čistička je momentálně
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s populačním ekvivalentem 16 800 vytížena přibližně na 90 procent.
Úprava odpadních vod probíhá plně biologickou formou, ve dvou kruhově uspořádaných kombinovaných nádržích s primárním
a sekundárním čištěním.

Technická aktualizace
Čištění odpadních vod vyžaduje složitou
provozní strukturu a neustálou údržbu
a opravy s ohledem na spolehlivost, udržitelnost a úspornost. Do centra pozornosti
se dostávají také technická zařízení, která

slouží k zásobování obou provzdušňovacích nádrží kyslíkem.
Obě stávající dmychadla s rotačními písty už měla svá léta a vykazovala vysokou hlučnost, což se výrazně projevovalo
i v provozní budově nad nimi. Pro každou
z provzdušňovacích nádrží bylo k dispozici
pouze jedno dmychadlo, neexistovala tedy
žádná záloha. Kromě toho byla energetická účinnost starých zařízení velice nízká.
Bylo jasné, že moderní zařízení zde v otázkách úspory energií a tedy ekvivalentního snížení emisí CO2 dosáhnou mnohem
lepších výsledků. Ředitel firmy Matthias
Bauer to považoval za dostatečné důvody,
aby se společně s týmem asociace čistíren
odpadních vod pustil do projektu obnovy
technického vybavení. Následovalo období
intenzivních výpočtů a konkrétní srovnání
možností různých poskytovatelů, což bylo
zároveň nutné pro získání prostředků ze
dvou dotačních titulů.
Požadavky na novou dmychadlovou stanici byly vysoké. Samozřejmě měla být tichá
a energeticky efektivní, měla poskytnout
potřebnou redundanci a vykazovat mnohem lepší schopnost regulace než stará
stanice, kterou bylo vlastně možné pouze
zapnout a vypnout. V ideálním případě by
měla nová stanice pracovat v dokonalé synergii se stávajícím procesním řídicím systémem, který eviduje určité hodnoty čističky
(kyslík, amonium, dusičnany) sloužící jako
základ pro regulaci dmychadlové stanice.
Ze srovnání různých poskytovatelů, kteří
přicházeli v úvahu, vyšla jako nejlepší zařízení značky KAESER, která zvítězila i na
základě relevantních technických kritérií.
Získala však i další rozhodující body navíc:
Nikdo z ostatních poskytovatelů nedokázal
dodat dmychadlo, které by bylo dostatečně
malé, aby prošlo otvorem v podlaze, kterým
se nová zařízení musela dostat do sklepa
provozní budovy. A navíc: Díky menším
rozměrům se dnes do prostoru, kam se dříve vešla pouze dvě šroubová dmychadla,
umístí hned tři. Tak je splněna i podmínka
vytvoření rezervy. Dnes tedy stojí v technické místnosti čističky Gelenau tři šroubová
dmychadla KAESER DBS 220 L SFC s měničem frekvence pro ventilaci provzdušňovacích nádrží a jedno zařízení BB 52 C pro
zachycování písku.

Oceňujeme zejména absolutní
spolehlivost a úspornost
dmychadlové stanice.
(Ralf Scheidhauer, vedoucí čističky odpadních vod obce Gelenau)

další potenciál úspor.
Dmychadlová stanice
totiž dokáže využívat
odpadní teplo z dmychadla na podporu
topného systému pro
provozní budovu, který se do té doby musel provozovat velice
nákladným způsobem
se spotřebou přibližně
7 300 litrů topného
oleje ročně. Teplo,
které vzniká při kompresi se odvádí přes
výměník tepla a přes
velký akumulační zásobník do podlahového topení. Díky tomuto opatření se podařilo
snížit spotřebu topného oleje o 60 procent.
To odpovídá další
úspoře až 14 tun CO2
za rok. V dnešní době,
kdy se vše točí okolo
náhrady fosilních paliv, se jedná o působivou hodnotu. Matthias
Bauer a Ralf Scheidhauer jsou s novou
dmychadlovou stanicí
KAESER, která dokáže bez problémů
splnit veškeré požadavky,
maximálně
spokojení. Třešničku
na dortu pak představuje smlouva na kompletní servis, díky níž si již provozovatel nemusí dělat starosti vůbec s ničím.

Obrázek nahoře: Díky kompaktní konstrukci
šroubového dmychadla KAESER je zajištěna
také redundance.
Obrázek dole: Ve vlastní laboratoři se pravidelně provádí analýza vody.

Cíl splněn
Jak dopadl cíl výrazného snížení množství
produkovaného CO2? Aktuální údaje dokazují, že se ho podařilo snížit o 40 tun za
rok, což se projevuje rovněž ve formě výrazných úspor nákladů. Existuje však ještě
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Firma Dinnissen se rozhodla pro kompresory od společnosti KAESER

Globální lídr v odvětví
zpracovatelské techniky

Společnost Dinnissen se zabývá optimalizací, inovací a automatizací veškerých procesů svých zákazníků, a to formou řešení na míru.

Snaha o perfektní řešení a sklon vnímat problémy jako potenciální řešení, a pak udělat vše správně,
i když se zrovna nikdo nedívá… Taková je firemní filozofie společnosti Dinnissen. Na tomto základě se
nizozemský rodinný podnik se sídlem v obci Sevenum vypracoval do pozice globálního lídra na trhu zpracovatelské techniky prášků, peletek a granulátů.
V roce 1948 vyvinula firma Dinnissen první strojní zařízení pro zákazníky z průmyslové oblasti krmných směsí. Dnes využívají produkty, které vyšly ze strojů firmy
Dinnissen, každodenně miliardy lidí. Tento
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specialista na zpracovatelskou techniku se
sídlem v obci Sevenum (Nizozemsko) vyvíjí
inovativní aplikace jak pro jednotlivá strojní zařízení, tak také pro kompletní výrobní
linky. Díky kreativní firemní filozofii zamě-

řené na úspěch a více než 70 rokům zkušeností v celé řadě projektů dnes produkty
firmy Dinnissen najdete v nejrůznějších
odvětvích: ve výrobě potravin, mléčných
výrobků, krmných směsí či v chemickém

ce této novostavby
naplnila
skutečně
v každém ohledu,
požadoval Wouter
Kuijpers, aby byla
nová kompresorová
stanice především
energeticky úsporná
a udržitelná. Na seznamu požadavků
byla i rekuperace
Šroubové kompresory KAESER ASD 40 T s rekuperací tepla.
tepla. Následovalo
pečlivé
porovnání
různých poskytovaprůmyslu. Společnost Dinnissen se zabývá telů tlakovzdušných systémů. Kompetentní
optimalizací, inovací a automatizací veške- poradenství společnosti KAESER Comrých procesů svých zákazníků, a to formou pressoren B.V. v obci Borne (Nizozemsko)
řešení na míru, která vyvíjí, vyrábí a testuje nakonec Woutera Kuijperse přesvědčilo
ve vlastním závodě. Cílem je maximální vý- o tom, že jsou firemní filozofie obou spokonnost a efektivita celého procesu. Tento lečností v dokonalém souladu, a proto se
specialista na zpracovatelskou techniku se rozhodl pro značku KAESER, a tedy i pro
pyšní úspěchy více než 70 let. S rostoucím inteligentní a inovativní komplexní řešení,
úspěchem však potřebujete více místa. které společnosti Dinnissen zajistí spoAby zvládli aktuální růst své moderní firmy, lehlivou dostupnost kvalitního stlačeného
postavili další, energeticky neutrální výrob- vzduchu a zároveň nízké náklady na enerní haly. Při prohlídce ukazuje vedoucí zá- gie a údržbu. Nová kompresorová stanivodu Wouter Kuijpers pyšně nové výrobní ce, která je rovněž umístěna v nové hale,
haly s hightech strojovým parkem, které se sestává ze tří šroubových kompresorů
rozkládají na ploše 4 200 m². V první hale KAESER typu ASD 40 T (dodávané množse nachází plně automatický sklad plechů ství 3,92 m³/min, max. provozní přetlak 8,5).
s moderními stroji pro laserové řezání
a zpracování plechů. Velkými stropními
okny proniká velké množství denního světla
a v hale pro svařování ušlechtilé oceli bylo
instalováno důmyslné odsávání dýmu vznikajícího při svařování s rekuperací tepla.

Udržitelnost a efektivita

Díky poradenství společnosti KAESER
je naše nová kompresorová stanice
progresivní, udržitelná a
energeticky efektivní.
(Wouter Kuijpers, vedoucí závodu Dinnissen, Sevenum)

Všechny obrázky: Dinnissen B.V. Sevenum (NL)

Stlačený vzduch hraje zásadní roli také
v nových halách, například při pohonu různých pneumatických nástrojů (např. nástroje k leštění dílů z ušlechtilé oceli), ale
také při obsluze přístrojů pro řezání laserem a dalších. Aby se ekologická koncep-

Kondenzační sušička, která je součástí zařízení ASD-T, je díky regulaci úspory energie vysoce účinná. Pracuje pouze tehdy,
pokud je stlačený vzduch požadován. To
přináší správnou užitnou kvalitu stlačeného
vzduchu při nejvyšší možné hospodárnosti.
Ekologickou úpravu kondenzátu zajišťují tři
odlučovače oleje a vody řady AQUAMAT
CF 9. Jejich nasazení dokáže ušetřit přibližně 90 procent nákladů, které by vznikly
při kompletní likvidaci prováděné speciální
firmou. Srdcem kompresorové stanice je
univerzální řízení SIGMA AIR MANAGER
4.0., které zajišťuje efektivní souhru všech
komponent zařízení se stlačeným vzduchem, a tedy ještě chytřejší, bezpečnější
a inteligentnější výrobu a přípravu stlačeného vzduchu. Tímto způsobem dokáže
provozovatel dosáhnout maximálních úspor
energií. Součástí nové stanice je i nový
vzdušník o obsahu 2000 l a elektronický systém stabilizace tlaku řady DHS 4.0,
který vyvinula společnost KAESER. Provozovatel kromě toho ušetří také díky využití
energie přiváděné ke kompresorům, která
se prostřednictvím integrovaného deskového výměníku tepla rekuperuje a dále slouží
k vyhřívání dílny pro svařování ušlechtilé oceli a k podpoře centrálního vytápění.

V hale pro svařování ušlechtilé oceli bylo nainstalováno důmyslné
odsávání dýmu vznikajícího při svařování s rekuperací tepla.

Nová výrobní hala s hightech strojovým parkem.

Smlouvy o dodávkách tlakového vzduchu u dodavatele pro automobilový průmysl

Průmysl 4.0 a
udržitelnost
Princip dodávek „just in time“ je v automobilovém průmyslu dosti rozšířený. „Just in sequence“ jde ještě
o krok dál, zde se totiž dodává potřebné zboží včas, ve správném množství a v požadovaném sledu postupu montáže, aby se pak bez časové prodlevy mohlo přímo dále zpracovávat. Vytvoření tohoto konceptu
dodávek vyžaduje maximální vnitropodnikové a logistické úsilí. Výpadky jsou naprosto zakázány, byly by
totiž mimořádně nákladné.

Light Mobility Solutions GmbH (LMS) je
globální poskytovatel exteriérových dílů
v automobilovém průmyslu a je dodavatelem všech předních evropských OEM
s rozsáhlým portfoliem produktů. V jednom
z celkově čtyř německých závodů, v Obertshausenu, vyrábějí kompletní systémy
nárazníků, pro které tento dodavatel pro
automobilový průmysl poskytuje kompletní
hodnotový řetězec: od plastového granulátu až po lakovaný nárazník, včetně přístroje
pro měření vzdálenosti, kamery pro noční
vidění, LED světelné techniky, atd. Společnost LMS dodává již dlouhá léta „Just-In-Time“ nebo „Just-In-Sequence“ přímo na
montážní linky zákazníků OEM.
Jako dodavatel úrovně Tier 1 vnímá společnost LMS společně s výrobci automobi-
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lů svůj závazek k udržitelnému nakládání
se surovinami: „V budoucnosti nás budou
posuzovat nejen podle toho, kolik a za jakých podmínek toho dokážeme dodat v té
nejlepší kvalitě, ale také podle toho, za
jakých podmínek, s jakou spotřebou energie, jak udržitelně a efektivně toho dosáhneme,“ říká Stephan Spengler (manažer
společnosti LMS Obertshausen). Při uplatnění systému managementu hospodaření
s energií v souladu s normou ISO 50001
mají dodavatelé pro automobilový průmysl k dispozici systém, pomocí nějž mohou
Společnost Light Mobility Solutions GmbH
z Obertshausenu dodává všem předním
evropským podnikům OEM kompletní
systémy nárazníků.

Řízení SIGMA AIR MANAGER
pomáhá životnímu prostředí
a šetří náklady.
(Stephan Spengler, manažer společnosti LMS, Obertshausen)
Do Obertshausenu se dodává kompletní
hodnotový řetězec. Od plastového granulátu
až po lakovaný systém nárazníků.

Do portfolia produktů patří také systémy
nárazníků pro oblast náhradních dílů pro
odvětví automotive.

zvýšit svou energetickou efektivitu a snížit
spotřebu energií a s tím spojených emisí
skleníkových plynů. Potřebné údaje a ukazatele jsou k dispozici díky propojení strojů
a systémů do jedné sítě (průmysl 4.0).

Smlouva o dodávce stlačeného
vzduchu
Společnost LMS pracuje ve všech oblastech své činnosti s nejmodernějšími technologiemi. A ve všech těchto oblastech se
používá stlačený vzduch, jehož spolehlivá
dostupnost je základním předpokladem

pro realizaci dodávek na principu „Just-In-Sequence“: „Roboty v oblasti vstřikování
potřebují stlačený vzduch pro ty nejmenší
pohyby či pro nasávání dílů, stejně jako
stroje v montážních zařízeních, která pomocí válců díly zvedají, spouštějí a dále
zpracovávají pomocí různých pohybů. V lakovně, kde vládne velice vysoká úroveň automatizace, je zase stlačený vzduch nutný
pro rozprašování a nanášení laku.“ Nestačí
pouze poskytnout stlačený vzduch v požadované kvalitě (třída čistoty 1.4.1), ale
zároveň se 100% redundancí, protože výpadek výroby by byl mimořádně nákladný.
Proto se tento dodavatel pro automobilový
průmysl rozhodl pro provozní model SIGMA
AIR UTILITY od společnosti KAESER: „Nekupujeme pouze zařízení na výrobu stlačeného vzduchu, ale získáme tak smluvně
zajištěné zásobování stlačeným vzduchem
pro veškeré naše stroje a zařízení. Riziko
případného výpadku výroby se tak snižuje
na minimum. Další velkou předností tohoto
modelu je možnost jednoduše kalkulovat
měsíční náklady na stlačený vzduch,“ dodává Stephan Spengler.

Ochrana životního prostředí pomocí
techniky stlačeného vzduchu

třeba tlaku pak byla 8,3 bar. Pro spolehlivé
zásobování stlačeným vzduchem se využívá technologie KAESER v podobě celkem
šesti šroubových kompresorů. Úpravu stlačeného vzduchu zajišťují čtyři energeticky úsporné kondenzační sušičky, dvě adsorpční sušičky a různé filtry a odlučovače
oleje a vody. Jednotlivé komponenty jsou
umístěny ve čtyřech prostorově oddělených
stanicích. Zde se dostává do hry univerzální
řízení SIGMA AIR MANAGER 4.0: Zajišťuje
nejen bezproblémovou souhru všech pneumatických komponent, bez ohledu na místo jejich instalace. Díky řízení SIGMA AIR
MANAGER je stanice zároveň připravena
na Průmysl 4.0 a díky poskytování aktuálních údajů a ukazatelů splňuje předpoklady
pro účinnost systému managementu hospodaření s energií a pro realizaci cílů podniku zaměřených na úspornost, udržitelnost,
ochranu životního prostředí a snižování
CO2. V neposlední řadě těží společnost
LMS z jednoho doplňkového úsporného
efektu: Protože jsou všechny kompresory
vybaveny výměníky tepla, šetří firma díky
rekuperaci tepla navíc náklady na vytápění
závodních hal.

Spotřeba stlačeného vzduchu činila v loňském roce přibližně 17,5 milionu m³, po-
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V případě nedoručitelnosti
vraťte prosím na adresu:
KAESER KOMPRESSOREN s.r.o.
K Zelenči 2874
193 00 Praha 20 – H.Počernice

OP

P. P.
R L3 –DE A
220 00 Praha 120
≡DIRECT ENTRY≡

Mobilair M 255 E

Mobilní kompresor s elektromotorem do 25 m³/min
na displeji řízení
SIGMA CONTROL SMART nebo
online díky mobilnímu modemu

Kompaktní a šetrný k
životnímu prostředí

robustní saně s uzavřenou spodní vanou

Odolává nepříznivým
povětrnostním vlivům

pro dočasné nasazení nebo pro
permanentní venkovní instalaci

Sériově s dochlazovačem
stlačeného vzduchu,

resp. doplňkově se zabudovanou
kombinací mikrofiltrů

Promyšlené provedení se
snadnou údržbou

s výstupy pro vypouštění kapalin směrem ven
pro rychlou údržbu ve venkovním prostředí
ID-No. 22120435

www.kaeser.com
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