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Editorial

Em tempos difíceis precisamos de
esperança, vontade e ação
Desde o início de 2020 temos sido confrontados com desafios
que nos afetam com uma intensidade e velocidade que não
tinhamos vivenciado há mais de 70 anos.

Eng. Olaf Vencovsky

Pandemia de COVID-19, interrupção e colapso das cadeias de
suprimentos, diminuição na capacidade de transporte, matérias-primas, no petróleo e gás, catástrofes climáticas, aumento
dos custos de energia, inflação altíssima e guerra no coração
da Europa. Todas as pessoas, todas as empresas e todas as
organizações estão sendo afetadas negativamente por esses
desafios.

Precisamos de esperança e segurança para confiar em
nossas habilidades e resiliência. Devemos ter a vontade de
resolver os problemas que enfrentamos e ter a coragem de
tomar as rédeas em nossas próprias mãos e agir, mesmo
quando essas ações envolvem riscos.

Contudo, devemos reconhecer que nosso mundo hoje é o melhor que já existiu do ponto de vista histórico: nunca houve tanta prosperidade, tão pouca fome, tão boa assistência médica,
tanto emprego e acesso à educação como existe hoje. Apesar
que isso não quer dizer que o mundo de hoje seja perfeito,
pelo contrário, ainda há muito a ser feito em todos os lugares
para tornar o mundo um lugar cada vez melhor no futuro.
Desde tempos imemoriais, as pessoas têm demonstrado de
forma consistente sua capacidade de encontrar soluções e,
portanto, superar os desafios do presente e do futuro, quando se reúnem, trabalham em rede e se comunicam, quando
trocam ideias e compartilham tarefas e responsabilidades.

Devemos transformar nossas dúvidas e medos em coragem
e adotar uma estratégia sustentável e intencional para os
cursos de ação necessários. Isso se aplica a empresas,
funcionários, políticos, sindicatos e todos os indivíduos.
O futuro é aberto e imprevisível. Tudo pode acontecer, de
bom e de ruim. Todos nós temos a responsabilidade de
fazer o mais possível para tornar o futuro ainda melhor do
que o presente.
Vamos encarar as crises como oportunidades valiosas para
moldar um mundo mais inovador, mais bem-sucedido e
melhor.
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Um sistema de ar comprimido novo oferece máxima confiabilidade

Extração de energia
ecologicamente correta
A Abfall-Verwertungs-Gesellschaft mbH (Waste Management Services Ltd), com sede em Hamburgo e
parte do Grupo Indaver, foi uma das primeiras empresas a se especializar na incineração controlada de
alta temperatura de resíduos perigosos e industriais. Como pioneiros no campo da eliminação ecológica de resíduos, eles abriram a primeira instalação desse tipo na Alemanha em 1971 e, até hoje, seus
padrões ambientais e de qualidade são considerados uma referência para a indústria.

A incineração de alta temperatura é a atividade principal da Abfall-Verwertungs-Gesellschaft mbH em Hamburgo. Desde que
passou por uma grande modernização na
década de 1990, a planta de incineração
de resíduos perigosos da empresa está
entre as maiores e mais avançadas do
mundo atualmente, pois a instalação pode
descartar até 159.000 toneladas de resíduos por ano. E não é só isso! O calor de
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exaustão produzido pela usina alimenta o
sistema de aquecimento urbano de Hamburgo e fornece calor para até 30.000 residências através de uma usina combinada
de calor e energia.

Transformando lixo em energia
A incineração de alta temperatura é um
processo cuidadosamente controlado, o
qual incorpora um tratamento de gases de

combustão extensivo e de última geração.
A planta consiste em duas linhas de incineração idênticas, que operam independentemente uma da outra, cada uma com seu
próprio sistema de tratamento de gases de
combustão a jusante. Isso permite alternar
a inspeção e a manutenção, possibilitando
que a instalação funcione 24 horas por dia,
7 dias por semana. Condições ideais de
incineração, combinadas com tratamento

de gases de combustão altamente efetivo,
reduzem as emissões a um mínimo absoluto. De fato, as emissões da planta da AVG
não estão apenas abaixo dos valores limite
estabelecidos pela Lei Federal de Controle
de Emissões (17. BImSchV), mas também
dos requisitos ainda mais rigorosos da autoridade de licenciamento em Hamburgo.
A peça central de cada linha de incineração é um forno rotativo de 12m de comprimento, girando lentamente em seu eixo,
circulando os resíduos e garantindo a incineração completa. Enquanto a cinza de
fundo resultante esfria em banho-maria,
o gás de combustão é transportado para
uma câmara de combustão secundária,
onde os compostos orgânicos restantes –
como dioxinas e furanos – são destruídos.
Dentro da caldeira de recuperação de calor residual, o gás de combustão libera a

a planta seria parada. A confiabilidade do
fornecimento de ar comprimido é absolutamente essencial.” O antigo sistema, cujas
partes remontavam ao projeto de modernização em 1997 e outras que foram adicionadas em 2014, não conseguia mais
atender a esse pré-requisito fundamental.
“Tivemos problemas para atender a demanda quando a manutenção era necessária e,
à medida que expandimos gradualmente,
nossos dois compressores de 160 kW
acabaram atingindo seu limite de capacidade”, diz Lars Schubert, responsável pela
manutenção e gerenciamento de ativos da
planta.

maior parte de seu calor para produzir
vapor superaquecido, que então alimenta o
sistema de aquecimento urbano. Um precipitador eletrostático remove partículas do
gás resfriado, enquanto uma variedade de
estágios de tratamento úmido serve para
separar metais pesados, cloreto de hidrogênio e dióxido de enxofre.

mentou novamente e imediatamente ficou
claro que era o momento certo para a renovação do sistema de ar. Tendo em mente
a estipulação das autoridades de que as
empresas são obrigadas a usar a “melhor
tecnologia disponível”, a AVG Hamburg
decidiu entrar em contato com a equipe
de vendas da KAESER. Uma análise de
demanda de ar subsequente (ADA) determinou que os requisitos atuais eram de
3 x 30 m³/min a uma pressão de 7,0 bar.
No entanto, o objetivo era que o novo sistema fosse projetado para acomodar uma
possível expansão futura, além de atender
à demanda atual. O novo sistema de ar da
KAESER foi comissionado em 2021, dentro

A melhor tecnologia disponível
A planta de incineração utiliza ar comprimido para transportar os resíduos através
de bombas de diafragma, para conduzir as
cinzas de combustão para fora da câmara
e do precipitador eletrostático e atomizar os resíduos no forno e na câmara de
combustão secundária. O ar comprimido
também desempenha um papel importante
no sistema de travamento de segurança
da instalação, o qual desliga a planta se a
pressão cair abaixo de 3,8 bar. O gerente
de produção Thomas Pöthe explica: “Mesmo uma perda temporária de utilização de
ar comprimido significaria que não poderíamos mais operar os incineradores e toda

Quando um novo tanque de armazenamento foi construído em 2018, colocando
em operação mais bombas de diafragma
de ar comprimido, a demanda de ar au-

de uma nova e grande sala para garantir
ótimas condições em termos de espaço.
Hoje, quatro compressores de parafuso
DSD 250 (com pressão de trabalho máxima de 8,5 bar) asseguram um fornecimento confiável de ar comprimido de qualidade,
enquanto dois secadores HYBRITEC DTI
668-902 garantem o tratamento de ar comprimido tanto para os novos compressores
quanto para os demais antigos. Enquanto
isso, todo o sistema é monitorado e controlado por um controlador máster SIGMA
AIR MANAGER 4.0. Como a confiabilidade
do sistema é de extrema importância, Thomas Pöthe e Lars Schubert valorizam muito
a manutenção e o serviço. Com evidente
satisfação, eles concluem: “Estamos muito
satisfeitos com os altos padrões técnicos, o
excelente suporte que recebemos e o serviço confiável da KAESER”.

Imagem a esquerda:
Estação de extração com bombas de diafragma de ar comprimido a jusante.
Imagem a direita:
A peça central de cada linha de incineração é
um forno rotativo de 12 m de comprimento.

Estamos muito satisfeitos com
os altos padrões técnicos e o
serviço confiável da KAESER.
(Thomas Pöthe, Gerente de Produção, AVG Hamburg)
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Um especialista italiano em levedura escolhe os sopradores turbos da KAESER

Produção de levedu
de Florença em asce

Milhares de anos atrás, no antigo Egito e na China, as pessoas já praticavam o cultivo de levedura. No
período medieval, as cervejarias empregavam um cultivador de levedura profissional, cuja função era cuidar da levedura e garantir que ela se multiplicasse, enquanto o século XIX viu a introdução dos primeiros
processos industriais para a produção de levedura de panificação. Com uma verdadeira paixão pela tradição e amplo conhecimento em técnicas modernas de produção, a empresa especialista em leveduras
florentina ZEUS IBA se dedicou à fabricação industrial de leveduras.
No centro de Florença, a apenas vinte
minutos de bicicleta da Basílica de Santa Maria Novella e do Palazzo Pitti, você
encontra as instalações de produção da
ZEUS IBA. Ainda hoje gerida pela família
Grechi, a origem da empresa remonta à
década de 1950 e à produção de gelatina
de fruta e açúcar gelificante. Alguns anos
depois, a empresa deu seus primeiros passos na fabricação industrial de levedura
de panificação e, na década de 1980, este
se tornou seu principal produto. Um marco importante no desenvolvimento desta
empresa familiar foi a associação com a
empresa LALLEMAND, em 2016, uma fa-

6 | KAESER report

bricante global de levedura industrial para
panificação. Por ser 100% controlada pelo
Grupo Lallemand desde 2020, isso permitiu à ZEUS IBA acessar novos mercados
internacionais, porém mantendo-se fiel às
suas raízes como empresa familiar.

O milagre da multiplicação
A levedura de panificação produzida em
escala industrial pela ZEUS IBA é originária
do cultivo de um fungo unicelular microscópico de forma elíptica, de ocorrência natural, pertencente ao gênero Saccharomyces Cerevisiae. O princípio básico da
produção envolve permitir que uma cepa

de células de levedura se multiplique até
que a quantidade necessária de levedura
de panificação se desenvolva. Sob condições ideais de temperatura e nutrientes,
a fermentação pode produzir várias toneladas de fermento com apenas 2 gramas de
cultura de levedura pura do laboratório em
menos de um dia. Aqui, o fornecimento de
nutrientes (melaço de beterraba sacarina,
compostos de fósforo e nitrogênio), juntamente com as condições corretas de processo (temperatura, tempo, umidade), são
fatores-chave para alcançar as características e a qualidade corretas para o produto
acabado. Como a fermentação pode ser

A alta economia de energia e o
acionamento praticamente isento de
manutenção foram decisivos para nós.
(Alessio Piccini, Segurança de Manutenção e Processos da ZEUS IBA, Florença)

ura
ensão

anaeróbica e aeróbica, é necessário um
conhecimento significativo para implementar as etapas de produção individuais, pois
apenas uma linha muito tênue divide os
dois tipos de fermentação. Somente adicionando a quantidade correta da substância
certa no momento exato, o processo pode
ser orientado na direção necessária para
produzir levedura de panificação em vez
de álcool. Essa levedura é produzida predominantemente em condições aeróbicas,
portanto, um fornecimento controlado de
oxigênio atmosférico é vital. Este é introduzido na solução nutritiva em grandes quantidades, sob o olhar atento de alguns dos
mais sofisticados instrumentos eletrônicos
disponíveis.

Jogando com segurança
Antes da reforma de 2016, o ar para os processos de aeração era fornecido por sete
sopradores de diversos fabricantes. Muito
barulho, alto consumo de água e custos
elevados foram apenas alguns dos problemas enfrentados pela empresa, sem contar

as várias exigências contínuas de troca de
óleo e manutenção. “A operação era, no
mínimo, inconveniente”, lembra Alessio
Piccini, responsável pela manutenção e
segurança do processo. “As máquinas antigas tinham que ser ligadas e desligadas
manualmente e usavam controle analógico. Também tivemos problemas constantes
com as válvulas de controle. Além disso, o
modo de operação em geral não era muito eficiente.” Em 2016, ficou claro que algo
precisava ser feito para resolver a situação
– e rapidamente.
A solução de um soprador turbo PillAerator
da KAESER prometia uma grande melhoria. Como esses sistemas são equipados
com rolamentos magnéticos, eles operam
sem contato, não requerem lubrificação e
são completamente isentos de desgastes.
Além disso, não há necessidade de trocas
de óleo ou mancais, e economias significativas de energia são possíveis
devido à sua tecnologia de
ponta. Porém, às vezes
vale a pena prezar pela

segurança. Portanto, decidiram substituir
uma das máquinas mais antigas por um
soprador turbo por um período experimental de dois meses. Alessio Piccini estava
interessado em ver o resultado e, após um
tempo, não ficaria desapontado. Os resultados superaram suas expectativas; o soprador turbo KAESER obteve uma economia de energia mensurável de 25%. Esta
revelação deu luz verde para a renovação
de toda o sistema. Hoje, o fornecimento de
ar para as seis unidades de fermentação
é proveniente de 10 sopradores turbos
PillAerator LP 8000 da KAESER.
Alessio Piccini está mais do que satisfeito
com o resultado: “Os novos sopradores
reduziram nosso consumo de energia em
30% no geral e estamos economizando
0,5 MWh/ano em comparação com os sistemas antigos.” De fato, esta redução
do consumo de energia permitiu à ZEUS
obter um TEE (certificado de eficiência
energética) emitido pelo GSE a empresas
consideradas exemplares, o que significa
que o soprador turbo PillAerator está contribuindo duplamente para a redução de
custos.

Imagem: Adobe Stock

Imagem: Adobe Stock

Foto: ZEUS IBA S.R.L., Firenze

Os sopradores turbos LP 8000 alcançaram
uma economia de aproximadamente 25%.

Preservação de patrimônio cultural com avançados compressores portáteis

Garantia do futuro
do passado com
tecnologia moderna
A vila romena de Geoagiu, localizada no coração da Transilvânia,
abriga o que se acredita ser a
mais antiga capela medieval da
Romênia. No início dos anos
1990, o arqueólogo Gheorghe
Petrov começou sua busca para
descobrir quando exatamente
a capela foi construída. Em
uma jornada de descoberta que
duraria mais de uma década, ele
examinou o exterior e o interior
do edifício em detalhes minuciosos. Durante o trabalho de escavação, ele e sua equipe descobriram mais de 200 túmulos, dos
quais os mais antigos datam dos
reinados do rei Ladislau I (10771095) e do rei Coloman, o Erudito (1095-1116).
A capela românica em Geoagiu é uma das
construções antigas e sagradas sobreviventes da Romênia. Devido à sua forma circular e aos materiais de construção
utilizados, é uma raridade da arquitetura
românica da Transilvânia. Desconhece-se
a sua data exata de construção, mas com
base nos achados arqueológicos – especialmente os túmulos localizados no adro,
que datam de cerca de 1100 d.C. – a igreja
deve ter existido já no final do século XI. A
rotunda da capela foi usada como igreja até
o final do século XVI, quando foi concluída
a nova igreja (Biserica Reformata) adja-
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Imagem à direita:
O ar comprimido é essencial para operar os
diversos equipamentos especiais necessários para a restauração de fachadas.
Imagem abaixo:
Numerosos detalhes dentro e fora da igreja
fazem referência a aspectos da história e
tradição romanas.

Conhecimento técnico aprofundado
Para preservar esta construção única
para as gerações futuras, a “Diocese Reformada da Transilvânia” encomendou a
Domino Construct Expert, uma renomada
empresa de construção, a restauração do
edifício sagrado em 2021. O extenso trabalho de renovação na fachada não só
exigiu conhecimento técnico profundo e
equipamento especializado, como também
uma proficiência particular no trabalho em
grandes alturas. A perícia necessária para
esta parte da restauração foi fornecida pelo
especialista em fachadas ALPIN SHUNT.
Fundada em 2009 pelo Diretor Geral István
Cseresznyes, a empresa fornece serviços
especializados de restauração e limpeza
de fachadas para monumentos e edifícios
históricos – qualificações que estão em
grande demanda hoje. A ALPIN SHUNT
dispõe de uma ampla variedade de equipamentos sofisticados, que lhe permitem
realizar operações especializadas, como
os mais diversos processos de jateamento atualmente disponíveis (jateamento com
areia, jateamento com gelo seco e hidrojateamento). Quando se trata de realizar
trabalhos de restauração e limpeza em
edifícios altos e monumentos (como torres
de igrejas) ou estruturas metálicas (como
telhados de zinco), tais operações têm que
ser realizadas em combinação com técni-

cas de escalada – como foi o caso da capela românica em Geoagiu.

Grandes potências em canteiro de
obras “Made in Germany”
O ar comprimido é essencial para operar os vários equipamentos especiais
necessários para a restauração de fachadas. Ele fornece energia para todos os
dispositivos, como aspiradores de pó, limpadores de alta pressão, jateadores de
gelo seco, lavadoras a jato de água, limpadores a vapor, etc. Para fornecer o ar
comprimido necessário, ALPIN SHUNT
conta com os compressores portáteis
MOBILAIR 31 e MOBILAIR 82 da
KAESER. Equipadas com avançados motores a diesel Kubota, que economizam
combustível, e carroceria durável, essas
casas de força versáteis são capazes de
operar até nas condições mais difíceis de
canteiro de obras: com carenagem PE sinterizado por rotação para máxima resistência ao impacto, também são intuitivos e
simples de operar, tornando-os parceiros
de canteiro de obras altamente valorizados. O tempo de inatividade dispendioso
também é evitado graças à acessibilidade
ideal a todos os pontos de manutenção,

Todas as imagens são de: Sorin Gliga, GLISOR MIX SRL

cente a ela no adro. Hoje, o prédio abriga
um valioso órgão de tubos fabricado pelo
renomado construtor de órgãos István Kolonics. É interessante notar que inúmeros
detalhes da igreja, tanto por dentro quanto por fora, fazem referência a aspectos
da história e tradição romanas, como as
estátuas de dois leões na porta da igreja,
que possivelmente são estátuas de ex-voto
para a cura dos enfermos, que usavam os
banhos termais próximos. No entanto, eles
podem se referir ao brasão da XIV legião
romana, a chamada Gemina, que estava
acampada na área de Geoagiu. À direita da
entrada há uma arte de baixo-relevo representando o semideus Hércules, adorado
pelos soldados romanos, e logo ao lado um
monumento funerário embutido na parede
da igreja, com o retrato de uma mulher romana.

o que é especialmente importante para a
conclusão dos trabalhos de restauração.
Além disso, o MOBILAIR 82 está equipado com um gerador para fornecer uma
fonte de energia móvel quando e onde
for necessário no canteiro de obras. Versões e-Power sem emissões com motores
elétricos economizadores de energia também estão disponíveis para áreas internas
sensíveis.

Os compressores portáteis da KAESER
oferecem um fornecimento confiável de
ar comprimido de qualidade para todos
os nossos equipamentos de restauração.
(István Cseresznyes, Proprietário, ALPIN SHUNT)
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O novo Sistema de ar comprimido KAESER assegura uma operação contínua confiável e eficiente

Imagem: Adobe Stock

Investir para econom

O setor florestal de Quebec é um dos mais fortes impulsionadores da economia local e é um dos pilares
de muitos dos 140 municípios rurais e urbanos da província. Além disso, a silvicultura proporciona cerca
de 60.000 empregos altamente qualificados e bem remunerados, sustentando a subsistência de muitas
famílias. Inúmeros produtos inovadores utilizados na construção de vários edifícios, pontes, centros
esportivos e arenas são fabricados a partir dos produtos de madeira produzidos aqui.
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Todas as imagens: Viviane Wybou, Wybou La Photographe

mizar

O controlador máster SIGMA AIR
MANAGER 4.0 mostra todos os
dados operacionais rapidamente.

Desde o início da crise da saúde, testemunhamos uma escassez global de
matérias-primas em uma escala sem
precedentes. As razões para isso são muitas vezes atribuídas ao aumento mundial
da demanda, juntamente com a insuficiente
capacidade de produção. Isso é ainda
agravado por problemas de transporte de
fornecedores e perdas de produção. Portanto, a consequente escassez onipresente
de matérias-primas está afetando também
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precisaram de um parceiro confiável, a
operadora entrou em contato com a sede
da KAESER Canada em Boisbriand (Grande Montreal) para uma análise aprofundada de possíveis melhorias.

Do velho ao novo
Para determinar a situação atual e verificar
os requisitos exatos de ar comprimido da
empresa, Stephane Fortin e sua equipe da
KAESER Canadá realizaram primeiro uma
análise de demanda de ar (ADA). “O sistema de ar comprimido existente na fábrica
de Saint-Félicien era bastante complexo,
devido aos requisitos específicos dos equipamentos de produção”, lembra Stephane.
“Os dois compressores existentes datavam

Imagem a esquerda:
Os dois reservatórios de ar de 5.000 litros e a tubulação dimensionada de forma ideal mantêm a pressão do sistema consistente.
Imagem do centro: 480.000 toneladas de madeira são processadas anualmente na unidade de Saint-Félicien.
Imagem a direita: A Resolute Forest Products oferece uma gama diversificada de produtos – incluindo produtos de madeira estrutural.

a indústria da madeira e representa um
grande desafio para empresas como a
Resolute Forest Products atenderem às
demandas do mercado.
A Resolute Forest Products é líder global na indústria de processamento de
madeira e oferece uma gama diversificada de produtos – incluindo produtos
estruturais de madeira, celulose e toalhas de papel – que são comercializados
em mais de 60 países. A empresa está
representada em 40 localidades nos
Estados Unidos e Canadá e, entre outras atividades, também opera estações
de geração de energia. A empresa é
conhecida por sua abordagem ambiental holística, pois 100% de suas florestas
manejadas são certificadas de acordo
com padrões internacionalmente reconhecidos de manejo florestal sustentável.
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Nos últimos anos, a Resolute Forest Products recebeu não apenas reconhecimento
regional, mas também global por seu pioneirismo nas áreas de responsabilidade
social, sustentabilidade e governança corporativa.
A cada ano são processadas 480.000 toneladas de madeira na unidade de Saint-Félicien, no norte de Quebec. Para atender às
exigências do mercado, mesmo nas atuais
condições de demanda, a administração
tem um foco especial em garantir a máxima
eficiência e confiabilidade operacional. Não
é preciso dizer que isso também se aplica
ao fornecimento de ar comprimido, pois a
planta conta com ar comprimido para alimentar os sistemas pneumáticos que são
usados em quase todos os seus processos
(manuseio de toras, descascamento, corte,
manuseio de madeira serrada). Quando

de 1982 e 1995 respectivamente e estavam
desatualizados do ponto de vista técnico.
Eles funcionavam continuamente, independentemente das necessidades reais de
ar e, portanto, consumiam uma quantidade desproporcionalmente alta de energia.
Como o sistema antigo não estava equipado com sensores ou um controlador central, era impossível afirmar o desempenho
e a eficiência reais do sistema. Além disso,
um sistema de distribuição subdimensionado causou oscilações de pressão indesejáveis na rede.” Ficou claro que a modernização era essencial. Ao fazer isso, o
operador procurava obter maior eficiência,
capacidade de monitoramento do sistema
de ar e aumentar a confiabilidade de seu
suprimento de ar comprimido.
O novo sistema de ar comprimido resultante possui três compressores de para-

fuso CSD 100S KAESER, um controlador
máster SIGMA AIR MANAGER 4.0 e dois
reservatórios de ar de 5.000 litros, que são
fornecidos por uma tubulação dimensionada diretamente da sala do compressor
para ajudar a manter a pressão do sistema
consistente. Graças apenas aos novos reservatórios de ar, a pressão de operação
foi reduzida em quase 1 bar, o que reduziu o consumo de energia em 6%. O novo
secador dessecante KBD 1300 regenerativo por calor da KAESER também consome
significativamente menos energia do que o
secador de ar comprimido anterior. Além
disso, requer apenas 1% do fluxo de ar
comprimido para operar, enquanto o antigo
usava 15%. A análise detalhada também

de disponibilidade de ar comprimido, o controlador máster garante que apenas dois
dos três compressores de parafuso funcionem ao mesmo tempo, deixando o terceiro
em reserva. Além disso, o SIGMA AIR
MANAGER 4.0 garante horas de operação
uniformes para os três compressores, o
que, por sua vez, permite a implementação
de um cronograma de manutenção conjun-

ta. Desde a atualização do sistema pela
KAESER, o processamento de madeira em
Saint Félicien tem funcionado sem problemas, e a inconveniência do tempo de inatividade é apenas uma lembrança distante.
E graças à garantia abrangente de 5 anos
da KAESER, o operador pode contar com
um controle de custos ainda melhor.

O SIGMA AIR MANAGER ajuda
a evitar tempos de inatividade
dispendiosos.
(Stephane Fortin, Vendas, KAESER COMPRESSORS Canadá)

Imagem: fotolia.com

za a rede de ar comprimido e mantém uma pressão
consistente. Para evitar tempos de
inatividade dispendiosos devido à falta

Todas as imagens: Viviane Wybou, Wybou La Photographe

mostrou que a antiga rede de tubulação não
era capaz de fornecer de forma confiável o
suprimento necessário de ar comprimido
aos pontos de uso sem queda de pressão,
algo inaceitável. O novo sistema
de tubulação inteligente otimi-
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Muitas vezes as coisas podem esquentar na CTC
advanced GmbH, literalmente: por ser um laboratório de testes credenciado, a empresa com sede
em Saarbrücken é responsável por testar uma
enorme variedade de produtos, desde tecnologia
de eletromobilidade e equipamentos de telecomunicações até sistemas de pagamento eletrônico.
Uma vez que parte de sua missão é determinar os
limites de carga para os produtos que inspeciona,
alguns testes, como os realizados em baterias de
íons de lítio de alto desempenho, podem ser particularmente perigosos e exigir equipamentos de
teste resistentes ao fogo. Consequentemente, os
especialistas do CTC advanced precisam sempre
estar prontos para qualquer coisa.

O ar comprimido é tão im
para nós quanto a eletricidad
podemos ter inter

(Sascha Sander, Gerente de TI e Instalaçõe

CTC significa Consultoria, Teste e Certificação – um nome que
resume perfeitamente a gama de serviços que eles fornecem. O
laboratório de testes, criado em 1998 a partir do antigo Escritório
Federal de Aprovações em Telecomunicações (BZT), auxilia as
empresas no desenvolvimento e implementação de seus planos
de qualificação de produtos, determinando o status de conformidade de seus produtos e navegando pelos procedimentos de certificação cada vez mais complexos do mercado global. Graças aos
seus muitos anos de experiência, o CTC advanced é bem versado no assunto dos regulamentos de aprovações globais e, como
membro de vários comitês internacionais, está sempre atualizado
com os requisitos mais recentes.

Testes rigorosos
A ampla gama de produtos testados nas instalações de teste da
CTC advanced abrange desde componentes automotivos (por exemplo, baterias para sistemas de eletromobilidade), cartões de
crédito sem contato, aparelhos auditivos e outros equipamentos
médicos até passaportes biométricos. Os produtos são testados
para propriedades como segurança elétrica, compatibilidade eletromagnética e praticamente todas as tecnologias de rádio (de 0
a 500 GHz). Os laboratórios de simulação ambiental testam a resistência a fatores, incluindo névoa salina, frio e calor, enquanto testes destrutivos são realizados para testar a segurança da bateria.
Nos laboratórios usados para o pagamento eletrônico e teste do
sistema de identificação, os dispositivos de pagamento sem dinheiro, como cartões de crédito e leitores de cartão, são testados
quanto à sua aderência aos padrões de aprovação relevantes.
A demanda por ar comprimido é onipresente em cada um dos cinco prédios da fábrica de Saarbrücken. O ar comprimido é utilizado
em quase todos os lugares onde as peças de teste exigem manuseio: no vácuo, na névoa salina e nas câmaras de poeira, por
exemplo, assim como durante os testes de blindagem de RF. Para
componentes automotivos, existem estações de teste de vibração
de vários tamanhos que possuem mesas deslizantes equipadas
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Uma solução multifacetada para uma avançada C
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Sascha Sander, Gerente de TI e Instalações, com dois compressores
de parafuso SK 22.

Na CTC, diferentes terminais de pagamentos são testados quanto à
compatibilidade com os meios de pagamento correspondentes (por
exemplo, cartões de crédito, sistemas de pagamento móvel).

com rolamentos pneumáticos. Isso vale
para o enorme vibrador de 300 kN (para
testes de vibração com variação climática simultânea) - cuja placa de base pesa
apenas 3 toneladas, elevando o peso total
do dispositivo para impressionantes 30 toneladas. Em um laboratório dedicado a sistemas de pagamento, encontramos uma
máquina sofisticada construída especialmente para esta seção: uma bancada de
testes em cúpula, na qual diferentes terminais de pagamento são testados quanto à
compatibilidade com os cartões sem contato correspondentes. Aqui, o ar comprimido
cria um vácuo de acordo com o princípio do
ejetor, permitindo que o cartão seja aspirado com precisão.

Descobrindo a KAESER
O sucesso da empresa significou uma expansão contínua, com o resultado de que
os dois compressores alternativos antigos
que operavam não podiam mais lidar com a
crescente demanda de ar. Sascha Sander,
Gerente de TI e Instalações, foi encarregado de planejar um suprimento de ar comprimido totalmente novo para a empresa. A
questão era – como? “O momento decisivo
veio quando participei de um seminário de
ar comprimido organizado pela KAESER
em Bochum”, lembra ele. “Eu me deparei
com isso enquanto procurava informações
e me impressionou tanto que eu soube
imediatamente que era isso que eu estava
procurando.” Quando chegou a hora de de-

cidir sobre o sistema certo, Sascha Sander
foi apoiado por sua equipe de vendas local
da KAESER e pelo parceiro da KAESER
INDRUBA GmbH em Saarbrücken. Como
os vários pontos de consumo estavam
espalhados por todo o local, eles escolheram uma solução descentralizada para
os prédios principais, onde compressores
alternativos como o EUROCOMP EPC
630-250 da KAESER agora fornecem o ar
comprimido para várias estações de teste
de RF e compatibilidade eletromagnética.
Outro prédio, no qual as baterias de eletromobilidade são testadas quanto à segurança, opera um AIRCENTER SX 4. Em
mais duas salas de teste, o fornecimento
de ar comprimido é centralizado por meio
de um sistema de distribuição em anel interconectado e é projetado para 100% de
redundância para que componentes individuais possam ser contornados quando a
manutenção é necessária – sem afetar a
utilização de ar comprimido.
O sistema centralizado opera com um
compressor AIRCENTER SM 10 e dois
compressores de parafuso SK 15, cada
um com um secador por refrigeração
SECOTEC TB 19, além de um sistema de
carga controlada para rede de ar DHS 4.0;
o monitoramento e o controle são fornecidos por um controlador máster SIGMA AIR
MANAGER 4.0. “Estamos agora bem preparados para o nosso desenvolvimento
futuro”, declara Sascha Sander com total
satisfação.
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O laboratório odontológico Schulz se renova
com compressores alternativos KAESER
Quando se trata de produzir o conjunto perfeito de próteses, harmonia, individualidade e naturalidade são
os ingredientes-chave para proporcionar ao paciente o sorriso radiante e impecável com o qual ele sempre sonhou. Esse é o objetivo do laboratório de próteses dentárias Schulz em Nuremberg, cujas próteses
são conhecidas por sua aparência e desempenho perfeitos.
Fundado pelo mestre técnico em próteses
dentárias Peter Schulz em dezembro de
2000, o laboratório de próteses dentárias
Schulz tem sido um parceiro valioso de
vários consultórios odontológicos em
Nuremberg e região por mais de 20 anos.
Protéticos dentais especializados realizam
seu trabalho com excepcional diligência
e habilidade em instalações iluminadas e
ecologicamente correto, com luz iluminando as cinco estações de trabalho em todos
os lados. O tamanho modesto do laboratório é parte integrante da cultura da empresa, que “serve para manter consistentemente altos padrões de qualidade”, nas
palavras do fundador Peter Schulz.

O ar comprimido torna tudo isso
possível
Como é o caso de muitas empresas, o ar
comprimido desempenha um papel central
em vários pontos de aplicação no laboratório: para soprar e limpar superfícies, ou
operar os vários jateadores de areia usados
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para jatear o cimento e os compostos de
embutimento usados em cada estação de
trabalho. A turbina odontológica, utilizada
para acabamento superficial, também utiliza ar comprimido, assim como os fornos de
prensagem e fornos, que fundem as pastilhas em temperaturas de 800 – 900 °C para
que possam ser posteriormente processadas em próteses cerâmicas.
Uma das aplicações mais fascinantes do
ar comprimido é a fresadora CAD/CAM.
A odontologia moderna emprega processos de alta tecnologia assistidos por computador para o projeto e fabricação de

peças de próteses como coroas, pontes,
próteses sobre implantes, pilares (os elementos de conexão entre um implante
dentário e a coroa, ponte ou prótese colocada sobre ele). Sempre à frente da curva, o
laboratório investiu há dois anos em novas
tecnologias preparadas para o futuro para o
processamento dos materiais necessários,
como dióxido de zircônio, cerâmica, titânio,
metal, ligas, cerâmica pura e polímeros de
alto desempenho.

Pronto para digitalização
A compra da nova fresadora CAD/CAM
significou que o compressor alternativo

Para mim, qualidade é tudo. Preciso
de equipamentos bons e confiáveis
para o meu negócio.
(Peter Schulz, mestre técnico em prótese dentária e proprietário)

Milhas de sorrisos
KAESER, que serviu fielmente ao laboratório nos últimos 20 anos, não era mais
potente o suficiente para atender à crescente demanda de ar. Consequentemente, Peter Schulz entrou em contato com a equipe
de vendas da KAESER: “Eu estava determinado a ter um compressor KAESER”, ele
lembra com um sorriso, “porque eu precisava que fosse tão confiável quanto seu antecessor”. A necessidade de ar comprimido
do laboratório (vazão de 570 l/min, pressão
de até 11 bar), juntamente com espaço
disponível restrito, levou à seleção de um

compressor alternativo KAESER i.Comp
9 TOWER T. Este sistema é composto por
um bloco compressor, dois reservatórios
de ar, um secador por refrigeração e um
controlador interno SIGMA CONTROL 2,
todos embalados em uma cabine compacta
que requer aproximadamente apenas um
metro quadrado de espaço – compacto o
suficiente para caber na pequena sala de
serviço.
Além disso, o i.Comp 9 TOWER T possui
muitos outros recursos que beneficiam o laboratório dentário em sua operação diária.
Veja o consumo de energia, por exemplo.
Graças ao seu motor com velocidade controlada, o sistema fornece a quantidade
exata de ar comprimido que é realmente
necessária para a aplicação em qualquer
momento, tornando-o impressionantemente eficiente em termos de energia. Isso
significa que o i.Comp 9 tem uma potência
de entrada específica significativamente
melhor do que os compressores alternativos convencionais, o que tem um efeito
direto nos custos operacionais do laboratório. Os cálculos revelaram que o espaço
alocado para o novo compressor KAESER
Graças às suas dimensões compactas,
a i.Comp 9 T cabe no pequeno espaço
disponível.

Imagem acima, à esquerda: No laboratório
dentário, é necessário ar comprimido em
todas as estações de trabalho.
Imagem acima no centro: O trabalho exige
altos níveis de concentração e habilidade.
Imagem acima à direita: Harmonia, individualidade e naturalidade são os ingredientes-chave para o conjunto perfeito de
próteses.

era grande o suficiente – mas somente
após a aplicação de alguma ideia criativa!
Uma parede “drywall” precisava ser removida temporariamente (e reinstalada posteriormente) antes que o sistema pudesse ser
instalado. Já se passaram dois anos desde
que o i.Comp 9 TOWER T foi instalado em
seu laboratório, e Peter Schulz continua
tão satisfeito como sempre com a confiabilidade, eficiência energética e utilização
de ar comprimido dos compressores alternativos KAESER. Além disso, havia mais
uma razão para ele estar satisfeito com sua
compra – o sistema o qualificou para um
subsídio do Escritório Federal de Assuntos Econômicos e Controle de Exportação
(BAFA) para investimentos particularmente
eficientes em termos de energia, tornando-o elegível para um desconto no valor de
30% de seus custos de aquisição.
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Uma estação de tratamento de águas residuais nas montanhas de minério da Alemanha
se beneficia com recuperação de calor

Impressionantes
economias de energia em
dose dupla

As Montanhas Ore (Erzgebirge em alemão) estão entre as mais belas áreas montanhosas da Alemanha
e estão repletas de riquezas históricas da era da mineração. A oportunidade de inúmeras atividades
de lazer atrai turistas de todo o mundo a esta região montanhosa única, que, graças à sua diversidade
cênica e importância histórica, foi classificada como Patrimônio Mundial da UNESCO desde 2019.
Aninhado entre os picos encantadores do
estado alemão da Saxônia localiza-se o
município de Gelenau. A responsabilidade
pelo tratamento de águas residuais nestas
regiões é da Wilischthal Wastewater Treatment Association, criada em 1991 como
uma corporação municipal de direito públi-
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co. Atendendo a uma população atual de
16.800 habitantes, sua estação de tratamento totalmente biológica, composta por
dois tanques combinados circulares com
clarificação primária e secundária, opera
atualmente com cerca de 90% da capacidade.

Renovação necessária
A purificação de águas residuais requer
uma infraestrutura técnica complexa, além
de manutenção e modernização contínuas
para garantir a máxima confiabilidade,
sustentabilidade e custo-benefício. Para
estas questões, os sistemas técnicos que

fornecem o fornecimento de oxigênio para
os dois tanques de aeração são o centro
das atenções.
Ambos os sopradores de lóbulos existentes
começaram a mostrar sua idade; por um
lado, o nível de ruído era tão alto que eles
podiam ser ouvidos claramente no prédio
acima. Por outro lado, as máquinas eram
tudo, menos eficientes. Além disso, devido ao fato de haver apenas um soprador
para cada um dos tanques de aeração,
não houve redundância no sistema. Ficou
claro, portanto, que a instalação de máquinas atualizadas traria resultados muito
melhores em termos de eficiência energética e emissões de CO2. Com isso em
mente, o diretor administrativo Matthias
Bauer e a equipe da estação de tratamento
começaram a planejar a modernização do
equipamento técnico na instalação. Foram
realizados cálculos extensivos e uma comparação precisa das opções oferecidas por
uma variedade de fornecedores, até porque seria necessário recorrer a dois financiamentos separados.
As demandas impostas à nova estação de
sopradores seriam realmente altas. Não só
precisaria ser silencioso e eficiente, mas
também precisaria oferecer a redundância necessária e um alcance de controle
muito melhor sobre a estação antiga, que
oferecia apenas a opção de “ligar” ou “desligar”. Idealmente, a nova estação poderia
operar em perfeita sinergia com o sistema
de gerenciamento de processos existente,
que registra determinados valores de processo, como teor de oxigênio, amônio e
nitrato, e forneceria a base para o controle
da estação sopradora. A comparação de
vários fornecedores potenciais revelou que
a solução KAESER foi a melhor escolha,
baseada apenas em critérios técnicos relevantes.
Acontece que havia outro fator a favor da
KAESER – nenhum dos outros fornecedores ofereceu um soprador pequeno o
suficiente para passar pela escotilha do
piso que levava ao porão do prédio, onde
as máquinas deveriam estar. Graças ao
seu tamanho compacto, três sopradores
de parafuso KAESER puderam ser acomodados onde antes apenas cabiam dois
– cumprindo simultaneamente o requisito
de redundância. A sala de máquinas da
estação de tratamento de Gelenau agora
contém três sopradores de parafuso DBS
220 L SFC com variador de frequência
para fornecer ar aos dois tanques de ae-

Valorizamos a total confiabilidade e
eficiência do sistema soprador acima
de tudo.
(Ralf Scheidhauer, gerente de fábrica, estação de tratamento de águas
residuais de Gelenau)

ração, além de um soprador de lóbulo BB
52 C para o coletor de
areia.

Missão cumprida
E quanto à exigência de reduzir as
emissões de CO2?
Os números mostram
que foram reduzidas
em incríveis 40 toneladas por ano, o que
também representa
uma economia significativa de custos.
Além disso, no que
diz respeito à economia de energia, o sistema de sopradores
ainda tem mais um
truque na manga: a
opção de usar o calor de exaustão dos
sopradores para complementar o sistema
de aquecimento do
prédio, que antes consumia cerca de 7300
litros de óleo combustível por ano. Ao
direcionar o calor gerado durante a compressão por meio de
um trocador de calor
e armazenamento de
buffer
superdimensionado, essa necessidade de óleo combustível foi reduzida em 60%, o que equivale a uma economia adicional de CO2 de 14
toneladas por ano. Esse é um número altamente impressionante no mundo de hoje,
onde tudo gira em torno da substituição de
combustíveis fósseis. Matthias Bauer e o
gerente de fábrica Ralf Scheidhauer estão
muito satisfeitos com o novo sistema soprador da KAESER, que atendeu a todas
as suas expectativas e muito mais. A cereja

Imagem acima: O design compacto dos
sopradores de parafuso KAESER garantiu a
redundância necessária.
Imagem abaixo: Análises regulares da água
são realizadas no laboratório interno.

do bolo é o contrato de serviço completo, o
que significa que eles podem desfrutar de
total tranquilidade em relação à confiabilidade e desempenho do sistema.
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A Dinnissen escolhe um sistema inteligente e holístico da KAESER

Um líder global em
engenharia de processos

A Dinnissen otimiza, inova e automatiza todos os processos de seus clientes com soluções sob medida.

Sempre buscando soluções únicas, vendo os problemas como soluções em potencial e fazendo tudo
direito, mesmo quando ninguém está vendo – essa é a filosofia da empresa Dinnissen. Com esse credo,
a empresa familiar holandesa, com sede em Sevenum, cresceu e se tornou líder global de mercado na
engenharia de processos de pós, grãos e grânulos.
Em 1948, Dinnissen desenvolveu a primeira máquina para um cliente da indústria
de alimentos compostos. Hoje, bilhões de
pessoas usam produtos todos os dias que
entraram em contato com equipamentos
Dinnissen. O especialista em engenharia
de processos com sede na Holanda des-
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envolve aplicações inovadoras tanto para
máquinas autônomas quanto para linhas
de processo completas. Graças à filosofia
empresarial criativa e favorável a todos,
combinada com mais de 70 anos de experiência em uma gama de projetos, as
soluções Dinnissen agora podem ser en-

contradas em uma ampla variedade de
setores nas indústrias de alimentos, laticínios, ração animal e química. A Dinnissen
otimiza, inova e automatiza todos os processos de seus clientes com soluções sob
medida que são desenvolvidas, fabricadas
e testadas internamente. O objetivo final é

e na operação de sistemas de
corte a laser, além de muito
mais.

Compressores de parafuso KAESER ASD 30
T com recuperação de calor.

garantir que todo o processo opere com o
máximo desempenho e eficiência em todos
os momentos, e é exatamente isso que o
especialista em processos vem alcançando
com sucesso há mais de sete décadas.
O sucesso requer espaço. Para acomodar
o crescimento atual da empresa inovadora,
foram construídos salões de produção adicionais e neutros em termos de energia.
Em uma visita à fábrica, o Diretor Operacional Wouter Kuijpers mostra com orgulho os novos pavilhões de produção, que
cobrem mais de 4.200 m², juntamente com
suas máquinas de alta tecnologia. O primeiro salão abriga a produção de chapas
metálicas totalmente automatizada com
máquinas avançadas de corte a laser e
processamento de metal. Uma abundância
de luz natural entra através das grandes janelas do telhado e um sistema inteligente
de extração de fumaça de soldagem com
recuperação de calor foi instalado na sala
de soldagem de aço inoxidável.

Sustentabilidade e eficiência

Graças a consultoria especializada da
KAESER, nosso novo sistema de ar
comprimido é preparado para o futuro,
sustentável e energeticamente eficiente.
(Wouter Kuijpers, Diretor Operacional, Dinnissen, Sevenum)

Todas as imagens: Dinnissen B.V. Sevenum (NL)

O ar comprimido também desempenha um
papel central nos novos pavilhões, por exemplo, no acionamento de várias ferramentas pneumáticas (por exemplo, ferramentas
de polimento para peças de aço inoxidável)

Para fazer o design ecológico do novo edifício, Wouter
Kuijpers também queria que
o novo sistema de ar comprimido fosse o mais eficiente e
sustentável possível; recuperação de calor também estava na lista de
desejos. Foi feita uma comparação cuidadosa entre vários fornecedores de sistemas de ar comprimido. Foi a combinação
de consultoria especializada da KAESER
Compressoren B.V. em Borne (Holanda) e
filosofias corporativas perfeitamente alinhadas que conquistaram Wouter Kuijpers no
final. Portanto, foi tomada a decisão de escolher uma solução de sistema inteligente
e holística da KAESER que forneceria à
Dinnissen um sistema confiável e eficiente
de ar comprimido de qualidade com custos
mínimos de energia e manutenção. O novo
sistema de ar comprimido, que também encontrou espaço no novo pavilhão, é composto por três conjuntos de compressores
de parafuso KAESER ASD 30 T (vazão
3,92 m³/min, pressão de trabalho máxima
de 8,5 bar). O secador por refrigeração integrado nas unidades ASD T oferece um
desempenho altamente eficiente, graças
ao seu controle economizador de energia.

Portanto, o secador só é ativado quando
a secagem de ar comprimido é realmente
necessária: como resultado, a qualidade do ar comprimido exigida é alcançada
com a máxima eficiência energética. Três
separadores óleo-água Aquamat CF 9 são
responsáveis por garantir um tratamento
de condensado ecologicamente correto e
economizar aproximadamente 90% dos
custos que seriam incorridos para descarte
completo por uma empresa especializada.
No coração do sistema de ar comprimido
está um controlador máster SIGMA AIR
MANAGER 4.0, que garante uma interação
eficiente de todos os componentes dentro
do sistema de ar comprimido para tornar a
produção e o tratamento de ar comprimido ainda mais inteligentes, seguros e eficientes. O operador pode então se beneficiar da máxima economia de energia. O novo
sistema de ar comprimido é complementado por um reservatório de ar de 2.000 litros
e um sistema de carga controlada para rede
de ar da série DHS 4.0 desenvolvido pela
KAESER. Além disso, o operador obtém
mais economia ao reutilizar a energia fornecida aos compressores. A energia térmica produzida durante o processo de compressão é recuperada através do trocador
de calor de placas integrado e está disponível para aquecer a oficina de soldagem
de aço inoxidável e para apoiar o sistema
de aquecimento central da instalação.

Um sistema inteligente de extração de fumaça de soldagem com recuperação de calor foi instalado na sala de soldagem de aço inoxidável.

O novo pavilhão de produção com seu maquinário de alta tecnologia.

Contratação de ar oferece a solução perfeita para um fornecedor automotivo

Indústria 4.0 e
sustentabilidade

O princípio “Na hora certa” de gerenciamento de estoque é difundido na indústria automotiva. “Na sequência”, por outro lado, leva o conceito a um passo adiante, com as peças necessárias sendo entregues
diretamente no ponto de montagem, na quantidade certa e no momento exato em que são solicitadas,
sendo imediatamente processadas. Para que este método funcione de forma eficaz, a máxima eficiência
operacional e logística de alto desempenho são essenciais, enquanto o tempo de inatividade está completamente fora de questão devido aos altos custos associados.
A Light Mobility Solutions GmbH (LMS) é
um fornecedor global de peças externas
para a indústria automotiva e conta com a
maioria dos principais fabricantes de equipamentos originais (OEMs) da Europa,
neste setor, como clientes para sua ampla gama de produtos. Uma das primeiras
a adotar os modelos de entrega “Na hora
certa” e “Na sequência”, a LMS fabrica
sistemas de para-choques completos em
suas instalações em Obertshausen, um
dos quatro locais em que a empresa opera na Alemanha, entregando a cadeia de
valor completa diretamente à linha de montagem do cliente: do granulado de plástico
ao sistema de para-choques totalmente
pintado, incluindo auxílio de estacionamento audível, câmera de visão traseira,
luzes LED e muito mais.
Como fornecedor Tier 1, a LMS considera-se obrigada a adotar uma solução
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sustentável para as matérias-primas, trabalhando em conjunto com os fabricantes
de automóveis. “No futuro nós seremos
considerados não apenas pelos volumes,
condições e qualidade de nossos produtos, mas também pelas condições com
as quais são produzidos, quanta energia
utilizamos, quão sustentável e eficiente é
nossa operação”, diz Stephan Spengler,
Gerente de Produção na LMS Obertshausen. A utilização de um sistema de gestão
de energia de acordo com a norma ISO
50001 possibilita à empresa melhorar continuamente a sua eficiência energética, ao
mesmo tempo que reduz o consumo de
energia e as emissões de gases de efeito estufa. Os dados e valores necessários
A Light Mobility Solutions GmbH em
Obertshausen fornece sistemas completos
de para-choques para os principais
OEMs da Europa.

O SIGMA AIR MANAGER nos
permite proteger o meio ambiente
e economizar custos.
(Stephan Spengler, Baumanager bei LMS, Obertshausen)

A Obertshausen entrega a cadeia de valor
completa diretamente na linha de montagem
do cliente: do granulado plástico ao sistema
de para-choques totalmente pintado.

A gama de produtos inclui sistemas de para-choques para o segmento de aftermarket
automotivo.

para alcançar isso são fornecidos por meio
de uma rede abrangente de máquinas e sistemas facilitada pelas tecnologias avançadas da Indústria 4.0.

Fornecimento de ar comprimido por
contrato
Cada área de negócios da LMS contém
aplicações de alta tecnologia que dependem de ar comprimido, cuja disponibilidade
confiável é um pré-requisito fundamental

para alcançar o princípio “Na sequência”
de entrega de peças. “Os robôs na área de
moldagem por injeção precisam de ar comprimido para os menores movimentos, bem
como para receber as peças”, explica Stephan Spengler, “assim como as máquinas
na área de montagem, que usam cilindros
para levantar, abaixar e processar partes.
A oficina de pintura, que é altamente automatizada, também requer ar comprimido
para atomizar e aplicar a tinta.” Não só o
ar comprimido deve ser fornecido com a
qualidade correta (Classe de pureza 1.4.1),
mas 100% de redundância deve estar disponível para evitar tempos de inatividade
dispendiosos. Foram essas considerações
que convenceram o fornecedor automotivo a optar pelo modelo de operador
SIGMA AIR UTILITY da KAESER, pois reduz o risco de paralisação da produção a
um mínimo absoluto. Uma vantagem adicional deste modelo é que nossos custos
mensais de ar comprimido são fáceis de
calcular.”

Tecnologia de ar comprimido amiga
do meio ambiente
A demanda de ar comprimido em Obertshausen no ano passado foi de cerca de 17,5
milhões de m³, a uma pressão de 8,3 bar.

Para garantir o fornecimento necessário,
a potência da KAESER é concentrada na
forma de seis compressores de parafuso,
enquanto o tratamento de ar comprimido é fornecido por quatro secadores por
refrigeração economizadores de energia, dois secadores dessecantes e uma
série de filtros e separadores óleo-água.
Como os componentes individuais estão
espalhados por quatro estações separadas, um controlador máster SIGMA AIR
MANAGER 4.0 é usado para garantir uma
interação perfeita entre todos os elementos do sistema, independentemente de sua
localização física. O SAM 4.0 também garante que o sistema seja compatível com a
Indústria 4.0 e, ao fornecer dados ao vivo
e indicadores-chave de desempenho, fornece os pré-requisitos necessários para o
sistema de gerenciamento de energia. Ao
fazer isso, também atinge os objetivos da
empresa no que diz respeito à eficiência
energética, sustentabilidade, ecologia e redução de CO2. Além disso, há uma forma final pela qual a LMS lucra com esse arranjo:
como todos os compressores estão equipados com trocadores de calor, a empresa
obtém economias de custos adicionais ao
usar a recuperação de calor para aquecer
seus pavilhões de produção.
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Mobilair M 255 E

Compressor portátil com motor elétrico até 25 m³/min
no visor do controlador
SIGMA CONTROL SMART
ou online via modem sem fio  

Compacto e ecológico

Adequado para todas as condições

com skids duráveis e um piso fechado

Ideal para operações temporárias
ou instalação permanente ao ar livre

Pós-arrefecedor de ar
comprimido como padrão

Também opcionalmente disponível com
combinação de microfiltro integrado

Inovador e de fácil manutenção

Os fluidos drenam para o exterior
para uma rápida manutenção ao ar livre

www.kaeser.com
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