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Σημείωμα του εκδότη

Στους δύσκολους καιρούς χρειαζόμαστε
ελπίδα, θέληση και πράξεις

Ανδρέας Ανετσέλης
Δ/ντής Πωλήσεων
Τμήμα Πεπιεσμένου Αέρα

Από το 2020, αντιμετωπίζουμε προκλήσεις, που μας επηρεάζουν έντονα και με ταχύτητα, και τις οποίες δεν έχουμε
ξαναδεί εδώ και πάνω από 70 χρόνια.
Κορωνοϊός, διαταραχή ή κατάρρευση των αλυσίδων εφοδιασμού, συμφόρηση της μεταφορικής ικανότητας, ελλείψεις
πρώτων υλών, πετρελαίου και φυσικού αερίου, κλιματικές
καταστροφές, έκρηξη του ενεργειακού κόστους, πληθωρισμός
πρωτοφανούς κλίμακας και πόλεμος στο κέντρο της Ευρώπης.
Κάθε άτομο, κάθε εταιρεία και κάθε οργανισμός επηρεάζεται
αρνητικά από αυτές τις προκλήσεις.
Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο κόσμος μας σήμερα
είναι ο καλύτερος από όλους τους κόσμους που γνωρίζουμε
ιστορικά: Ποτέ πριν δεν υπήρξε τόσο μεγάλη ευημερία, τόσο
λίγη πείνα, τόσο καλή ιατρική περίθαλψη, τόση εργασιακή
πληρότητα και εκπαίδευση όσο σήμερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι
ο σημερινός κόσμος είναι τέλειος. Αντίθετα, υπάρχουν πολλά
που πρέπει να γίνουν παντού για να γίνει ο κόσμος ακόμα
καλύτερος από ό,τι είναι σήμερα.
Για όσο υπάρχουν άνθρωποι, έχουν αποδείξει επανειλημμένα ότι είναι ικανοί να βρίσκουν λύσεις και ότι μπορούν έτσι
να ξεπεράσουν όλες τις προκλήσεις του παρόντος και του
μέλλοντος, εάν ενωθούν, δικτυωθούν και επικοινωνήσουν
μεταξύ τους, ανταλλάξουν ιδέες και μοιραστούν το έργο και
τα καθήκοντά τους.

Χρειαζόμαστε ελπίδα και αυτοπεποίθηση για να εμπιστευτούμε τις ικανότητες και την ανθεκτικότητά μας. Πρέπει
να θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματα και να έχουμε το
θάρρος να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας και να
αναλαμβάνουμε δράση, ακόμη και αν γνωρίζουμε τους
κινδύνους αυτής της δράσης.
Πρέπει να μετατρέψουμε τον δισταγμό και τον φόβο μας σε
θάρρος και να αντιμετωπίσουμε τις εργασίες μας με βιώσιμο
και αποφασιστικό τρόπο: Επιχειρήσεις, εργαζόμενοι, πολιτικοί, συνδικάτα και ο καθένας και η καθεμία ξεχωριστά.
Το μέλλον είναι ανοιχτό και απρόβλεπτο. Όλα μπορούν να
συμβούν, και καλά και κακά. Όλοι έχουμε την ευθύνη να
κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να κάνουμε το μέλλον
ακόμα καλύτερο από το παρόν.
Ας δούμε όλες τις κρίσεις ως μια μεγάλη ευκαιρία, για έναν
πιο καινοτόμο, επιτυχημένο και καλύτερο κόσμο.
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Ένας νέος σταθμός πεπιεσμένου αέρα εξασφαλίζει μέγιστη αξιοπιστία

Προστασία του περιβάλλοντος
– Εξοικονόμηση ενέργειας
Η Abfall-Verwertungs-GmbH, μια επιχείρηση του ομίλου Indaver στο Αμβούργο, είναι μία από τις πρώτες εταιρείες που εξειδικεύτηκαν στην ελεγχόμενη καύση επικίνδυνων και βιομηχανικών αποβλήτων σε υψηλές θερμοκρασίες. Ως η πρώτη μονάδα αποτέφρωσης αυτού του είδους στη Γερμανία, προσφέρει τις πρωτοποριακές της
υπηρεσίες στον τομέα της οικολογικής διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων από το 1971. Μέχρι σήμερα, τα
περιβαλλοντικά και ποιοτικά της πρότυπα αποτελούν σημείο αναφοράς στον κλάδο.

Η καύση αποβλήτων σε υψηλές θερμοκρασίες αποτελεί την κύρια δραστηριότητα της επιτυχημένης εταιρείας AbfallVerwertungs-GmbH στο Αμβούργο. Μετά
τη δαπανηρή της ανακαίνιση κατά τη
δεκαετία του '90, συγκαταλέγεται στις
μεγαλύτερες και πιο σύγχρονες μονάδες
αποτέφρωσης επικίνδυνων αποβλήτων
παγκοσμίως. Σήμερα, μπορεί να αποτεφρώσει έως και 159.000 τόνους αποβλή-
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των ετησίως. Η θερμότητα που παράγεται
από την καύση διοχετεύεται στο δίκτυο
τηλεθέρμανσης του Αμβούργου μέσω μιας
κοντινής μονάδας παραγωγής ενέργειας.
Με αυτόν τον τρόπο, θερμαίνονται έως και
30.000 νοικοκυριά.

Παραγωγή ενέργειας από
απόβλητα
Η καύση των αποβλήτων σε υψηλές θερμο-

κρασίες είναι μια διαδικασία που ελέγχεται αυστηρά, ενώ ακολουθεί σχολαστικός
καθαρισμός των καπναερίων σύμφωνα
με τα πιο σύγχρονα πρότυπα. Η μονάδα
λειτουργεί επτά ημέρες την εβδομάδα, 24
ώρες το εικοσιτετράωρο. Αποτελείται από
δύο πανομοιότυπες, ανεξάρτητες γραμμές αποτέφρωσης, οι οποίες ελέγχονται
και συντηρούνται εναλλάξ. Η κάθε γραμμή
είναι συνδεδεμένη με το δικό της σύστη-

μα καθαρισμού καπναερίων. Οι βέλτιστες
συνθήκες καύσης και ο αποτελεσματικός
καθαρισμός των καπναερίων ελαχιστοποιούν τις εκπομπές της μονάδας. Συγκεκριμένα, οι εκπομπές βρίσκονται όχι μόνο
κάτω από τα όρια που προβλέπει ο γερμανικός ομοσπονδιακός νόμος για την προστασία από τις εκπομπές (17. BImSchV),
αλλά και πολύ κάτω από τις αυστηρότερες προδιαγραφές που θέτει η αρμόδια
αρχή έγκρισης του Αμβούργου.
Σε κάθε γραμμή αποτέφρωσης, τον σημαντικότερο ρόλο επιτελεί ένας περιστροφικός κλίβανος μήκους δώδεκα μέτρων, ο
οποίος κινείται γύρω από τον άξονά του
και περιστρέφει τα απόβλητα εξασφαλίζοντας έτσι την πλήρη αποτέφρωσή τους.
Καθώς η παραγόμενη σκωρία ψύχεται στο
υδρόλουτρο, τα καπναέρια περνούν στον
θάλαμο μετάκαυσης. Εκεί καταστρέφο-

σε περίπτωση που η πίεση πέσει κάτω από
τα 3,8 bar. Ο Thomas Pöthe, διευθυντής
του τμήματος παραγωγής, αναφέρει: "Αν
διακοπτόταν η παροχή πεπιεσμένου αέρα
έστω και προσωρινά, η αποτέφρωση δεν
θα ήταν εφικτή και η μονάδα θα σταματούσε να λειτουργεί. Γι' αυτό, η πλήρως
αξιόπιστη παροχή πεπιεσμένου αέρα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση". Ο παλιός
σταθμός, που εν μέρει λειτουργούσε στη
μονάδα από την ανακαίνιση του 1997
και εν μέρει από το 2014, δεν πληρούσε
πλέον αυτήν την προϋπόθεση. "Οι ανάγκες δεν μπορούσαν να καλυφθούν όταν
εκκρεμούσαν οι απαραίτητες συντηρήσεις, ενώ με τη σταδιακή επέκταση οι
δύο παλαιότεροι αεροσυμπιεστές 160 kW
έφτασαν κάποια στιγμή στα όριά τους",
αναφέρει ο Lars Schubert, υπεύθυνος συντήρησης και Asset Management. Με την

νται τυχόν οργανικές ενώσεις που έχουν
απομείνει, όπως διοξίνες και φουράνια.
Στον λέβητα αποβαλλόμενης θερμότητας,
το μεγαλύτερο μέρος της θερμότητας
των καπναερίων χρησιμοποιείται για την
παραγωγή θερμού ατμού, ο οποίος διοχετεύεται στο τοπικό δίκτυο τηλεθέρμανσης.
Ένα ηλεκτροστατικό φίλτρο συγκρατεί τη
σκόνη από το ψυχρό αέριο. Ακολουθούν
διάφορα στάδια υγρού καθαρισμού, κατά
τα οποία απομακρύνονται τα βαρέα μέταλλα, το υδροχλώριο και το διοξείδιο του
θείου.

κατασκευή της νέας δεξαμενής το 2018,
άρχισαν να χρησιμοποιούνται περισσότερες διαφραγματικές αντλίες αέρος, με
αποτέλεσμα να αυξηθεί ξανά η κατανάλωση πεπιεσμένου αέρα. Ήταν, λοιπόν,
σαφές ότι είχε έρθει η ώρα να εκσυγχρονιστεί ο σταθμός πεπιεσμένου αέρα. Καθώς η αρμόδια αρχή επιβάλλει τη χρήση
της βέλτιστης διαθέσιμης τεχνολογίας, η
Abfall-Verwertungs-GmbH επικοινώνησε
με την εξωτερική υπηρεσία της KAESER.
Η ανάλυση ADA (Air demand analysis)
έδειξε ότι η απαιτούμενη ογκομετρική παροχή στην παρούσα φάση είναι 30 m³/min
επί τρία με πίεση περίπου 7,0 bar. Όμως, ο

Η καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία
Ο πεπιεσμένος αέρας χρησιμοποιείται
στη μονάδα αποτέφρωσης, μεταξύ άλλων, για τη μεταφορά των αποβλήτων με
διαφραγματικές αντλίες αέρος, για την
απομάκρυνση της ιπτάμενης τέφρας από
τον λέβητα και το ηλεκτροστατικό φίλτρο
και για τον ψεκασμό των αποβλήτων στον
σωλήνα και στον θάλαμο μετάκαυσης,
ενώ παίζει σημαντικό ρόλο στην ασφάλιση
της μονάδας, η οποία απενεργοποιείται

νέος σταθμός έπρεπε να διαμορφωθεί με
τέτοιον τρόπο, ώστε αφενός να καλύπτει
αποτελεσματικά τις τρέχουσες ανάγκες
και αφετέρου να αφήνει περιθώριο για
μελλοντικές επεκτάσεις. Ο νέος σταθμός
πεπιεσμένου αέρα της KAESER τέθηκε σε
λειτουργία το 2021. Για να εξασφαλιστούν
οι καλύτερες δυνατές συνθήκες και από
άποψη χώρου, χτίστηκε μια νέα αίθουσα.
Σήμερα, χρησιμοποιούνται τέσσερις κοχλιοφόροι αεροσυμπιεστές DSDX 305 (μέγ.
υπερπίεση λειτουργίας 8,5 bar) για την
αξιόπιστη παροχή πεπιεσμένου αέρα και
δύο ξηραντές υψηλής ενεργειακής απόδοσης τύπου HYBRITEC DTI 668-902 για την
επεξεργασία του πεπιεσμένου αέρα των
νέων, αλλά και των παλαιότερων αεροσυμπιεστών. Για την παρακολούθηση και τον
έλεγχο ολόκληρου του σταθμού χρησιμοποιείται ένα κεντρικό σύστημα ελέγχου τύ-

Εικόνα αριστερά:
Ο σταθμός αναρρόφησης με τις
διαφραγματικές αντλίες αέρος.
Εικόνα δεξιά:
Σε κάθε γραμμή αποτέφρωσης, τον σημαντικότερο ρόλο επιτελεί ένας περιστροφικός
κλίβανος μήκους δώδεκα μέτρων.

που SIGMA AIR MANAGER 4.0. Επειδή η
αξιοπιστία του συστήματος έχει τεράστια
σημασία, ο Thomas Pöthe και ο συνάδελφός του Lars Schubert εστιάζουν ιδιαίτερα
στη συντήρηση και στο σέρβις. "Είμαστε
πολύ ικανοποιημένοι με τις υψηλές τεχνικές προδιαγραφές, την καλή εξυπηρέτηση και το αξιόπιστο σέρβις της KAESER",
αναφέρουν.

Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τις
υψηλές τεχνικές προδιαγραφές
και το αξιόπιστο σέρβις της KAESER.
(Thomas Pöthe, διευθυντής τμήματος παραγωγής)
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Μια ιταλική εταιρεία παραγωγής μαγιάς χρησιμοποιεί φυσητήρες turbo της KAESER

Μαγιά από τη
Φλωρεντία

Η παραγωγή της μαγιάς ξεκίνησε πριν από χιλιάδες χρόνια στην αρχαία Αίγυπτο και την Κίνα. Κατά τον
Μεσαίωνα, υπήρχαν μάλιστα επαγγελματίες παραγωγοί μαγιάς, οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για την καλλιέργεια και τον πολλαπλασιασμό της μαγιάς σε ζυθοποιεία. Τον 19ο αιώνα, αναπτύχθηκαν οι πρώτες
βιομηχανικές διαδικασίες για την παραγωγή μαγιάς αρτοποιίας. Η εξειδικευμένη εταιρεία ZEUS IBA στη
Φλωρεντία έχει αφοσιωθεί στη βιομηχανική παραγωγή μαγιάς με μεγάλη αγάπη για την παράδοση και
βαθιά γνώση της σύγχρονης τεχνολογίας παραγωγής.
Στην καρδιά της Φλωρεντίας, μόλις 20 λεπτά με το ποδήλατο από τη βασιλική Σάντα Μαρία Νοβέλα και το Παλάτσο Πίττι,
βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της ZEUS
IBA. Αυτή η οικογενειακή επιχείρηση ιδρύθηκε τη δεκαετία του '50 και διοικείται
από την οικογένεια Grechi μέχρι σήμερα.
Αρχικά παρήγαγε ζελέ φρούτων και ζάχαρη με πηκτίνη, ενώ λίγο αργότερα έκανε
τα πρώτα της βήματα στη βιομηχανική
παραγωγή μαγιάς αρτοποιίας, η οποία
είναι το κύριο προϊόν της από τη δεκαετία του '80. Το 2016, η σύμπραξή της με
τη LALLEMAND, μια διεθνή εταιρεία που
δραστηριοποιείται στον τομέα της βιομηχανικής μαγιάς για είδη αρτοποιίας,
αποτέλεσε ορόσημο στην ιστορία της. Το
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2020, με την πλήρη ένταξή της στον όμιλο Lallemand, απέκτησε την ευκαιρία να
ανοιχτεί σε νέες, παγκόσμιες αγορές, παραμένοντας μια οικογενειακή επιχείρηση
βαθιά ριζωμένη στην παράδοσή της.

Η μυστηριώδης διαδικασία του
πολλαπλασιασμού
Η μαγιά αρτοποιίας που παράγει βιομηχανικά η ZEUS IBA στη Φλωρεντία δημιουργείται με την καλλιέργεια ενός φυσικού,
μικροσκοπικού, μονοκύτταρου μύκητα με
ελλειπτικό σχήμα, ο οποίος ανήκει στο γένος Saccharomyces cerevisiae.
Κατά κανόνα, χρησιμοποιείται ένα στέλεχος από το κύτταρο αυτού του ζυμομύκητα, η επονομαζόμενη καθαρή καλλιέργεια

μαγιάς, η οποία πολλαπλασιάζεται μέχρι
να παραχθεί η επιθυμητή ποσότητα μαγιάς αρτοποιίας. Σε ιδανικές συνθήκες
θερμοκρασίας και θρέψης, με τη ζύμωση
2 γραμμαρίων καθαρής καλλιέργειας μαγιάς μπορούν να παραχθούν εργαστηριακά αρκετοί τόνοι μαγιάς αρτοποιίας
σε λιγότερο από μία ημέρα. Καθοριστικό
ρόλο για τα χαρακτηριστικά και την ποιότητα του τελικού προϊόντος παίζουν αφενός τα θρεπτικά στοιχεία (μελάσα από
ζαχαρότευτλα, φώσφορος και αζωτούχες
ενώσεις) και αφετέρου οι συνθήκες παραγωγής (θερμοκρασία, χρόνος, υγρασία).
Δεδομένου ότι η ζύμωση μπορεί να είναι
τόσο αναερόβια όσο και αερόβια, απαιτείται μεγάλη τεχνογνωσία κατά την εκτέ-

Καθοριστική σημασία έχει η μεγάλη
εξοικονόμηση ενέργειας και οι σχεδόν
ανύπαρκτες απαιτήσεις συντήρησης
των συστημάτων.
(Alessio Piccini, υπεύθυνος συντήρησης και ασφάλειας διεργασιών, ZEUS IBA,
Φλωρεντία)

λεση των επιμέρους βημάτων παραγωγής,
καθώς το είδος της ζύμωσης καθορίζεται
από μικρές λεπτομέρειες. Χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες ουσίες, στις κατάλληλες ποσότητες, την κατάλληλη στιγμή,
γίνεται το επιθυμητό είδος ζύμωσης, ώστε
το τελικό προϊόν να είναι μαγιά αρτοποιίας και όχι αλκοόλη. Η παραγωγή μαγιάς
αρτοποιίας γίνεται κατά κύριο λόγο σε
αναερόβιες συνθήκες, γι' αυτό και η ελεγχόμενη παροχή ατμοσφαιρικού οξυγόνου
έχει μεγάλη σημασία. Διοχετεύεται στο
θρεπτικό διάλυμα σε μεγάλες ποσότητες,
ενώ ελέγχεται αυστηρά με τα πιο σύγχρονα ηλεκτρονικά όργανα.

Απόλυτη σιγουριά
Πριν από την ανανέωση του εξοπλισμού
το 2016, ο αέρας για αυτές τις διαδικασίες αερισμού παρεχόταν από επτά φυσητήρες διαφορετικών κατασκευαστών. Τα
προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει η
εταιρεία ήταν ο θόρυβος, η υψηλή κατανάλωση νερού και το υψηλό κόστος που
συνεπάγονταν, μεταξύ άλλων, οι συνεχείς, εκτενείς συντηρήσεις και οι αλλαγές

λαδιών. "Επίσης, η λειτουργία δεν ήταν
καθόλου απλή υπόθεση, καθώς τα συστήματα έπρεπε να ενεργοποιούνται και
να απενεργοποιούνται χειροκίνητα και να
ελέγχονται αναλόγως", αναφέρει ο Alessio
Piccini, υπεύθυνος συντήρησης και ασφάλειας διεργασιών. "Επιπλέον, τα παλιά
συστήματα παρουσίαζαν συνεχώς προβλήματα με τις βαλβίδες ελέγχου. Εκτός
αυτού, ο συνολικός τρόπος λειτουργίας
δεν ήταν ιδιαίτερα αποδοτικός". Το 2016,
ήταν πλέον ξεκάθαρο ότι η εταιρεία έπρεπε να κάνει κάτι επειγόντως. Οι φυσητήρες turbo PillAerator της KAESER ήταν
πολλά υποσχόμενοι. Λόγω της μαγνητικής
τους έδρασης, δεν εμφανίζουν φθορές,
καθώς δεν έρχονται σε επαφή με άλλο
εξοπλισμό και δεν απαιτούν συντήρηση.
Τα λάδια και τα έδρανα δεν χρειάζονται
αλλαγή. Επίσης, η εταιρεία περίμενε ότι
θα εξοικονομούσε ενέργεια λόγω της νέας
τεχνολογίας, αλλά δεν ήθελε να ρισκάρει.
Γι' αυτό, σε πρώτη φάση χρησιμοποίησε δοκιμαστικά μόνο
έναν φυσητήρα turbo, με
τον οποίο αντικατέστησε

δύο παλαιότερους φυσητήρες για διάστημα δύο μηνών. Ο Alessio Piccini ήταν περίεργος να δει πώς θα εξελισσόταν αυτό
το πείραμα και τελικά δεν απογοητεύτηκε.
Τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις προσδοκίες του. Ο φυσητήρας turbo της KAESER
προσέφερε μετρήσιμη εξοικονόμηση ενέργειας που ανερχόταν στο 25%. Κάπως
έτσι έγινε η αρχή για την ανανέωση ολόκληρου του σταθμού. Σήμερα, υπάρχουν
δέκα φυσητήρες turbo PillAerator LP 8000
της KAESER, οι οποίοι τροφοδοτούν με
αέρα τις έξι μονάδες ζύμωσης. Ο Alessio
Piccini δηλώνει ικανοποιημένος: "Με τους
νέους φυσητήρες μειώνουμε την κατανάλωση ενέργειας κατά περίπου 30% και
εξοικονομούμε κατά προσέγγιση 0,5 Mwh/
έτος σε σύγκριση με τα παλιά συστήματα.
Μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας,
η ZEUS μπόρεσε να αξιοποιήσει τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης TEE, τα
οποία απονέμονται από την GSE1 σε υποδειγματικές εταιρείες. Έτσι, οι φυσητήρες
turbo PillAerator της KAESER συμβάλλουν
διπλά στη μείωση του κόστους της επιχείρησης.

1
Η GSE είναι μια κρατική επιχείρηση που
προωθεί και υποστηρίζει τη χρήση ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας στην Ιταλία.

Φωτογραφία: Adobe Stock

Φωτογραφία: Adobe Stock

Φωτογραφία: ZEUS IBA S.R.L., Φλωρεντία

Με τους φυσητήρες turbo LP 8000, το κόστος
μειώθηκε κατά περίπου 25%.
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Προστασία μνημείων με σύγχρονους φορητούς αεροσυμπιεστές

Η συντήρηση μιας
ιστορικής εκκλησίας
Στην καρδιά της Τρανσυλβανίας,
στο χωριό Geoagiu, βρίσκεται
ίσως το παλαιότερο μεσαιωνικό
παρεκκλήσι της Ρουμανίας. Από
τις αρχές της δεκαετίας του '90,
ο αρχαιολόγος Gheorghe Petrov
προσπαθούσε για περίπου δέκα
χρόνια να προσδιορίσει πότε κατασκευάστηκε πραγματικά. Στις
ανασκαφές που έκανε ο ίδιος
και η ομάδα του, ήρθαν στο φως
περισσότεροι από 200 τάφοι, οι
παλαιότεροι από τους οποίους
χρονολογούνται από την περίοδο
της βασιλείας του Λαδισλάου Α'
(1077-1095) και του Κολομάν της
Ουγγαρίας (1095-1116).
Το ρωμαϊκό παρεκκλήσι του Geoagiu είναι
ένας από τους παλαιότερους ναούς που
σώζονται στη Ρουμανία. Ο ακριβής χρόνος ανέγερσής του είναι άγνωστος, αλλά
με βάση τα αρχαιολογικά ευρήματα, ιδίως
τους τάφους που ανακαλύφθηκαν στο
κοιμητήριο του ναού και χρονολογούνται
γύρω στο 1100 μ.Χ., εκτιμάται ότι χτίστηκε στα τέλη του 11ου αιώνα. Η ροτόντα
του παρεκκλησιού χρησιμοποιείτο σαν εκκλησία έως τα τέλη του 16ου αιώνα έως
την ολοκλήρωση του νέου ναού (Bisenica
Reformata) στο πλάι του.Σήμερα, το κτίριο
στεγάζει ενα πολύτιμο εκκλησιαστικό όργανο που κατασκευαστηκε απο τον Istvan
Kolonics. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τόσο στο εσωτερικό όσο
και στο εξωτερικό της εκκλησίας υπάρχουν πολλά στοιχεία που θυμίζουν τη ρω-
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Εικόνα δεξιά: Για να λειτουργήσουν τα
ειδικά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται
για την αποκατάσταση μιας πρόσοψης,
χρειάζεται πεπιεσμένος αέρας.
Εικόνα κάτω: Υπάρχουν πολλά στοιχεία
που θυμίζουν τη ρωμαϊκή ιστορία,
ακόμα και στον εξωτερικό χώρο.

μαϊκή ιστορία. Για παράδειγμα, στην πύλη
της εκκλησίας υπάρχουν δύο αγάλματα
λιονταριών, τα οποία κατά πάσα πιθανότητα ήταν τάματα για τη θεραπεία ασθενών που επισκέπτονταν τα κοντινά ιαματικά λουτρά. Δεξιά της εισόδου υπάρχει μια
ανάγλυφη αναπαράσταση του ημίθεου
Ηρακλή, τον οποίο λάτρευαν οι Ρωμαίοι
στρατιώτες. Ακριβώς δίπλα, στον τοίχο της
εκκλησίας είναι ενσωματωμένο ένα ταφικό μνημείο με το πορτρέτο μιας Ρωμαίας.

Για να μπορέσει να διατηρήσει αυτό το μοναδικό κτίσμα, το 2021 η Μεταρρυθμισμένη Επισκοπή της Τρανσυλβανίας ανέθεσε
την αναστήλωση του ναού στην κατασκευαστική εταιρεία Domino Construct Expert.
Για τις εκτενείς εργασίες αποκατάστασης
στην πρόσοψη απαιτούνταν όχι μόνο άριστη τεχνογνωσία και ειδικός εξοπλισμός,
αλλά και τα μέσα που θα επέτρεπαν την
εκτέλεση αυτών των εργασιών σε μεγάλο
ύψος. Στο συγκεκριμένο κομμάτι της αναστήλωσης προσέφερε την πολύτιμη βοήθειά της η ALPIN SHUNT. Αυτή η εταιρεία
ιδρύθηκε το 2009 από τον Cseresznyes,
τον σημερινό της διευθυντή, και ειδικεύεται στην περιζήτητη πλέον αποκατάσταση
και στον επαγγελματικό καθαρισμό προσόψεων ιστορικών μνημείων και κτιρίων.
Για αυτές τις εξειδικευμένες εργασίες, η
ALPIN SHUNT χρησιμοποιεί ποικίλο εξοπλισμό προηγμένης τεχνολογίας, ώστε να
εκτελεί μεταξύ άλλων τις διάφορες εργασίες αμμοβολής που υπάρχουν σήμερα
(εργασίες με εκτόξευση άμμου, ξηρού πάγου, νερού). Πέρα από τις εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης, σε κτίσματα
και μνημεία μεγάλου ύψους (π.χ. καμπαναριά) ή σε μεταλλικές κατασκευές (π.χ.
στέγες από λαμαρίνα) απαιτείται πολύ συχνά επαγγελματικός εξοπλισμός ανύψωσης. Σε πολλές περιπτώσεις, χρησιμοποιούνται μάλιστα ανυψούμενες πλατφόρμες
εργασίας και ανελκυστήρες προσόψεων.
Μία από αυτές τις περιπτώσεις ήταν και
το ρωμαϊκό παρεκκλήσι του Geoagiu.

Αξιοπιστία "Made in Germany"
στις εργασίες συντήρησης
Για να λειτουργήσουν τα ειδικά μηχανή-

ματα που χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση μιας πρόσοψης, χρειάζεται
πεπιεσμένος αέρας, ο οποίος είναι η κινητήρια δύναμη για ηλεκτρικές σκούπες,
συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης,
εκτοξευτές ξηρού πάγου, εκτοξευτές νερού, ατμοκαθαριστές κ.λπ. Για την παροχή πεπιεσμένου αέρα στα πολλά και διάφορα μηχανήματά της, η ALPIN SHUNT
χρησιμοποιεί φορητούς αεροσυμπιεστές
τύπου MOBILAIR 31 και MOBILAIR 82 της
KAESER. Καθώς διαθέτουν σύγχρονους
πετρελαιοκινητήρες εξοικονόμησης και
ανθεκτικά πλαίσια, αυτοί οι φορητοί αεροσυμπιεστές αντεπεξέρχονται ακόμα και
στις πιο δύσκολες συνθήκες. Το κάλυμμα
πολυαιθυλενίου, το οποίο είναι κατασκευασμένο με τη μέθοδο της περιστροφικής
χύτευσης, εξασφαλίζει εξαιρετική σταθερότητα. Επιπλέον, χάρη στον απλό χειρισμό τους, αυτοί οι αεροσυμπιεστές είναι
ιδανικοί για κατασκευαστικές εργασίες.
Όλα τα σημεία συντήρησης είναι εύκολα
προσβάσιμα, ώστε να αποφεύγονται οι περιττές διακοπές λειτουργίας. Αυτό παίζει
σημαντικό ρόλο στην έγκαιρη ολοκλήρωση
των εργασιών αποκατάστασης. Ο αερο-

Όλες οι εικόνες: Sorin Gliga, GLISOR MIX SRL

Ένα εγχείρημα με μεγάλες
δυσκολίες

συμπιεστής MOBILAIR 82 διαθέτει επίσης
γεννήτρια, ώστε να υπάρχει μια φορητή
πηγή ρεύματος ανά πάσα στιγμή. Για τους
ευαίσθητους εσωτερικούς χώρους, διατίθενται εκδόσεις e-Power με μηδενικές
εκπομπές και ηλεκτροκινητήρα εξοικονόμησης.

Οι φορητοί αεροσυμπιεστές της
KAESER παρείχαν πεπιεσμένο αέρα
υψηλής ποιότητας σε όλο τον εξοπλισμό αναστήλωσης με αξιοπιστία.
(István Cseresznyes, ιδιοκτήτης ALPIN SHUNT)
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Ένα νέο σύστημα πεπιεσμένου αέρα της KAESER εξασφαλίζει την αξιόπιστη και αποτελεσματική συνε

Φωτογραφία: Adobe Stock

Επένδυση για εξοι

Η δασοκομία είναι ένας από τους ισχυρότερους μοχλούς ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας του Κεμπέκ,
ενώ παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε πολλές από τις 140 αγροτικές και αστικές κοινότητες της συγκεκριμένης επαρχίας. Επιπλέον, προσφέρει περίπου 60.000 εξειδικευμένες και καλοπληρωμένες θέσεις εργασίες,
χάρη στις οποίες εξασφαλίζουν τα προς το ζην πολλές οικογένειες. Από την ξυλεία της περιοχής παράγονται πολλά πρωτοποριακά προϊόντα, τα οποία χρησιμοποιούνται για την κατασκευή αναρίθμητων κτιρίων,
γεφυρών, αθλητικών κέντρων και σταδίων.
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εχή λειτουργία

Όλες οι εικόνες: Viviane Wybou, Wybou La Photographe

ικονόμηση

Το κεντρικό σύστημα ελέγχου
SIGMA AIR MANAGER 4.0 παρακολουθεί όλα τα δεδομένα λειτουργίας.

Από την αρχή της υγειονομικής κρίσης,
βιώνουμε μια πρωτοφανή έλλειψη πρώτων υλών σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό το
φαινόμενο αποδίδεται συχνά στην αυξανόμενη ζήτηση, η οποία δεν μπορεί να καλυφθεί από την ανεπαρκή παραγωγή. Την
κατάσταση επιδεινώνουν τα προβλήματα
των προμηθευτών στις μεταφορές και οι
διακοπές παραγωγής.
Αυτή η συνεχής έλλειψη πρώτων υλών ταλανίζει επίσης τη βιομηχανία ξύλου.Έτσι,
εταιρείες όπως η Resolute Forest Products
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κεντρικά γραφεία της KAESER Καναδά
στο Boisbriand (μητροπολιτική περιοχή του
Μόντρεαλ), η οποία προχώρησε στη διεξοδική ανάλυση των δεδομένων για να προσδιορίσει τα περιθώρια βελτίωσης.

Μια αναγκαία ανανέωση
Για να εκτιμήσουν την πραγματική κατάσταση και να υπολογίσουν με ακρίβεια τις
ανάγκες για πεπιεσμένο αέρα, ο Stephane
Fortin και η ομάδα του από τα κεντρικά
γραφεία της KAESER Καναδά έκαναν
αρχικά μια ανάλυση ADA. "Το σύστημα
πεπιεσμένου αέρα που υπήρχε στο εργοστάσιο του Saint-Félicien ήταν αρκετά περίπλοκο λόγω των ιδιαίτερων απαιτήσεων
του εξοπλισμού παραγωγής", αναφέρει ο

Εικόνα αριστερά: Χάρη στα δύο αεροφυλάκια 5000 λίτρων και στις σωληνώσεις κατάλληλου μεγέθους, η πίεση διατηρείται σταθερή.
Εικόνα κέντρο: Στις εγκαταστάσεις της στο Saint-Félicien στο βόρειο Κεμπέκ, η εταιρεία κατεργάζεται 480.000 τόνους ξύλου ετησίως.
Εικόνα δεξιά: Στην ευρεία γκάμα προϊόντων της Resolute Forest Products συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, προϊόντα δομικής ξυλείας.

δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις της αγοράς. Η Resolute
Forest Products αποτελεί παγκόσμια
ηγέτιδα στη βιομηχανία κατεργασίας
ξύλου και παράγει μια ευρεία γκάμα
προϊόντων (π.χ. προϊόντα δομικής ξυλείας, χαρτοπολτό και χαρτομάντιλα),
τα οποία διατίθενται σε περισσότερες
από 60 χώρες. Η εταιρεία έχει εγκαταστάσεις σε 40 τοποθεσίες στις ΗΠΑ
και στον Καναδά, ενώ διατηρεί επίσης μονάδες παραγωγής ρεύματος. Η
Resolute Forest Products είναι γνωστή
για τις αρχές βιωσιμότητας που εφαρμόζει. Συγκεκριμένα, όλες οι δραστηριότητες δασικής εκμετάλλευσης της
εταιρείας είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα για τη βιώσιμη δασική εκμετάλλευση. Τα τελευταία χρόνια, η Resolute
Forest Products έχει διακριθεί τόσο σε
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τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο για
τον πρωτοποριακό της ρόλο στους τομείς
της κοινωνικής ευθύνης, της βιωσιμότητας
και της εταιρικής διακυβέρνησης.
Στις εγκαταστάσεις της στο Saint-Félicien
στο βόρειο Κεμπέκ, η εταιρεία κατεργάζεται 480.000 τόνους ξύλου ετησίως. Για
να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αγοράς παρά τις τρέχουσες
δυσκολίες, η διοίκηση της Resolute Forest
Products προσπαθεί να εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή απόδοση και αξιοπιστία των
λειτουργιών της. Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται φυσικά και η παροχή πεπιεσμένου
αέρα, καθώς το εργοστάσιο χρειάζεται
πεπιεσμένο αέρα για τα πνευματικά συστήματα που χρησιμοποιούνται σε σχεδόν
όλες τις διεργασίες (χειρισμός κορμών,
αποφλοίωση, κοπή, χειρισμός πριστής
ξυλείας). Αναζητώντας έναν αξιόπιστο
συνεργάτη, η εταιρεία απευθύνθηκε στα

Stephane Fortin. "Οι δύο αεροσυμπιεστές
που υπήρχαν ήταν μοντέλα παλιάς τεχνολογίας του 1982 και του 1995 αντίστοιχα.
Βρίσκονταν σε συνεχή λειτουργία ανεξάρτητα από τις πραγματικές ανάγκες για
πεπιεσμένο αέρα, καταναλώνοντας έτσι
δυσανάλογα πολλή ενέργεια. Το παλιό
σύστημα δεν διέθετε ούτε αισθητήρες
ούτε σύστημα ελέγχου, επομένως ήταν
αδύνατον να προσδιοριστεί η πραγματική
απόδοσή του. Επιπλέον, το μικρό σύστημα
διανομής προκαλούσε ανεπιθύμητες διακυμάνσεις της πίεσης στο δίκτυο". Ο εκσυγχρονισμός ήταν, λοιπόν, απαραίτητος,
ώστε να εξασφαλιστεί η υψηλότερη απόδοση, η καλύτερη παρακολούθηση και η
μεγαλύτερη αξιοπιστία της παροχής πεπιεσμένου αέρα. Ο νέος σταθμός πεπιεσμένου αέρα αποτελείται από τρεις κοχλιοφόρους αεροσυμπιεστές τύπου CSD 125 της
KAESER, ένα κεντρικό σύστημα ελέγχου

SIGMA AIR MANAGER 4.0 και δύο αεροφυλάκια 5000 λίτρων, τα οποία συνδέονται
με ευθείες σωληνώσεις στο κατάλληλο μέγεθος έξω από τον θάλαμο των αεροσυμπιεστών και συμβάλλουν στη διατήρηση
μιας σταθερής πίεσης στο σύστημα. Χάρη
στα νέα αεροφυλάκια, η πίεση λειτουργίας ελαττώθηκε κατά σχεδόν 1 bar, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας κατά
6%. Επίσης, ο νέος προσροφητικός ξηραντής θερμής αναγέννησης KBD 1300 της
KAESER καταναλώνει σαφώς λιγότερη
ενέργεια από τον παλιό ξηραντή πεπιεσμένου αέρα. Επιπλέον, για τη λειτουργία
του χρειάζεται μόνο το 1% της ροής πεπιεσμένου αέρα, ενώ ο παλιός ξηραντής
κατανάλωνε, ούτε λίγο ούτε πολύ, το 15%.

Χάρη στο SIGMA AIR MANAGER,
αποφεύγονται οι δαπανηρές
διακοπές λειτουργίας.
(Stephane Fortin, τμήμα πωλήσεων, KAESER COMPRESSORS Καναδά)

βελτιστοποιεί το δίκτυο πεπιεσμένου
αέρα και διατηρεί την πίεση σταθερή.
Για να αποφεύγονται οι δαπανηρές διακοπές λειτουργίας λόγω της ελλιπούς
διαθεσιμότητας πεπιεσμένου αέρα, το
SIGMA AIR MANAGER 4.0 εξασφαλίζει
ότι λειτουργούν ταυτόχρονα μόνο δύο από
τους τρεις κοχλιοφόρους αεροσυμπιεστές,
ενώ ο τρίτος χρησιμοποιείται για εφεδρεία.
Επιπλέον, το SIGMA AIR MANAGER 4.0
εξισορροπεί τις ώρες λειτουργίας των τρι-

ών αεροσυμπιεστών, ώστε να έχουν ένα
κοινό πρόγραμμα συντήρησης. Από τότε
που η KAESER αναβάθμισε το σύστημα του εργοστασίου στο Saint-Félicien, η
κατεργασία ξύλου εκτελείται χωρίς προβλήματα χάρη στην εξαιρετικά μεγάλη
διαθεσιμότητα πεπιεσμένου αέρα. Επίσης, με την πλήρη πενταετή εγγύηση της
KAESER, η εταιρεία μπορεί να κάνει ακόμα καλύτερο οικονομικό προγραμματισμό.

Φωτογραφία: fotolia.com

Όλες οι εικόνες: Viviane Wybou, Wybou La Photographe

Οι λεπτομερείς αναλύσεις έδειξαν ακόμα
ότι το παλιό δίκτυο σωληνώσεων δεν μπορούσε να μεταφέρει τον απαιτούμενο πεπιεσμένο αέρα στα σημεία κατανάλωσης
χωρίς να μειωθεί η πίεση. Το νέο
σύστημα Smart Pipe System
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Υπάρχει ένα μέρος όπου μερικές φορές οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν επικίνδυνα. Ποιο είναι αυτό; Η
εταιρεία CTC advanced GmbH, ένα διαπιστευμένο
εργαστήριο δοκιμών στο Σααρμπρύκεν, που μεταξύ
άλλων υποβάλλει σε δοκιμές διάφορα προϊόντα
από τους τομείς της ηλεκτροκίνησης, των τηλεπικοινωνιών και των συστημάτων πληρωμών. Επειδή
συχνά καλείται να προσδιορίσει τη μέγιστη αντοχή
των προϊόντων, έχει ειδικές πυρίμαχες εγκαταστάσεις δοκιμών όπου διενεργεί ιδιαίτερα επικίνδυνους
ελέγχους, π.χ. σε μπαταρίες ιόντων λιθίου υψηλής
απόδοσης. Οι ειδικοί της CTC advanced είναι προετοιμασμένοι για τα πάντα.

Για εμάς, ο πεπιεσμένος αέρα
ντικός όσο το ρεύμα. Δεν μπο
νεύσουμε τυχόν διακ
(Sascha Sander, Manager of

Το ακρωνύμιο CTC σημαίνει Consulting (συμβουλευτική), Testing
(έλεγχος) και Certification (πιστοποίηση) και περιγράφει το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρει η CTC advanced. Το διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών, που το 1998 αντικατέστησε την
ομοσπονδιακή υπηρεσία εγκρίσεων για τον τομέα των τηλεπικοινωνιών (BZT), βοηθά επιχειρήσεις να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν σχέδια πιστοποίησης προϊόντων, να προσδιορίσουν τη συμμόρφωση ενός προϊόντος και να διαχειριστούν τις ολοένα και πιο
περίπλοκες απαιτήσεις πιστοποίησης της διεθνούς αγοράς. Λόγω
της μακροχρόνιας εμπειρίας της, η CTC advanced είναι απόλυτα
εξοικειωμένη με τους παγκόσμιους κανονισμούς έγκρισης, ενώ
ως μέλος τεσσάρων διεθνών φορέων είναι πάντα πλήρως ενημερωμένη.

Ενδελεχείς έλεγχοι
Στα εργαστήρια και στους θαλάμους δοκιμών ελέγχεται ένα ευρύ
φάσμα προϊόντων που περιλαμβάνει, για παράδειγμα, εξαρτήματα οχημάτων (π.χ. μπαταρίες ηλεκτροκίνησης), ανέπαφες πιστωτικές κάρτες, βοηθήματα ακοής και άλλες ιατρικές συσκευές,
ακόμα και βιομετρικά διαβατήρια.
Μεταξύ άλλων, ελέγχονται η ηλεκτρική ασφάλεια, η ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, καθώς και σχεδόν όλες οι ασύρματες
τεχνολογίες (από 0 έως 500 GHz). Στα εργαστήρια περιβαλλοντικής προσομοίωσης της CTC advanced, τα προϊόντα ελέγχονται
ως προς την αντοχή τους σε περιβαλλοντικούς παράγοντες (π.χ.
αλατώδης ομίχλη,
ψύχος και καύσωνα) ή υποβάλλονται
σε
καταστρεπτικές δοκιμές, όπως
συμβαίνει
στους
ελέγχους ασφαλείΣτη CTC ελέγχονται, μεταξύ άλλων,
διάφορα τερματικά
πληρωμών ως προς
τη συμβατότητά
τους με τα εκάστοτε μέσα πληρωμών
(π.χ. πιστωτικές
κάρτες, συστήματα
πληρωμών μέσω
κινητών συσκευών).
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CTC advanced, Σααρμπρύκεν: συμβουλευτική, έλ

Μια εταιρε
μεγάλη γκ

ας είναι τόσο σημαορούμε να διακινδυκοπές στην παροχή.
IT & Facility, Company Management, CTC
advanced, Σααρμπρύκεν)

λεγχος, πιστοποίηση

εία με
κάμα

Ο Sascha Sander, Manager of IT & Facility δίπλα σε δύο κοχλιοφόρους αεροσυμπιεστές SK 22.

ας των μπαταριών. Με βάση τις εργαστηριακές δοκιμές στις οποίες υποβάλλονται
τα ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών και
ταυτοποίησης, καθορίζεται η έγκριση των
μέσων που χρησιμοποιούνται για συναλλαγές χωρίς μετρητά, όπως πιστωτικές κάρτες και συσκευές ανάγνωσης τραπεζικών
καρτών. Η ανάγκη για πεπιεσμένο αέρα
είναι συνεχής στα πέντε κτίρια των εγκαταστάσεων. Ο πεπιεσμένος αέρας χρησιμοποιείται σχεδόν παντού για τον χειρισμό
των προϊόντων που υποβάλλονται σε ελέγχους, π.χ. στον θάλαμο κενού, αλατώδους
ομίχλης ή σκόνης, καθώς και στα θωρακισμένα εργαστήρια όπου διενεργούνται
δοκιμές ασύρματων τεχνολογιών. Ο πεπιεσμένος αέρας είναι επίσης σημαντικός
για τους σταθμούς δοκιμών δόνησης για
εξαρτήματα οχημάτων , οι οποίοι έχουν
διαφορετικές διαστάσεις και πάγκους
ολίσθησης με πνευματικά έδρανα. Το ίδιο
ισχύει και για το μεγαλύτερο σύστημα παραγωγής κραδασμών 300 kN (για δοκιμές
δόνησης με ταυτόχρονη επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων), το οποίο έχει
μια πλάκα βάσης με πνευματικά έδρανα
που ζυγίζει από μόνη της τρεις τόνους,
ενώ το συνολικό βάρος του συστήματος
ανέρχεται σε περισσότερους από 30 τόνους. Σε ένα εργαστήριο όπου ελέγχεται
οτιδήποτε έχει να κάνει με τα συστήματα
πληρωμών υπάρχει μια άκρως εξελιγμένη και ειδικά σχεδιασμένη εγκατάσταση.
Συγκεκριμένα, σε έναν θολωτό πάγκο
δοκιμών ελέγχονται διάφορα τερματικά
πληρωμών ως προς τη συμβατότητά τους
με κάθε (ανέπαφη) κάρτα. Ο πεπιεσμένος
αέρας δημιουργεί ένα κενό αέρος μέσω
εκτόξευσης, επιτρέποντας έτσι την ακριβή
αναρρόφηση της κάθε κάρτας.

Πώς προέκυψε η συνεργασία με
την KAESER
Καθώς αυτή η επιτυχημένη εταιρεία επεκτεινόταν διαρκώς, μετά από λίγο καιρό οι
δύο παλαιότεροι εμβολοφόροι αεροσυμπι-

εστές δεν μπορούσαν πλέον να καλύψουν
τις αυξανόμενες ανάγκες για πεπιεσμένο
αέρα. Ο Sascha Sander (Manager of IT &
Facility) κλήθηκε να βρει μια λύση για τον
επανασχεδιασμό όλου του συστήματος
παροχής πεπιεσμένου αέρα στην εταιρεία. Πώς τη βρήκε; "Αφορμή στάθηκε ένα
σεμινάριο που διοργάνωσε η KAESER με
θέμα τον πεπιεσμένο αέρα στο Μπόχουμ,
το οποίο έτυχε να βρω ψάχνοντας σχετικές πληροφορίες. Το σεμινάριο μου έδωσε
τόσο μεγάλη ώθηση που ήξερα ότι θα τα
κατάφερνα", αναφέρει ο Sascha Sander.
Έλαβε πολύτιμη βοήθεια από την εξωτερική υπηρεσία της KAESER, καθώς και από
την INDRUBA GmbH, συνεργάτιδα της
KAESER στο Σααρμπρύκεν. Επειδή τα
πολυάριθμα σημεία δειγματοληψίας βρίσκονται σε πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ
τους, υπάρχουν αποκεντρωμένοι αεροσυμπιεστές, όπως ο εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής EUROCOMP EPC 630-250 της
KAESER, ο οποίος χρησιμοποιείται στο
κυρίως κτίριο, όπου διενεργούνται πολλές
δοκιμές ασύρματων τεχνολογιών και έλεγχοι ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας. Σε
ένα άλλο κτίριο, όπου ελέγχεται η ασφάλεια των μπαταριών ηλεκτροκίνησης,
χρησιμοποιείται ένα AIRCENTER SX 4. Η
παροχή πεπιεσμένου αέρα για δύο άλλους
χώρους δοκιμών είναι κεντρική, ενώ χάρη
στη διασυνδεδεμένη κυκλική σωλήνωση
έχει εφεδρεία 100%, ώστε να είναι δυνατή
η παράκαμψη μεμονωμένων στοιχείων π.χ.
σε περίπτωση συντήρησης, χωρίς να επηρεαστεί η διαθεσιμότητα του πεπιεσμένου
αέρα. Εδώ λειτουργεί ένα AIRCENTER
SM 12 και δύο κοχλιοφόροι αεροσυμπιεστές SK 22 με ξηραντές ψυκτικού τύπου
SECOTEC TB 19 και σύστημα διατήρησης
πίεσης DHS 4.0. Ένα κεντρικό σύστημα
ελέγχου SIGMA AIR MANAGER 4.0 παρακολουθεί και ελέγχει τα πάντα. "Έτσι
είμαστε καλά προετοιμασμένοι ακόμα και
για μελλοντικές αλλαγές", διαπιστώνει με
ικανοποίηση ο Sascha Sander.
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Για το
Το οδοντοτεχνικό εργαστήριο Schulz χρησιμοποιεί εμβολοφόρους αεροσυμπιεστές
Στα είδη οδοντικής προσθετικής, τρεις είναι οι βασικές απαιτήσεις: αρμονία, εξατομίκευση και φυσικότητα. Το οδοντοτεχνικό εργαστήριο Schulz στη Νυρεμβέργη θέλει πάντα να ικανοποιεί αυτές τις επιθυμίες
των πελατών του. Δημιουργώντας είδη οδοντικής προσθετικής που φαίνονται φυσικά, εφαρμόζουν αόρατα και λειτουργούν άψογα, χαρίζει στους ασθενείς το τέλειο χαμόγελο.
Το εργαστήριο ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο
του 2000 από τον οδοντοτεχνίτη Peter
Schulz, ενώ εδώ και τουλάχιστον είκοσι χρόνια αποτελεί γνωστό και αξιόπιστο
συνεργάτη πολλών οδοντιατρείων στη Νυρεμβέργη και στις γύρω περιοχές. Οι χώροι
του εργαστηρίου είναι φωτεινοί και φιλόξενοι. Το φως λούζει τους τέσσερις-πέντε
σταθμούς εργασίας, όπου οι οδοντοτεχνίτες δουλεύουν με απόλυτη προσήλωση
και μεγάλη επαγγελματική δεξιοτεχνία. Το
σχετικά μικρό μέγεθος του εργαστηρίου
αποτελεί κομμάτι της εταιρικής κουλτούρας και "εξυπηρετεί στη διατήρηση της
ποιότητας σε ένα σταθερά υψηλό επίπεδο", λέει ο ιδρυτής του εργαστηρίου Peter
Schulz.

Ο πεπιεσμένος αέρας στην υπηρεσία της ομορφιάς
Όπως στις περισσότερες εταιρείες και επιχειρήσεις, έτσι και στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο ο πεπιεσμένος αέρας παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε πολλές και διάφορες
εργασίες. Πρώτα από όλα, χρησιμοποιεί-
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ται για την εκφύσηση και τον καθαρισμό
επιφανειών. Επίσης, ο πεπιεσμένος αέρας
είναι απαραίτητος για τη λειτουργία των
διαφόρων μηχανημάτων αμμοβολής που
υπάρχουν σε όλους τους σταθμούς εργασίας, στους οποίους γίνεται η κατεργασία
των οδοντιατρικών κονιών και των υλικών
επένδυσης. Ακόμα και ο τροχός που χρησιμοποιείται για τη λείανση των επιφανειών
χρειάζεται πεπιεσμένο αέρα. Επιπλέον,
απαιτείται πεπιεσμένος αέρας για τη λειτουργία των φούρνων μέσα στους οποίους
λιώνουν τα κοκκώδη υλικά στους 800900 °C, πριν υποβληθούν σε περαιτέρω
επεξεργασία για να χρησιμοποιηθούν σε
κεραμικά είδη οδοντικής προσθετικής.
Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις χρήσης πεπιεσμένου αέρα είναι η

φρέζα CAD/CAM (CAD σημαίνει "computer
aided design" και CAM "computer aided
manufacturing"). Στη σύγχρονη οδοντιατρική, ο όρος CAD/CAM αναφέρεται σε μια
προηγμένη διαδικασία που χρησιμοποιείται για τη σχεδίαση και την κατασκευή
ειδών οδοντικής προσθετικής με χρήση
υπολογιστή. Για παράδειγμα, με αυτήν
τη διαδικασία φτιάχνονται θήκες, γέφυρες, οδοντικές προθέσεις εμφυτευμάτων,
abutment (συνδετικά στοιχεία ανάμεσα
στο οδοντικό εμφύτευμα και στη θήκη, τη
γέφυρα ή την οδοντική πρόθεση), καθώς
και μακροπρόθεσμες προσωρινές αποκαταστάσεις. Για αυτόν τον σκοπό χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, ζιρκονία,
κεραμικά υλικά, τιτάνιο, μέταλλα, κράματα μετάλλων, ολοκεραμικά υλικά και

Η ποιότητα είναι το παν. Γι' αυτό, χρειάζομαι καλό και αξιόπιστο εξοπλισμό.
(Peter Schulz, οδοντοτεχνίτης και ιδιοκτήτης)

ωραιότερο χαμόγελο
πλαστικά υλικά υψηλής αντοχής. Ακολουθώντας πάντα τον παλμό της εποχής, το
οδοντοτεχνικό εργαστήριο αποφάσισε να
επενδύσει σε αυτήν τη νέα, πρωτοποριακή
τεχνολογία πριν από δύο χρόνια.

Στο πνεύμα της ψηφιακής εποχής
Το εργαστήριο είχε ήδη έναν εμβολοφόρο αεροσυμπιεστή της KAESER, που επί
20 χρόνια λειτουργούσε με απόλυτη αξιοπιστία, χωρίς να παρουσιάσει κανένα
πρόβλημα και αφήνοντας τον διευθυντή
πλήρως ικανοποιημένο. Ωστόσο, μετά
την αγορά της νέας φρέζας CAD/CAM,
δεν μπορούσε πλέον να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες. Έτσι, ο Peter Schulz
επικοινώνησε με την εξωτερική υπηρεσία
της KAESER. "Ήθελα οπωσδήποτε να ξαναπάρουμε αεροσυμπιεστή της KAESER,
καθώς χρειαζόμασταν ένα μηχάνημα

τόσο αξιόπιστο όσο το προηγούμενο",
αναφέρει χαμογελώντας ο οδοντοτεχνίτης. Δεδομένων των απαιτήσεων του εργαστηρίου όσον αφορά τον πεπιεσμένο
αέρα (ογκομετρική παροχή 570 l/min, πίεση έως 11 bar) και λόγω του περιορισμένου χώρου, επιλέχθηκε ένας εμβολοφόρος
αεροσυμπιεστής i.Comp 9 TOWER T της
KAESER. Το στοιχείο συμπίεσης, το αεροφυλάκιο, ο ξηραντής ψυκτικού τύπου και
το εσωτερικό σύστημα ελέγχου SIGMA
CONTROL 2 είναι έτοιμα για σύνδεση, ενώ
βρίσκονται μέσα σε ένα περίβλημα περίπου 1 τ.μ. Έτσι, το πρόβλημα της έλλειψης
χώρου λύθηκε. Ο αεροσυμπιεστής i.Comp
9 Tower έχει πολλά ακόμα πλεονεκτήματα
που χρησιμεύουν στις καθημερινές εργασίες του εργαστηρίου. Ένα από αυτά είναι η εξοικονόμηση ενέργειας. Χάρη στον
κινητήρα μεταβλητού αριθμού στροφών,
ο αεροσυμπιεστής έχει υψηλή ενεργειακή
απόδοση και παρέχει ακριβώς την ποσότητα πεπιεσμένου αέρα που χρειάζεται.
Συνεπώς, ο αεροσυμπιεστής i.Comp 9 έχει
πολύ καλύτερη ειδική απόδοση από τους
συμβατικούς εμβολοφόρους αεροσυμπιεστές. Αυτή η εξοικονόμηση ενέργειας
αντικατοπτρίζεται στα λειτουργικά έξοδα
του εργαστηρίου. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που είχαν γίνει, ο χώρος τοποθέτησης του νέου εμβολοφόρου αεροσυμπιεστή της KAESER ήταν αρκετά μεγάλος.
Όμως, για να μεταφερθεί ένα μηχάνημα

Εικόνα επάνω αριστερά: Ο πεπιεσμένος
αέρας είναι απαραίτητος σε όλους τους
σταθμούς εργασίας στο οδοντοτεχνικό
εργαστήριο.
Εικόνα επάνω κέντρο: Η εργασία απαιτεί
πολλή συγκέντρωση και επαγγελματική
δεξιοτεχνία.
Εικόνα επάνω δεξιά: Η αρμονία, η εξατομίκευση και η φυσικότητα είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν τα είδη
οδοντικής προσθετικής.

στη τελική του θέση, μερικές φορές χρειάζονται ευφάνταστες λύσεις. Στην προκειμένη περίπτωση, πριν εγκατασταθεί ο
αεροσυμπιεστής, έπρεπε να αφαιρεθεί
προσωρινά (και να ξαναστηθεί) μια γυψοσανίδα, ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση
στο συγκεκριμένο σημείο. Ο νέος εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής i.Comp 9 Tower
της KAESER τοποθετήθηκε στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο πριν από δύο χρόνια
και ο Peter Schulz εξακολουθεί να δηλώνει ικανοποιημένος με τη διαθεσιμότητα
του πεπιεσμένου αέρα, την αξιοπιστία και
την ενεργειακή του απόδοση. Ακόμα μία
ευχάριστη εξέλιξη ήταν ότι το εργαστήριο
επιδοτήθηκε με το 30% της τιμής αγοράς
του αεροσυμπιεστή, καθώς πληρούσε τα
κριτήρια χρηματοδότησης από την ομοσπονδιακή υπηρεσία BAFA για επενδύσεις
υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Παρά τον περιορισμένο χώρο, ο αεροσυμπιεστής i.Comp 9 T χωράει άνετα στο
εργαστήριο χάρη στο μικρό του μέγεθος.
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Η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων στο Wilischthal (Erzgebirge) επωφελείται από
την ανάκτηση θερμότητας

Εξοικονόμηση εις διπλούν

Η οροσειρά Erzgebirge είναι ένα από τα ομορφότερα ορεινά τοπία της Γερμανίας, ενώ
έχει άφθονα ιστορικά τεκμήρια από την εποχή των εξορύξεων. Επίσης, προσφέρει ποικίλες επιλογές αναψυχής και κάθε χρόνο προσελκύει στην περιοχή τουρίστες από ολόκληρο τον κόσμο. Λόγω του ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και της ιστορικής σημασίας της, η
περιοχή της οροσειράς Erzgebirge ανακηρύχθηκε το 2019 Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Στην καρδιά αυτού του μαγευτικού ορεινού τοπίου βρίσκεται η κοινότητα Gelenau.
Η επεξεργασία των λυμάτων της κοινότητας γίνεται από την ένωση Wilischthal, που
συστάθηκε το 1991 ως κοινωφελής οργανισμός δημοσίου δικαίου. Με πληθυσμιακό ισοδύναμο 16.800 κατοίκων, αυτήν τη
στιγμή η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων
χρησιμοποιεί περίπου το 90% της δυναμικότητάς της. Η επεξεργασία των λυμάτων
είναι πλήρως βιολογική και πραγματοποιείται σε δύο συνδυαστικές δεξαμενές σε
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κυκλική διάταξη με πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια καθίζηση.

Ανανέωση της τεχνολογίας
Ο καθαρισμός των λυμάτων απαιτεί μια
σύνθετη δομή λειτουργιών, αλλά και τη συνεχή συντήρηση και ανανέωση των εγκαταστάσεων με γνώμονα την αξιοπιστία, τη
βιωσιμότητα και την οικονομία. Σε αυτό το
πλαίσιο, δίνεται επίσης ιδιαίτερη έμφαση
στα δύο συστήματα που μεταφέρουν οξυγόνο στις δύο δεξαμενές αερισμού.

Οι δύο λοβοφόροι φυσητήρες που προϋπήρχαν στη μονάδα είχαν πλέον παλιώσει,
ενώ έκαναν τόσο θόρυβο που ακούγονταν μέχρι τα κτίρια των εγκαταστάσεων
ακριβώς από πάνω. Επίσης, υπήρχε μόνο
ένας φυσητήρας για καθεμία από τις δύο
δεξαμενές αερισμού, με αποτέλεσμα η
εφεδρεία να είναι μηδενική. Επιπλέον, η
ενεργειακή απόδοση των παλιών συστημάτων δεν ήταν καθόλου ικανοποιητική.
Ήταν, λοιπόν, σαφές ότι τόσο η κατανάλωση ενέργειας όσο και οι εκπομπές CO2

θα μειώνονταν σημαντικά, αν χρησιμοποιούνταν νέα συστήματα. Έτσι, ο γενικός
διευθυντής Matthias Bauer μαζί με την αρμόδια ομάδα άρχισαν να σχεδιάζουν τον
εκσυγχρονισμό του τεχνικού εξοπλισμού
της μονάδας. Κατά το επόμενο διάστημα,
έκαναν συνεχώς υπολογισμούς και συνέκριναν τις δυνατότητες διαφόρων εταιρειών, κάτι που ήταν επίσης απαραίτητο για
να μπορέσουν να επωφεληθούν από δύο
μέτρα χρηματοδότησης.
Οι υπεύθυνοι της μονάδας είχαν μεγάλες
απαιτήσεις από τον νέο σταθμό φυσητήρων. Φυσικά, έπρεπε να κάνει όσο το
δυνατόν λιγότερο θόρυβο, να έχει υψηλή
ενεργειακή απόδοση, να εξασφαλίζει την
απαραίτητη εφεδρεία και να προσφέρει
πολύ περισσότερες δυνατότητες ρύθμισης
από τον παλιό σταθμό, ο οποίος μπορούσε
απλώς να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί. Ιδανικά, ο νέος σταθμός έπρεπε
να μπορεί να λειτουργήσει σε απόλυτη αρμονία με το προϋπάρχον σύστημα ελέγχου
διεργασιών, που καταγράφει συγκεκριμένες τιμές της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων (οξυγόνο, αμμωνία, νιτρικά άλατα),
με βάση τις οποίες ρυθμίζεται η λειτουργία
του σταθμού φυσητήρων. Συγκρίνοντας
διάφορες υποψήφιες εταιρείες, οι υπεύθυνοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα
συστήματα της KAESER υπερείχαν για
κάποιους σημαντικούς τεχνικούς λόγους.
Ακόμα ένας καθοριστικός παράγοντας
ήταν το γεγονός ότι καμία άλλη εταιρεία
δεν διέθετε αρκετά μικρούς φυσητήρες,
ώστε να μπορούν να περάσουν μέσα από
το άνοιγμα στο δάπεδο και να τοποθετηθούν στο υπόγειο του κτιρίου της μονάδας. Τελικά, το όφελος ήταν διπλό, αφού
χάρη στο μικρό τους μέγεθος, χώρεσαν
τρεις κοχλιοφόροι φυσητήρες, ενώ μέχρι
πρότινος χωρούσαν μόνο δύο. Έτσι, εξασφαλίστηκε και η απαιτούμενη εφεδρεία.
Σήμερα, στον χώρο τεχνικών εγκαταστάσεων της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων
στο Gelenau υπάρχουν τρεις κοχλιοφόροι
φυσητήρες DBS 220 L SFC της KAESER
με μετατροπέα συχνότητας για τον αερισμό των δύο δεξαμενών αερισμού και
ένας φυσητήρας BB 52 C για τον αμμοσυλλέκτη.

Η επίτευξη ενός σημαντικού
στόχου
Η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων είχε θέσει ως στόχο να περιορίσει τις εκπομπές
CO2. Τα κατάφερε τελικά; Όπως δείχνουν
τα στοιχεία, οι εκπομπές μειώθηκαν εντυπωσιακά κατά 40 τόνους ανά έτος, κάτι
που φαίνεται και στα σαφώς λιγότερα

Πάνω απ' όλα, εκτιμούμε την απόλυτη αξιοπιστία και την οικονομία που
προσφέρει ο σταθμός φυσητήρων.
(Ralf Scheidhauer, διευθυντής της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων του Gelenau)

έξοδα. Ωστόσο, αυτός ο σταθμός φυσητήρων προσφέρει
ακόμα περισσότερες
δυνατότητες εξοικονόμησης, αφού η ιδιαιτερότητά του είναι
ότι επιτρέπει την αξιοποίηση της θερμότητας που παράγεται
από τους φυσητήρες.
Έτσι, αποφορτίζεται
το σύστημα θέρμανσης του κτιρίου, που
μέχρι πρότινος κατανάλωνε περίπου 7300
λίτρα
πετρελαίου
θέρμανσης ανά έτος,
επιφέροντας μεγάλες
δαπάνες.
Η θερμότητα που
παράγεται κατά τη
συμπίεση απομακρύνεται με εναλλάκτες
θερμότητας, περνά
σε έναν μεγάλο συσσωρευτή και διοχετεύεται στο σύστημα θέρμανσης του
δαπέδου. Χάρη στην
αλλαγή του σταθμού
φυσητήρων, η κατανάλωση πετρελαίου
θέρμανσης μειώθηκε
κατά 60%.
Αυτό μεταφράζεται
σε περαιτέρω μείωση
των εκπομπών CO2 κατά 14 τόνους ανά
έτος. Δεδομένου ότι στη σημερινή εποχή
υπάρχει μια έντονη τάση προς την αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων, αυτή η
τιμή είναι πολύ εντυπωσιακή.
Ο Matthias Bauer και ο Ralf Scheidhauer
είναι πολύ ικανοποιημένοι με τον νέο
σταθμό φυσητήρων της KAESER, ο οποίος
ανταποκρίθηκε σε όλες τις απαιτήσεις και
με το παραπάνω. Το αποκορύφωμα αυτής της επιτυχημένης συνεργασίας ήταν η

Εικόνα επάνω: Χάρη στο μικρό μέγεθος
των κοχλιοφόρων φυσητήρων της KAESER
εξασφαλίζεται επίσης η απαραίτητη εφεδρεία.
Εικόνα κάτω: Στο εργαστήριο της μονάδας διενεργούνται τακτικά αναλύσεις των
υδάτων.

σύμβαση Full Service, που προσφέρει στον
πελάτη απόλυτη ξεγνοιασιά.
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Η Dinnissen επιλέγει αεροσυμπιεστές της KAESER

Παγκόσμια ηγέτιδα στην
τεχνολογία διεργασιών

Η Dinnissen βελτιστοποιεί, εκσυγχρονίζει και αυτοματοποιεί όλες τις διεργασίες των πελατών της με εξατομικευμένες λύσεις.

Υπάρχει μια εταιρεία που αναζητά πάντα την τέλεια λύση, αντιμετωπίζει τα προβλήματα σαν πιθανές
ευκαιρίες και κάνει τα πάντα όπως πρέπει, ακόμα και όταν δεν την υποχρεώνει κανένας. Χάρη σε αυτήν
τη φιλοσοφία, η ολλανδική οικογενειακή επιχείρηση Dinnissen με έδρα το Sevenum έχει γίνει παγκόσμια
ηγέτιδα στην τεχνολογία διεργασιών για προϊόντα σε μορφή σκόνης, σφαιριδίων και κόκκων.
Το 1948, η Dinnissen ανέπτυξε το πρώτο
της μηχάνημα για μια βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών. Σήμερα, δισεκατομμύρια
άνθρωποι χρησιμοποιούν σε καθημερινή
βάση προϊόντα που έχουν έρθει σε επαφή
με μηχανήματα της συγκεκριμένης εταιρείας. Η Dinnissen, με έδρα το Sevenum
της Ολλανδίας, ειδικεύεται στην τεχνολογία διεργασιών και αναπτύσσει καινοτόμες εφαρμογές τόσο για μεμονωμένα
μηχανήματα όσο και για πλήρεις γραμμές
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διεργασιών. Χάρη στη δημιουργικότητά
της, τη διαρκή επιδίωξη της επιτυχίας,
αλλά και τα 70 χρόνια πείρας σε πληθώρα πρότζεκτ, σήμερα χρησιμοποιούνται
προϊόντα της Dinnissen σε πολλούς κλάδους, όπως στη βιομηχανία τροφίμων, γαλακτοκομικών, ζωοτροφών και χημικών. Η
Dinnissen βελτιστοποιεί, εκσυγχρονίζει και
αυτοματοποιεί όλες τις διεργασίες των πελατών της με εξατομικευμένες λύσεις, οι
οποίες αναπτύσσονται, δημιουργούνται

και δοκιμάζονται εντός των εγκαταστάσεων. Το ζητούμενο είναι η μέγιστη δυνατή
απόδοση του συνόλου των διεργασιών. Η
εταιρεία έχει διαγράψει μια επιτυχημένη πορεία τουλάχιστον 70 ετών. Όμως, η
επιτυχία δημιουργεί νέες ανάγκες. Για να
μπορέσει να αντεπεξέλθει στους σημερινούς της ρυθμούς ανάπτυξης, η καινοτόμα εταιρεία κατασκεύασε πρόσθετες,
ενεργειακά ουδέτερες αίθουσες παραγωγής. Σε μια ξενάγηση στο εργοστάσιο,

Με τις εμπεριστα- τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση. Για την
τωμένες
συμβου- οικολογική επεξεργασία των συμπυκνωμάλές της KAESER των χρησιμοποιούνται τρεις διαχωριστές
Compressoren B.V λαδού-νερού της σειράς AQUAMAT CF 9.
στο Borne της Ολ- Με τη χρήση τους μειώνονται κατά περίλανδίας, τελικά ο που 90% τα έξοδα για την πλήρη απόρριWouter Kuijpers πεί- ψή τους από μια εξειδικευμένη εταιρεία. Ο
στηκε ότι οι φιλοσο- πυρήνας του σταθμού πεπιεσμένου αέρα
φίες των δύο εται- είναι το κεντρικό σύστημα ελέγχου SIGMA
ρειών
ταιριάζουν AIR MANAGER 4.0, το οποίο συντονίζει τη
απόλυτα. Έτσι, επέ- λειτουργία όλων των στοιχείων του συστήΚοχλιοφόροι αεροσυμπιεστές ASD 40 T της KAESER με ανάκτηση
λεξε την KAESER, ματος πεπιεσμένου αέρα, κάνοντας την
θερμότητας.
η οποία προσέφερε παραγωγή και την επεξεργασία πεπιεσμέστην Dinnissen μια νου αέρα ακόμα πιο έξυπνη, αξιόπιστη και
ο διευθυντής Wouter Kuijpers δείχνει με έξυπνη και καινοτόμα ολοκληρωμένη λύση, αποδοτική. Με αυτόν τον τρόπο, η εταικαμάρι τις νέες αίθουσες παραγωγής εξασφαλίζοντας απόλυτη αξιοπιστία στη ρεία επιτυγχάνει τη μέγιστη δυνατή εξοι4.200 m² με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό διαθεσιμότητα πεπιεσμένου αέρα υψηλής κονόμηση ενέργειας. Το νέο αεροφυλάκιο
τους. Στην πρώτη αίθουσα βρίσκεται η ποιότητας, καθώς και χαμηλό κόστος ενέρ- χωρητικότητας 2000 l και το ηλεκτρονικό
πλήρως αυτόματη αποθήκη ελασμάτων με γειας και συντήρησης. Ο νέος σταθμός πε- σύστημα διαχείρισης πίεσης της σειράς
σύγχρονα μηχανήματα κοπής λέιζερ και πιεσμένου αέρα, που επίσης τοποθετήθη- DHS 4.0 που ανέπτυξε η KAESER ολοκληκατεργασίας ελασμάτων. Από τον μεγάλο κε στη νέα αίθουσα, αποτελείται από τρεις ρώνουν τον σταθμό. Η εταιρεία επιτυγχάφεγγίτη μπαίνει άπλετο φως, ενώ στην αί- κοχλιοφόρους αεροσυμπιεστές τύπου ASD νει ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση αξιθουσα συγκόλλησης ανοξείδωτου χάλυβα 40 T της KAESER (ογκομετρική παροχή οποιώντας την ενέργεια που διοχετεύεται
έχει εγκατασταθεί ένα έξυπνο σύστημα 3,92 m³/min, μέγιστη υπερπίεση λειτουρ- στους αεροσυμπιεστές. Αυτή η ενέργεια
που απορροφά τον καπνό από τις εργασί- γίας 8,5). Ο ξηραντής ψυκτικού τύπου ανακτάται με τους ενσωματωμένους εναλες συγκόλλησης και επιτρέπει την ανάκτη- που είναι ενσωματωμένος στα συστήματα λάκτες θερμότητας και διατίθεται για τη
ASD-T έχει υψηλή απόδοση, καθώς διαθέ- θέρμανση του εργαστηρίου συγκόλλησης
ση θερμότητας.
τει ρύθμιση εξοικονόμησης ενέργειας. Λει- ανοξείδωτου χάλυβα και για την υποστήριτουργεί μόνο όταν απαιτείται ξήρανση του ξη του κεντρικού συστήματος θέρμανσης.
Βιωσιμότητα και απόδοση
Ο πεπιεσμένος αέρας παίζει πρωταγωνι- πεπιεσμένου αέρα. Έτσι, διασφαλίζεται η
στικό ρόλο και στις νέες αίθουσες παραγω- υψηλή ποιότητα του πεπιεσμένου αέρα με
γής. Είναι απαραίτητος για τη λειτουργία
διαφόρων εργαλείων αέρος (π.χ. στιλβωτικά εργαλεία για τμήματα από ανοξείδωτο
χάλυβα), για τον χειρισμό των συστημάτων κοπής λέιζερ και πολλά άλλα. Για να
διατηρήσει το οικολογικό πνεύμα των νέων
εγκαταστάσεων, ο Wouter Kuijpers ήθελε
ο νέος σταθμός πεπιεσμένου αέρα να είναι, πάνω απ' όλα, ενεργειακά αποδοτικός και βιώσιμος, ενώ ακόμα ένα ζητούμενο ήταν η ανάκτηση θερμότητας. Στη
συνέχεια, συνέκρινε προσεκτικά διάφορες
(Wouter Kuijpers, διευθυντής της Dinnissen, Sevenum)
εταιρείες συστημάτων πεπιεσμένου αέρα.

Όλες οι εικόνες: Dinnissen B.V. Sevenum (NL)n B.V. Sevenum (NL)

Χάρη στις εμπεριστατωμένες συμβουλές της KAESER, ο νέος μας σταθμός
πεπιεσμένου αέρα είναι βιώσιμος, ενεργειακά αποδοτικός και ικανός να ανταποκριθεί στις μελλοντικές ανάγκες.

Στην αίθουσα συγκόλλησης ανοξείδωτου χάλυβα εγκαταστάθηκε
ένα έξυπνο σύστημα που απορροφά τον καπνό από τις εργασίες
συγκόλλησης και επιτρέπει την ανάκτηση θερμότητας.

Η νέα αίθουσα παραγωγής με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό της.

Μια προμηθεύτρια της αυτοκινητοβιομηχανίας επιλέγει σύμβαση παροχής πεπιεσμένου αέρα

Industrie 4.0 και
βιωσιμότητα
Η στρατηγική παράδοσης "just in time" είναι ευρέως διαδεδομένη στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η στρατηγική "just in sequence" είναι κατά κάποιον τρόπο η εξέλιξή της. Ουσιαστικά, με αυτήν τη
στρατηγική, το απαιτούμενο είδος παραδίδεται σε συγκεκριμένο χρόνο, στην κατάλληλη ποσότητα και
στην επιθυμητή σειρά για την αλυσίδα συναρμολόγησης, ώστε να μπορεί να υποβληθεί αμέσως σε περαιτέρω επεξεργασία χωρίς καθυστερήσεις. Για να εφαρμοστεί αυτή η στρατηγική παράδοσης, απαιτείται
άριστη ενδοεπιχειρησιακή λειτουργία και εφοδιαστική. Οι διακοπές λειτουργίας πρέπει να αποφεύγονται
πάση θυσία, καθώς επιφέρουν πολύ μεγάλο κόστος.
Η Light Mobility Solutions GmbH (LMS)
είναι μια παγκόσμια προμηθεύτρια εξωτερικών εξαρτημάτων για τον κλάδο της
αυτοκινητοβιομηχανίας και παραδίδει μια
μεγάλη γκάμα προϊόντων σε όλους τους
κορυφαίους κατασκευαστές OEM της
Ευρώπης. Στο Obertshausen, μία από τις
τέσσερις τοποθεσίες στη Γερμανία όπου
διατηρεί εγκαταστάσεις η LMS, παράγονται πλήρη συστήματα προφυλακτήρων,
για τα οποία η προμηθεύτρια εταιρεία
παραδίδει όλα όσα χρειάζονται στην
αλυσίδα αξίας, από πλαστικό σε μορφή
κόκκων μέχρι έτοιμα βαμμένα συστήματα
προφυλακτήρων με αισθητήρες απόστασης, κάμερα οπισθοπορείας με νυχτερινή
λήψη, LED κ.λπ. Εδώ και χρόνια, η LMS
παραδίδει αυτά τα είδη "just in time" ή
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"just in sequence" απευθείας στις γραμμές
συναρμολόγησης των OEM. Ως κορυφαία
προμηθεύτρια, η LMS θεωρεί ότι τόσο η
ίδια όσο και οι κατασκευαστές αυτοκινήτων οφείλουν να διαχειρίζονται τις πρώτες
ύλες με βιώσιμο τρόπο. "Στο μέλλον, δεν
θα κρινόμαστε μόνο από το κατά πόσο
μπορούμε να προσφέρουμε άριστη ποιότητα και υπό ποιους όρους. Σημασία θα
έχουν επίσης άλλοι παράγοντες, όπως
υπό ποιες προϋποθέσεις προσφέρουμε
τις υπηρεσίες μας, πόση ενέργεια καταναλώνουμε και πόσο βιώσιμος και αποδοΗ Light Mobility Solutions GmbH στο
Obertshausen παραδίδει πλήρη συστήματα
προφυλακτήρων σε όλους τους κορυφαίους κατασκευαστές OEM της Ευρώπης.

τικός είναι ο τρόπος που λειτουργούμε",
αναφέρει ο Stephan Spengler (υπεύθυνος κατασκευής της LMS Obertshausen).
Εφαρμόζοντας το σύστημα διαχείρισης

Στο Obertshausen, η προμηθεύτρια εταιρεία παραδίδει όλα όσα χρειάζονται στην
αλυσίδα αξίας, από πλαστικό σε μορφή
κόκκων μέχρι έτοιμα βαμμένα συστήματα
προφυλακτήρων.

Η γκάμα των προϊόντων της περιλαμβάνει
ακόμα και συστήματα προφυλακτήρων για
τη δευτερογενή αγορά της αυτοκινητοβιομηχανίας.

ενέργειας βάσει του προτύπου ISO 50001,
η προμηθεύτρια εταιρεία μπορεί να αυξάνει συνεχώς την ενεργειακή της απόδοση,
μειώνοντας παράλληλα τις σχετικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Χάρη σε
ένα δίκτυο μηχανημάτων και συστημάτων
(Industrie 4.0), έχει στη διάθεσή της όλα τα
στοιχεία και τους αριθμούς που χρειάζεται
για αυτόν τον σκοπό.

Γιατί η LMS επέλεξε σύμβαση παροχής πεπιεσμένου αέρα
Η LMS χρησιμοποιεί υπερσύγχρονες τεχνολογίες σε όλους τους τομείς. Δεδομένου
ότι σε όλους αυτούς τους τομείς απαιτείται
πεπιεσμένος αέρας, η αξιόπιστη παροχή
του αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για
την παράδοση "just in sequence". "Τα ρομποτικά συστήματα στο τμήμα της χύτευ-

Με το SIGMA AIR MANAGER
προστατεύουμε το περιβάλλον
και εξοικονομούμε χρήματα.
(Stephan Spengler, υπεύθυνος κατασκευής της LMS Obertshausen)

σης χρειάζονται πεπιεσμένο αέρα για να
εκτελούν μικρές κινήσεις ακριβείας και να
αναρροφούν τα εξαρτήματα. Πεπιεσμένο
αέρα χρειάζονται επίσης τα μηχανήματα στα συστήματα συναρμολόγησης, τα
οποία ανεβάζουν, κατεβάζουν και επεξεργάζονται τα εξαρτήματα με κυλίνδρους
εκτελώντας διάφορες σταδιακές κινήσεις.
Στο βαφείο, όπου οι εργασίες είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένες, ο πεπιεσμένος αέρας είναι απαραίτητος για τον
ψεκασμό και την εφαρμογή της βαφής". Ο
πεπιεσμένος αέρας πρέπει να είναι διαθέσιμος στην απαιτούμενη ποιότητα (κατηγορία καθαρότητας 1.4.1), ενώ πρέπει επιπλέον να υπάρχει εφεδρεία 100%, καθώς
μια ενδεχόμενη διακοπή της παραγωγής
μπορεί να επιφέρει τεράστιο κόστος. Έτσι,
η προμηθεύτρια εταιρεία επέλεξε τη σύμβαση SIGMA AIR UTILITY της KAESER.
"Δεν αγοράζουμε απλώς συστήματα για
την παραγωγή πεπιεσμένου αέρα, αλλά
εξασφαλίζουμε επίσης την αξιόπιστη παροχή του σε όλα τα μηχανήματα και τα
συστήματά μας μέσω μιας σύμβασης. Με
αυτόν τον τρόπο, ελαχιστοποιούνται οι
πιθανότητες διακοπής της παραγωγής.
Ακόμα ένα μεγάλο πλεονέκτημα της σύμβασης είναι ότι επιτρέπει τον υπολογισμό
του μηνιαίου κόστους για τον πεπιεσμένο
αέρα", αναφέρει ο Stephan Spengler.

Προστασία του περιβάλλοντος με
προηγμένη τεχνολογία πεπιεσμένου αέρα

πεπιεσμένου αέρα ήταν περίπου 17,5 εκατομμύρια m³ και η απαιτούμενη πίεση ήταν
8,3 bar. Για την αξιόπιστη παροχή πεπιεσμένου αέρα, επιστρατεύονται συνολικά έξι
κοχλιοφόροι αεροσυμπιεστές της KAESER.
Για την επεξεργασία του χρησιμοποιούνται
συνολικά τέσσερις ξηραντές ψυκτικού τύπου με τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας, δύο προσροφητικοί ξηραντές, καθώς
και διάφορα φίλτρα και διαχωριστές λαδιού-νερού. Όλα αυτά βρίσκονται σε τέσσερις ξεχωριστούς σταθμούς. Γι' αυτό, χρησιμοποιείται ένα κεντρικό σύστημα ελέγχου
SIGMA AIR MANAGER 4.0, το οποίο εξασφαλίζει τη συντονισμένη λειτουργία όλων
των στοιχείων, σε όποιο σημείο και αν είναι
τοποθετημένα. Χάρη στο σύστημα ελέγχου SIGMA AIR MANAGER, ο σταθμός
ανταποκρίνεται επίσης στις απαιτήσεις του
Industrie 4.0. Επίσης, παρέχοντας τα δεδομένα λειτουργίας και τους σχετικούς αριθμούς, εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης ενέργειας,
ενώ βοηθά στην επίτευξη των στόχων που
έχει θέσει η εταιρεία όσον αφορά την οικονομία, τη βιωσιμότητα, την προστασία του
περιβάλλοντος και τη μείωση των εκπομπών
CO2. Τέλος, η LMS επιτυγχάνει ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση χάρη στους εναλλάκτες θερμότητας που διαθέτουν όλοι
οι αεροσυμπιεστές της. Με την ανάκτηση
θερμότητας, τα έξοδα θέρμανσης για τις
εγκαταστάσεις της εταιρείας μειώνονται.

Την προηγούμενη χρονιά, η κατανάλωση
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Mobilair M 255 E

Φορητός αεροσυμπιεστής με ηλεκτροκινητήρα έως 25 m³/min

Πλήρης παρουσίαση των δεδομένων

στην οθόνη του συστήματος ελέγχου
SIGMA CONTROL SMART ή
online χάρη στο μόντεμ κινητής τηλεφωνίας

Αντοχή στις καιρικές συνθήκες
για προσωρινή χρήση
ή μόνιμη εγκατάσταση

Μεταψύκτης πεπιεσμένου αέρα
στον βασικό εξοπλισμό
ή προαιρετικά με ενσωματωμένο
συνδυασμό μικροφίλτρων

ανθεκτικό συρόμενο πλαίσιο
με στεγανό πάτωμα

Μελετημένη κατασκευή και εύκολη
συντήρηση

με εξωτερική αποστράγγιση υγρών για γρήγορη συντήρηση σε εξωτερικούς χώρους
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