
Polski Przemysł   |   ARTYKUŁ SPONSOROWANY dodatek sprężone powietrze 201514 15

O
bchodzące w tym roku jubileusz 25-lecia istnie-
nia BP Techem  SA było jednym z pierwszych 
przedsiębiorstw tego typu działających na pol-
skim rynku. Jako przedstawicielstwo zagranicz-
nych koncernów, a także wyłączny dystrybutor 

przedsiębiorstwo ma w swoim portfolio m.in. fińskie materiały 
ścierne KWH Mirka, brytyjskie opony Dunlop, holenderskie za-
wory elektro-magnetyczne ASCO, brytyjskie uszczelnienia prze-
mysłowe i materiały tłumiące James Walker czy też amerykańską 
aparaturę pomiarową Rosemount. 

Niezwykle istotnym elementem oferty BP Techem są także sprę-
żarki łopatkowe produkowane przez brytyjską firmę Hydrovane. 
„Jak dotąd koncern sprzedał na świecie 850 tys. sprężarek. Jest to 
przede wszystkim zasługa opatentowanych rozwiązań konstruk-
cyjnych, związanych z systemem technologii łopatkowej. Strategia 
firmy pozwala na dostosowywanie oferty do aktualnych potrzeb 
rynku. Jest tak dzięki temu, że już sprawdzone konstrukcje i tech-
nologie sprężarek marki Hydrovane, które przez lata udowadnia-
ły swą niezawodność, zostały zachowane i są ciągle uzupełniane 
o kolejne innowacje – mówi Andy Webb – szef produktu Hydro-
vane i dodaje: – Warto podkreślić, że w najbliższych latach w skali 
międzynarodowej prognozowany jest wzrost rynku sprężarek. 
Ma on osiągnąć wartość 29 mld dol. w roku 2020. Jak wynika z ra-
portu Allied Market Research, te urządzenia sprzedawane będą 
głównie w regionie Azji i Pacyfiku, a także w Europie, a co za tym 
idzie, również w Polsce”.

SPRĘŻENI
w rozwoju

Oferowane przez BP Techem 
sprężarki marki Hydrovane, dzięki 
wprowadzanym w nich innowacjom, 
zachowują wszystkie atuty swoich 
poprzedniczek i zyskują kolejny 
– coraz wyższą energooszczędność.

CZYSTY ZYSK ENERGII
Allied Market Research prognozuje, że główną przyczyną, dla 
której w ciągu najbliższych lat sprzedaż sprężarek będzie rosnąć, 
jest stały wzrost zainteresowania w obszarze energooszczędnych 
metod wytwarzania energii. Pod tym względem sprężarki Hydro-
vane mają niewątpliwą zaletę wynikającą z ich konstrukcji: „Dzięki 

automatycznemu i precyzyjnemu dostosowaniu prędkości obro-
towej sprężarki do konkretnego zapotrzebowania na sprężone 
powietrze w danej jednostce czasu można zmieniać i dostoso-
wywać do własnych potrzeb ilość sprężanego powietrza. Pozwala 
to na dostarczanie go w najbardziej ekonomiczny sposób” – pod-
kreśla Andy Webb.

Spośród głównych elementów wpływających na oszczędności 
energii w trakcie stosowania sprężarek Hydrovane wymienić na-
leży m.in. regulację prędkości gwarantującą optymalne warunki 
obciążenia w całym zakresie prędkości obrotowych. Jednocześ- 
nie zmiana poboru powietrza do minimalnej prędkości obroto-
wej umożliwia dostosowywanie się maszyny w trakcie pracy do 
zmniejszonego zapotrzebowania na sprężone powietrze. Sprę-
żarki znajdujące się w ofercie BP Techem posiadają także wbudo-
wany system odprężania, który również zmniejsza pobór energii. 

„Większość systemów sprężonego powietrza działa w zakresie 
ok. 70% nominalnej wydajności sprężarek o stałej prędkości ob-
rotowej. Pozostały czas to praca sprężarek w odciążeniu, która 
jest czystą stratą energii elektrycznej. Fakt zmienności zapotrze-
bowania na powietrze występuje w większości zakładów produk-
cyjnych. Zależeć może on m.in. od względów technologicznych 
procesu produkcyjnego, charakteru prac rozłożonych w czasie, 
rodzajów maszyn wykonawczych, sezonowości produkcji itd. Ele-
menty te trudno jest zmienić. Znacznie prostszym rozwiązaniem 
jest dostarczanie sprężonego powietrza w ilości odpowiadającej 
zapotrzebowaniu. Pozwala to zaoszczędzić nawet do 30–50% 
kosztów energii elektrycznej” – argumentuje Andy Webb.

Z perspektywy firm produkcyjnych istotnym elementem 
oferty BP Techem są elektroniczne systemy sekwen-
cyjne. Służą one do centralnego sterowania instalacji 
składających się z wielu sprężarek. Umożliwiają one m.in. 
włączanie poszczególnych sprężarek marki Hydrovane tyl-
ko wtedy, gdy są potrzebne. Zapewnia to nie tylko dużą 
oszczędność energii, lecz także zmniejsza zużycie maszyn. 
Dzięki temu i serwisowanie jest tańsze.

Czy wiesz, że...

Oferowane na rynku polskim przez obchodzący jubileusz 
25-lecia istnienia BP Techem sprężarki marki Hydrovane 
cały czas są unowocześniane. Plany modernizacyjne do-
tyczą m.in.: zwiększenia wydajności w swojej klasie silnika 
poprzez optymalizację wewnętrznego przepływu w sprę-
żarce, dalszą modernizację systemu REVS, zmniejszenie 
częstotliwości przełączania w sprężarkach RS (z 8 kHz 
do 4 kHz), modernizację układu chłodzenia poprzez 
uzależnienie pracy wentylatora od temperatury w ukła-
dzie chłodzenia. Zmiany te umożliwią dalsze zwiększenie 
energooszczędności tych maszyn, wpłyną też na elementy 
takie jak głośność sprężarek i ich możliwości aplikacji do 
bardzo różnych zastosowań przemysłowych.

Czy wiesz, że...

W wypadku energooszczędnych rozwiązań, które są oferowane przez 
BP Techem, warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden element. Obecnie 
wiele instytucji europejskich i krajowych wspiera programy mające na 
celu stosowanie technologii służących poprawie efektywności energe-
tycznej. Dzięki nim uzyskać można konkretne wsparcie finansowe zwią-
zane m.in. z zakupem maszyn takich jak sprężarki marki Hydrovane. 

DLA WIELU BRANŻ
Sprężarki, które znajdują się w ofercie BP Techem, są produkowane 
przez firmy często funkcjonujące na rynku od kilkudziesięciu lat. 
Modele te są cały czas udoskonalane, w związku z tym wiele roz-
wiązań innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie można 
znaleźć w modelach znanych od wielu lat. „Tempo zmian jest wy-
nikiem ciągłego zapotrzebowania ze strony klientów na wprowa-
dzanie rozwiązań energooszczędnych i jednocześnie coraz bardziej 
zaawansowanych technologicznie. Jednocześnie tradycyjna jakość 
znanych na całym świecie sprężarek marki Hydrovane gwarantuje 
klientom odpowiedni standard pracy – podkreśla Andy Webb. – 
Mogę śmiało powiedzieć, że projektanci i inżynierowie Hydrovane 
stworzyli sprężarki łopatkowe na miarę XXI w. I – co godne pod-
kreślenia – sprężarki te zachowują wszystkie cechy, które zbudowa-
ły ich renomę na przestrzeni wielu lat. To połączenie innowacyjności 
i doświadczenia z pewnością wyróżnia te urządzenia na rynku”.

Fakt ten jest podstawowym czynnikiem decydującym o tym, że 
sprężarki produkowane w Wielkiej Brytanii będą z całą pewno-
ścią w dalszym ciągu zdobywać uznanie klientów z Polski, Euro-
py i całego świata. Znajdują one swoje zastosowanie w bardzo 
wielu aplikacjach przemysłowych, zarówno standardowych, jak 
i niestandardowych. Dzięki doświadczeniu i wiedzy konstruktorzy 
Hydrovane są w stanie konstruować maszyny dostosowane do in-
dywidualnych potrzeb swoich klientów. „Liczba branż, w których 
zastosowane mogą być oferowane przez nas maszyny, jest bardzo 
długa. Wśród nich znajduje się m.in. motoryzacja, gdzie sprężarki 
służą do pompowania opon i szeregu robót pneumatycznych, bu-
downictwo, gdzie za ich pomocą nie tylko czyści się budynki, lecz 
także wysadza skały. Na potrzeby wojskowości sprężarki pracują 
jako kompresory mobilne lub też mobilne urządzenia do czysz-
czenia dział czołgowych, w medycynie są wykorzystywane jako 
pneumatyczne narzędzia medyczne. Mają też podstawowe zasto-
sowanie w szeroko rozumianym przemyśle” – mówi Andy Webb.

Jeśli chodzi o przemysł, to sprężarki marki Hydrovane dobrze 
sprawdzają się choćby w zakładach przetwórstwa aluminium 
i stali. Wykorzystuje się je m.in. jako narzędzia pneumatyczne, 
urządzenia do malowania natryskowego czy też urządzenia spa-
walnicze. Pomagają w transporcie jako urządzenia załadunkowe, 
są podstawą instalacji chłodzenia i ogrzewania. „Zastosowań sprę-
żarek jest rzeczywiście bardzo wiele. Dzięki temu, że oferowane 
przez nas urządzenia mają wysoką renomę na rynku i jednocześ- 
nie są bardzo nowoczesne i innowacyjne, w ciągu najbliższych lat 
z całą pewnością możemy się spodziewać rozwoju BP Techem. 
Z naszymi biznesowymi partnerami jesteśmy sprężeni w rozwoju. 
Fakt ten pozwala nam uczestniczyć we wzroście całego polskiego 
rynku sprężarek, umożliwia zwiększenie jakości pracy i poczynie-
nie oszczędności w wielu gałęziach przemysłu. Jest to bardzo po-
zytywny rezultat naszej działalności”. ■

W konstrukcji sprężarek marki Hydrovane zastosowano 
szereg rozwiązań technologicznych wpływających na ich 
energooszczędność. Jedną z nich jest zasada działania 
urządzenia. Powietrze pod ciśnieniem zostaje uwięzione 
między ścianami rotora i statora. Następnie, w efekcie 
sprężenia powietrza, zmniejszona zostaje jego objętość. 
W trakcie całego procesu olej wtryskiwany jest w sposób 
ciągły w celu chłodzenia, uszczelniania i smarowania. 

Po sprężeniu powietrze pod wysokim ciśnieniem trans-
portowane jest do głównego separatora oleju. Tam usu-
wane są pozostałości oleju, co ma zagwarantować wysoką 
jakość sprężonego powietrza. Następnie większość wody 
zostaje usunięta w chłodnicy. Przepływ powietrza reguluje 
wbudowany system. Jednocześnie przepływ oleju jest 
wymuszany przez wewnętrzne ciśnienie różnicowe. Pod 
koniec procesu, przed powrotem do statora przechodzi 
on przez filtr i chłodnicę oleju. 

Czy wiesz, że...


