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Sprężarki
kupuj
z głową

waniem gorszej obsługi posprzedażowej, co wynika z mniejszych
nakładów dostawcy czy producenta na profesjonalne przygotowanie zespołu serwisowego i zaplecza magazynowego.
Dlaczego warto wybierać markowe urządzenia?
Budowanie marki zawsze jest bardzo pracochłonne i kosztowne, dlatego też dostawcy markowych urządzeń, dbając o swój ciężko wypracowany wizerunek, oferują sprężarki nowocześniejsze, oszczędniejsze pod
względem energetycznym i bardziej niezawodne niż produkty nieznanych firm, które nie dysponują wystarczającymi środkami na wieloletnie
kosztowne badania technologiczne i modyfikacyjne swoich urządzeń.
Dostawcy markowych urządzeń, tacy jak np. ALMiG Kompressoren Polska SA, oferujący pełen typoszereg sprężarek obejmujący
moce od 1,5 kW do 2000 kW w technologii sprężarek tłokowych, śrubowych z wtryskiem oleju, śrubowych bezolejowych
i sprężarek odśrodkowych posiadają odpowiednio przeszkolony
i przygotowany zespół techników serwisu, dysponujący wieloma
w pełni wyposażonymi samochodami serwisowymi i zapleczem
magazynowym zlokalizowanym w Polsce i obejmującym kilka tysięcy części zamiennych.

sposób określenia wydajności. Normą obowiązującą w krajach Unii Europejskiej jest ISO 1217 aneks C. Oferenci podający wydajność i ciśnienie bez odniesienia się do normy robią to nie bez przyczyny. W wypadku
niezgodności deklarowanej wydajności z zapotrzebowaniem zasilanych
urządzeń i z ewentualnie wykonanym pomiarem znacznie trudniej jest
udowodnić takiemu dostawcy wprowadzenie w błąd nabywcy.
Ważnym parametrem, który bezwzględnie należy brać pod uwagę,
jest rzeczywisty pobór mocy całego urządzenia, a nie tylko moc zainstalowanego silnika elektrycznego. Moc całego urządzenia odzwierciedla rzeczywiste koszty, jakie będą musiały zostać poniesione na
energię elektryczną. Kupując nową sprężarkę, użytkownik liczy na
kilkunastoletnią eksploatację, która będzie przebiegała bez zakłóceń.
Należy pamiętać, że będzie to możliwe tylko wtedy, kiedy dostawca
lub producent sprężarki będzie dysponował doświadczonym, licznym
zespołem serwisowym i w pełni zaopatrzonym magazynem części zamiennych. Warunek ten mogą spełnić dostawcy markowych urządzeń,
którzy dzięki obsłudze wielu urządzeń swojej marki – zarówno wśród
małych zakładów, jak i odbiorców największych urządzeń – mają wystarczający potencjał do zbudowania i utrzymania zespołu techników
serwisu w kilku specjalizacjach.

Przedsiębiorcy, podejmując
decyzję o zakupie sprężarki,
często wybierają urządzenia
tańsze, niemarkowe. Czy nabycie
tego typu produktów jest dobrym
rozwiązaniem, jeśli liczy się
na długotrwałą, bezawaryjną
i energooszczędną pracę sprężarki?
Swoją opinię na ten temat wyraził
Paweł Zysk, prezes firmy ALMiG
Kompressoren Polska SA.

Dlaczego coraz więcej firm decyduje się na zakup
tańszych, niemarkowych sprężarek?
Nie można stwierdzić, że firmy kupujące tanie sprężarki nieznanych producentów stanowią większość, ale na pewno niemarkowe produkty stanowią sporą część rynku. Jest to zjawisko
typowe dla okresów przejściowych w gospodarce. Niektórzy
przedsiębiorcy, zmuszeni do zakupu nowych urządzeń, a jednocześnie dysponujący ograniczonymi środkami, decydują się na
zakup urządzeń nieznanego producenta o niższej cenie, licząc,
że w ten sposób racjonalnie gospodarują dostępnymi środkami.
Czym może grozić zakup tego typu sprzętu?
Doświadczeni użytkownicy maszyn przemysłowych doskonale
wiedzą, że rzeczywiste oszczędności można uzyskać w trakcie
wieloletniej eksploatacji, a nie jedynie podczas zakupu. Niższa
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cena urządzeń zawsze jest rezultatem zastosowania tańszych podzespołów, gorszej jakości materiałów lub przestarzałej technologii. Efektem atrakcyjnych cenowo inwestycji są więc wyższe koszty
eksploatacyjne i zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną. Często również powtarzają się awarie i usterki, które powodują przestój linii produkcyjnych bądź pojedynczych urządzeń
zasilanych pneumatycznie. Straty te są trudne do oszacowania,
ale z pewnością znacząco przekraczają ewentualne wyższe nakłady na zakup dobrej jakości sprężarki od dostawcy z wieloletnim
doświadczeniem. Tanie sprężarki oferowane są przez niewielkie
firmy lub producentów rozpoczynających swoją działalność, gdyż
konkurowanie ceną jest najprostszym i wymagającym najmniejszych nakładów sposobem pozyskania zamówienia. Należy przy
tym pamiętać, że zakup urządzenia od firmy oferującej najniższą
cenę za sprężarkę nieznanej marki wiąże się również z zaakcepto-

Czy tania sprężarka to zawsze marna sprężarka?
Nierzetelne byłoby określenie, że tania sprężarka zawsze musi
być marna, natomiast można stwierdzić, że każde tanie urządzenie jest mniej pewnym źródłem zasilania ze względu na niższą jakość wykonania bądź brak pełnego wsparcia serwisowego
ze strony dostawcy. W dodatku – to bardzo istotne w czasach
nieprzerwanie rosnących cen energii – tanie sprężarki są bardziej
energochłonne, co wynika z zastosowania silników elektrycznych
o mniejszej sprawności, bloków śrubowych o niższych wydajnościach, bardziej energochłonnych sposobów przeniesienia napędu,
niedowymiarowania układów chłodzenia czy mniej zaawansowanych układów sterowania.
Na co należy zwrócić uwagę przy zakupie nowej sprężarki?
Decydując się na zakup nowej sprężarki, należy zwrócić uwagę na sposób podawania parametrów przez dostawców. Wydajność określona
w litrach na minutę (l/min) lub w metrach sześciennych na minutę bądź
na godzinę (m3/min; m3/h) musi być odniesiona do normy definiującej

A jakie jest pana zdanie w kwestii kupna sprężarki
markowej, ale używanej?
Zakup używanej markowej sprężarki jest dobrym rozwiązaniem dla
użytkowników oczekujących od urządzenia pracy przez ograniczoną liczbę godzin w tygodniu. Używane sprężarki mogą zachowywać
wiele cech urządzenia nowego, takich jak wydajność i sprawność
energetyczną, natomiast na pewno z racji wyeksploatowania cechują się mniejszą pewnością ruchu, co dla zakładów przemysłowych
pracujących w trybie trzyzmianowym jest zbyt dużym ryzykiem.
Czy jest to lepsze rozwiązanie od zakupu sprężarki
nowej, ale niemarkowej?
Tak jak mówiłem, markowe sprężarki używane, jeżeli były serwisowane i eksploatowane w prawidłowy sposób, zachowują wiele cech urządzenia nowego i dlatego mogą być rozwiązaniem
lepszym niż zakup nowej taniej sprężarki, ale na przykład o gorszej lub nieprecyzyjnie określonej wydajności bądź większym
poborze energii.
dodatek sprężone powietrze 2015
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ZAKUP MOCNO WYEKSPLOATOWANEJ
SPRĘŻARKI BEZ PRECYZYJNIE
UDOKUMENTOWANEJ (POPRZEZ
PROTOKOŁY SERWISOWE I KOPIE
FAKTUR ZA PRZEGLĄDY I NAPRAWY)
PRZESZŁOŚCI MOŻE BYĆ POCZĄTKIEM
BARDZO POWAŻNYCH WYDATKÓW
NA „REANIMACJĘ” URZĄDZENIA
I ŹRÓDŁEM FRUSTRACJI OSZUKANEGO
NABYWCY
Czy używane sprężarki markowe są tańsze od nowych sprężarek niemarkowych?
Oczywiście, koszt inwestycji w używaną sprężarkę markową jest
niższy niż w nową i zależnie od stopnia wyeksploatowania kształtuje się w przedziale 40–70% ceny nowego urządzenia.
Na co należy zwrócić uwagę przy zakupie używanej sprężarki?
Jeśli ktoś zdecyduje się na zakup sprężarki używanej, powinien
zwrócić uwagę na to, czy dostawca ma dobrze zorganizowany
serwis i zaplecze magazynowe. Rekomenduję zakup sprężarek
używanych tylko od dostawców danej marki. Zakup sprężarki
innej marki niż ta, którą dostawca dystrybuuje jako swój główny
produkt, a tym bardziej zakup od dostawcy sprzedającego sprężarki różnych marek, jest decyzją bardzo ryzykowną.
W wypadku awarii czy nawet drobniejszej usterki, na które użytkownik używanego urządzenia musi być przygotowany,
sprzedawca oferujący używane sprężarki wielu producentów
prawdopodobnie nie będzie w stanie szybko i skutecznie jej
usunąć, a może w ogóle nie podejmie interwencji z racji braku
specyficznych części zamiennych dla danego modelu i producenta. Często można zauważyć ogłoszenia o sprzedaży używanych
maszyn, w których sprzedający zachwala, że sprężarka została
sprowadzona np. z Niemiec lub Holandii w doskonałym stanie
i ma tylko 10 lat, a jednocześnie pracowała przez kilka bądź co najwyżej kilkanaście tysięcy godzin. Takie oferty należy analizować racjonalnie: przy normalnej eksploatacji w zakładzie produkcyjnym
sprężarki przepracowują średnio od sześciu do siedmiu tysięcy
motogodzin rocznie, czyli po 10-letnim okresie pracy sprężarka
będzie miała przebieg 60 tys. motogodzin, co oznacza, że musi
zostać poddana drugiemu z kolei kapitalnemu remontowi lub
– jeżeli nie była remontowana – będzie wymagała niemalże odbudowy, ponieważ najistotniejszy i najdroższy element, czyli blok
śrubowy, nie będzie się kwalifikował do remontu, jeżeli nie był
remontowany przy przebiegu rzędu 30 tys. motogodzin.
Zdecydowanie przestrzegam przed tego typu „okazjami” na
różnego rodzaju portalach aukcyjnych. Zakup mocno wyeksplo-
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Paweł Zysk
prezes firmy ALMiG
Kompressoren Polska SA

atowanej sprężarki bez precyzyjnie udokumentowanej (poprzez
protokoły serwisowe i kopie faktur za przeglądy i naprawy) przeszłości może być początkiem bardzo poważnych wydatków na
„reanimację” urządzenia i źródłem frustracji oszukanego nabywcy.
Podsumujmy – czy warto wydać więcej na nową sprężarkę markową czy lepiej kupić używaną lub tą od
mniej znanego producenta?
Zakładowi produkcyjnemu rekomenduję zakup nowej sprężarki
markowej od dostawcy posiadającego dobrze zorganizowaną obsługę serwisową i pełny magazyn części zamiennych na terenie Polski. Decydując się na zakup nowej sprężarki, inwestor ma komfort
wyboru spośród sprężarek z różnymi rodzajami napędu (napędem
pasowym, poprzez przekładnię zębatą lub najbardziej energooszczędnym napędem bezpośrednim 1:1). Może również zdecydować się na zakup sprężarki wyposażonej w przemiennik częstotliwości, której konstrukcja umożliwia płynny i precyzyjny dobór
wydajności do aktualnego zapotrzebowania zakładu w sprężone powietrze. Taki rodzaj sprężarek, nabyty od dostawców posiadających
wieloletnie doświadczenie w budowie tego rodzaju maszyn, jak na
przykład ALMiG Kompressoren – wytwarzający kilka tysięcy sprężarek rocznie z płynnie regulowaną wydajnościach w seriach FLEX,
VARIABLE, LENTO i DUPLEXX – jest inwestycją o kilkadziesiąt
procent większą niż podstawowa konstrukcja, ale oferuje bardzo
duże oszczędności energetyczne. Zwrot różnicy w cenie pomiędzy
sprężarką zmiennoobrotową z napędem bezpośrednim a podstawową sprężarką z napędem pasowym przy eksploatacji w zakładzie
o dużym natężeniu pracy ulegnie zwrotowi w okresie kilku, a co
najwyżej kilkunastu miesięcy. Następne lata użytkowania przyniosą
wielotysięczne oszczędności rocznie, a w wypadku sprężarek o mocach kilkuset kilowatów – wielotysięczne oszczędności miesięcznie.
Zakup używanej sprężarki markowej od producenta czy dystrybutora danej marki może być interesującą propozycją dla zakładów
usługowych, których działalność nie jest uzależniona od dostępności
sprężonego powietrza. Powtórzę, że przy takim zakupie nabywca
ma bardzo ograniczony wybór co do wydajności oferowanych sprężarek, rodzaju ich konstrukcji czy systemu sterowania, praktyka jest
taka, że kupujący kupuje to, co jest dostępne z maszyn używanych.
Zachęcam do korzystania z konsultacji naszych doradców. Wieloletnie doświadczenie i setki zaprojektowanych oraz zrealizowanych systemów sprężonego powietrza gwarantują dobór
najbardziej optymalnego rozwiązania dla specyficznych wymagań inwestora. ■

Adam Sieroń

Bardziej trwałe,
efektywne i przyjazne
środowisku
Nowe sprężarki dostępne obecnie na rynku mają być przede
wszystkim bardziej energooszczędne od poprzednich modeli.
Dzięki efektywniejszej pracy mają też być znacznie trwalsze.
Jakie rozwiązania proponują producenci w tym zakresie?

J

ak wynika z danych firmy analitycznej Allied Market
Research, które publikuje portal AutomatykaB2B,
w ciągu najbliższych kilku lat wartość globalnego
rynku sprężarek będzie systematycznie rosnąć –
każdego roku średnio o mniej więcej 7%. W 2020 r.
przekroczy ona poziom 29 mld dol. Jednocześnie najwięcej
odbiorców tego typu maszyn, podobnie jak obecnie, znajdzie
się w regionie Azji i Pacyfiku, a także w Europie. Zwiększy się
jednak udział rynków m.in. w Ameryce Łacińskiej i Afryce.

dodatek sprężone powietrze 2015
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Jak wskazuje Allied Market Research, należy się spodziewać, że
do roku 2020 najbardziej dynamicznie wzrastać będzie popyt na
sprężarki odśrodkowe. Cały czas jednak najbardziej popularne –
ze względu na powszechne używanie ich w przemyśle ciężkim
– będą sprężarki rotacyjne oraz olejowe. Produkcja przemysłowa
zasadniczo wpłynie na rozwój rynku sprzedaży sprężarek stacjonarnych. Najprawdopodobniej zmniejszać się będzie sprzedaż
urządzeń przenośnych, używanych obecnie m.in. w branżach
elektronicznej i farmaceutycznej.
Niezwykle istotnym wnioskiem, który wynika z przeprowadzonej
przez Allied Market Research analizy możliwości wzrostu rynku
sprężarek w najbliższym czasie, jest to, że ich popularność będzie
związana w pierwszej kolejności z wciąż zwiększającym się zainteresowaniem rozwiązaniami energooszczędnymi i ekologicznymi.
Wiele nowości produktowych, które pojawiają się również na
polskim rynku, potwierdza ten trend. Z całą pewnością rozwiązania techniczne, które umożliwiają oszczędność energii, co przekłada się na korzyści finansowe użytkowników i pozytywnie wpływa
na środowisko naturalne, będą znajdować pozytywny oddźwięk
zarówno na rynku globalnym, jak i lokalnym.

OSZCZĘDNIE ZNACZY EKOLOGICZNIE
Specjalizujący się w dostawie urządzeń, usług i rozwiązań technicznych mających służyć m.in. oszczędności energii Danfoss
w publikacji pt. „Kryzys energetyczny – gotowe rozwiązania już
istnieją” twierdzi, że chociaż do 2035 r. zapotrzebowanie na
energię na świecie wzrośnie o jedną trzecią, to w tym samym
czasie możliwe jest zmniejszenie zużycia energii pierwotnej do
37% w wypadku przemysłu i 26% w wypadku budownictwa
w porównaniu ze stanem obecnym. Kluczem do tego miałyby
być przede wszystkim energooszczędne technologie oraz wykorzystanie energii odnawialnej. Wśród nich wymienić należy m.in.:
wykorzystanie pomp ciepła, precyzyjne równoważenie instalacji
grzewczo-chłodzących w budynkach komercyjnych, użyteczności publicznej i w domach, odzysk energii w procesie produkcji,
a także promowanie nawyków oszczędzania energii w wielu codziennych czynnościach.
Jednym z głównych elementów – na co zwracają uwagę analitycy
Danfoss – jest w tym wypadku wykorzystanie w domach i przedsiębiorstwach pomp ciepła pobierających energię z ziemi i powietrza (zużywają one nawet do 75% mniej energii w porównaniu
z tradycyjnymi źródłami). Kolejnym elementem realizacji tej strategii jest wykorzystanie nowych napędów elektrycznych, które
sterują zasilaniem silników elektrycznych i pozwalają zaoszczędzić
15–40% energii. Obecnie zdecydowana większość nowych silników przemysłowych (70–80%) w skali globu jak dotąd nie jest
wyposażona w tego typu napędy. Dużego znaczenia nabrać także
powinny systemy sterowania i monitoringu instalacji chłodniczych
w supermarketach i hipermarketach. Dzięki zastosowaniu w nich
inteligentnych algorytmów sterowania oraz funkcji optymalizujących pracę instalacji zapewnić one powinny oszczędności zużycia energii na poziomie 20%. Oprócz tego systemy chłodnicze
instalowane w sklepach osiedlowych powinny charakteryzować
się wysoką sprawnością i mieć niewielki wpływ na środowisko.
Niektóre dostępne na rynku agregaty skraplające pozwalają za-
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oszczędzić 20% energii w porównaniu z innymi produktami z tej
samej klasy.
Ważnym składnikiem dla stworzenia możliwości rozwoju energooszczędnych technologii jest szerokie wykorzystanie sprężarek inwerterowych (o zmiennej wydajności), służących przede wszystkim w układach klimatyzacji czy chłodzenia technologicznego (jak
np. w serwerowniach). Mają one – zdaniem Danfoss – zmniejszyć
zużycie energii o 10–30%. To dlatego, że sprężarki inwerterowe dają możliwość uzyskania szybkiego efektu grzania i właściwej temperatury w krótkim czasie po uruchomieniu urządzenia.
W tym wypadku dzięki zastosowaniu inwertera obniżona zostaje
wymagana wydajność urządzenia i zmniejsza się zużycie energii
bez obniżania warunków komfortu. Oprócz tego system klimatyzacji ze sterowaniem inwerterowym jest w stanie regulować
w sposób ciągły parametry wyjściowe ogrzewania i chłodzenia
w celu dostosowania do właściwej temperatury w pomieszczeniu. Sterowanie inwerterowe umożliwia znaczne skrócenie czasu
rozruchu systemu, dzięki czemu pozwala na osiągnięcie wymaganej temperatury w pomieszczeniu w krótszym czasie, a następnie
gwarantuje jej stałe utrzymanie na tym poziomie.
Na potrzeby serwerowni, w których przechowywane są dane,
cały czas wzrasta zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązania w zakresie chłodzenia. Rozwiązania te powodować mają
także zwiększenie bezpieczeństwa przechowywanych danych.
W związku z tym – jak proponuje Danfoss – podstawową kwestią pozostaje efektywne zastosowanie urządzeń chłodzących ze
sprężarkami marki Danfoss o zmiennej prędkości, które mają
umożliwić ograniczenie zużycia energii o mniej więcej 30%
rocznie.
Dodatkowymi czynnikami mającymi wpływ na zwiększenie wydajności energetycznej są systemy umożliwiające transfer ciepła
z sieci ciepłowniczych i korzystanie z ciepłej wody w budynkach.
Duże znacznie mają m.in. węzły cieplne, a także elementy takie jak: wymienniki ciepła i regulatory pozwalające w miejskich
sieciach ciepłowniczych oraz w samych budynkach na redukcję
zużycia energii o 20–30%. Jednocześnie zastosowanie zaworów
równoważących zapewnić ma precyzyjne sterowanie i właściwy
przepływ w instalacjach grzewczych i chłodniczych w budynkach, a w związku z tym zaoszczędzić 10–15% energii. Jak dotąd
tylko 10% instalacji funkcjonujących na rynku korzysta z takich
rozwiązań.

JAK ZUŻYĆ MNIEJ ENERGII?
Jednym z rozwiązań technicznych, które pojawiło się w ostatnich
miesiącach, jest nowa generacja klimatyzatorów szaf sterowniczych Blue e+ Rittal. W trakcie testów wykazano 75% oszczędności energii. Obecnie według szacunkowych danych w Europie
do sieci podłączone są 2 mln klimatyzatorów szaf sterowniczych.
Przy zakładanej mocy przyłączeniowej 2 TW (po 1 kW na urządzenie) stanowią one istotny pod względem gospodarczym potencjał zużycia i odpowiadają za emisję ok. 4 mln ton CO2.
Nowe urządzenie jest połączeniem klimatyzatora sprężarkowego
i ciepłowodu zapewniającego pasywne chłodzenie. W tym wypad-

DODATKOWYMI CZYNNIKAMI
MAJĄCYMI WPŁYW NA ZWIĘKSZENIE
WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ SĄ
SYSTEMY UMOŻLIWIAJĄCE TRANSFER
CIEPŁA Z SIECI CIEPŁOWNICZYCH
I KORZYSTANIE Z CIEPŁEJ WODY
W BUDYNKACH. DUŻE ZNACZNIE
MAJĄ M.IN. WĘZŁY CIEPLNE,
A TAKŻE ELEMENTY TAKIE JAK:
WYMIENNIKI CIEPŁA I REGULATORY
POZWALAJĄCE W MIEJSKICH SIECIACH
CIEPŁOWNICZYCH ORAZ W SAMYCH
BUDYNKACH NA REDUKCJĘ ZUŻYCIA
ENERGII O 20–30%
ku sprężarka znajduje zastosowanie tylko wówczas, gdy chłodzenie pasywne staje się niewystarczające. Co istotne w kontekście
energooszczędności, w Blue e+ Rittal zastosowano sprężarkę
inwerterową, a także silniki DC. Technologia ta ma pozwolić inwerterowi na regulowanie za pomocą napięcia obrotów sprężarki i wentylatorów dostarczania dokładnie takiej mocy chłodniczej,
jaka jest w danej chwili potrzebna.
Inne energooszczędne rozwiązanie proponuje znany z produkcji systemów napędowych zapewniających wysoką sprawność
energetyczną Emerson Industrial Automation. Firma wprowadza
właśnie na rynek nową ofertę silników i napędów Dyneo®. Zastosowano w nich rozwiązanie, które umożliwiło wykorzystanie metody sterowania pozbawionej całkowicie czujników w większości
aplikacji procesowych (dotyczących pomp, sprężarek, wentylatorów, urządzeń wspomagających, wirówek, separatorów itp.).
Dzięki temu zapewniono kontrolę pracy silnika bez zastosowania
sygnału sprzężenia zwrotnego i dodatkowego kabla sygnałowego
łączącego silnik z napędem, co pozwoliło na wyeliminowanie potencjalnych zaburzeń związanych z pracą enkodera i połączeniami
pętli sprzężenia zwrotnego. Fakt ten dodatkowo zwiększa niezawodność zespołu silnik+napęd.
Istotnym elementem pracy każdej sprężarki mogącym wpłynąć na
jej energooszczędność, jest zastosowanie oleju, który zoptymalizuje jej działanie. Z tego względu, że dziś maszyny pracują w coraz wyższych temperaturach i wymaga się od nich coraz wyższej
wydajności, coraz wyższe wymagania stawiane są również służącym do ich ochrony środkom smarnym. Środki te muszą być
przede wszystkim odporne na coraz bardziej skrajne warunki
eksploatacji. W związku z tym ExxonMobil proponuje nową serię syntetycznych środków smarnych marki Mobil SHC™ Rarus.

Ich głównym zadaniem jest zwiększenie wydajności sprężarek
i ograniczenie niepotrzebnych przestojów w ich pracy. Przeprowadzone testy wykazały nawet trzykrotne wydłużenie okresów
pomiędzy wymianami oleju, co dla użytkowników przełożyć się
ma bezpośrednio na oszczędności i ograniczenie liczby przestojów.
Jakie daje to korzyści, wskazuje w publikowanym na łamach
„Polskiego Przemysłu” artykule „Nowoczesne smarowanie to
efektywność i nowoczesność” mgr inż. Jarosław Jakubowski. Prezentuje on eksperyment, który został zaproponowany przez dział
techniczny Smart Plus z pełnym wsparciem ExxonMobil. Dotyczył
firmy z branży spożywczej, która w procesie produkcyjnym używa sprężarek tłokowych marki Neuman & Ester typ 2V2-335/170
o mocy 45 kW każda do sprężania dwutlenku węgla.
W ramach przeprowadzonego testu w jednej ze sprężarek
w miejsce dotychczas używanego oleju mineralnego zastosowano
olej syntetyczny MOBIL SHC serii 600 z jednoczesnym pomiarem
zużycia energii elektrycznej i temperatury pracy oleju w jednakowych warunkach pracy sprężarek. Po przeprowadzonych badaniach stwierdzono, że w sprężarce zalanej olejem syntetycznym
MOBIL SHC zużyto mniej więcej 2% mniej energii w porównaniu z analogiczną sprężarką zalaną olejem mineralnym. Oprócz
tego stwierdzono obniżenie temperatury pracy oleju w skrzyni
korbowej sprężarki zalanej olejem MOBIL SHC o mniej więcej
5°C w porównaniu ze sprężarką zalaną olejem mineralnym, co
dodatkowo potwierdza oszczędność energii związaną z lepszym
smarowaniem. W tym wypadku oszczędność energii elektrycznej
wynosi 12 600 kWh rocznie. Przekłada się to na redukcję emisji
CO2 o mniej więcej 12,5 t w skali roku. Jednocześnie czas pracy oleju między wymianami wydłużony został czterokrotnie, co
znacznie zmniejsza koszty serwisowe.

WYKORZYSTAĆ KOLEJNY RAZ
O tym, że technologie mające na celu optymalizację działania maszyn, w tym również sprężarek, będą się cały czas rozwijać, nie
trzeba nikogo przekonywać, tym bardziej że obecnie wykorzystanie sprężonego powietrza jest jednym z podstawowych źródeł energii dla większości procesów wytwórczych w zakładach
produkcyjnych. Coraz bardziej restrykcyjne normy wymagają od
producentów czystego powietrza i jak najniższej zawartości pary
wodnej, co gwarantuje większą wydajność i jakość procesów produkcyjnych.
Jednocześnie uwidacznia się trend związany z dążeniem do kolejnego zwiększenia efektywności energetycznej, dotyczący wykorzystania ciepła, które generowane jest w trakcie realizacji
procesów sprężania powietrza. W takich wypadkach nadmiar
ciepła może zostać odprowadzony do lokalnych sieci ciepłowniczych. Tego typu instalacja funkcjonować będzie m.in. w nowym
centrum danych Apple’a w duńskim Viborg. Istniejące możliwości
w tym zakresie dadzą szansę wykorzystania nadmiaru ciepła wytwarzanego przez przemysł np. do ogrzewania domów. W ten
sposób energooszczędne technologie po raz kolejny nie tylko
będą miały konkretne przełożenie na wyniki ekonomiczne firm,
lecz także pozytywnie wpłyną na środowisko. ■
dodatek sprężone powietrze 2015
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Jak zaprojektować optymalną
do potrzeb produkcji instalację
sprężonego powietrza

P – ciśnienie na wejściu do rurociągu (bar),
V – ilość powietrza FAD (m3/s),
d – średnica wewnętrzna rury (mm).
Jednak znacznie prostsze jest wykorzystanie Transair Flow Calculator. Jest to specjalny program ułatwiający dobranie optymalnej
średnicy rurociągu przy znanych parametrach takich jak: ilość zużywanego powietrza, ciśnienie pracy oraz długość instalacji. Dodatkowo jest tam także opcja doboru średnicy dla próżni.

Sprężone powietrze to najbardziej popularny nośnik energii w większości zakładów
przemysłowych. Jest to jednak bardzo drogie medium, gdyż w procesie sprężania tylko
15–18% energii zużywanej przez sprężarki jest zamieniane na energię sprężonego
powietrza. Jak widać, jest to proces wysoce nieefektywny, dlatego też należy tak
projektować i wykonywać instalacje sprężonego powietrza, aby koszt jego
wytworzenia był jak najniższy.

W

iększość projektów instalacji sprężonego
powietrza jest wykonywana przez projektantów instalacji sanitarnych i traktowana
jako wyposażenie techniczne budynku.
Jednak jakość tych projektów zwykle pozostawia wiele do życzenia. Zazwyczaj w tomie „Instalacje sanitarne”
jest to jeden krótki rozdział, w którym podana została informacja,
że sprężarki będą typu X i projektuje się instalacje z rur np. ocynkowanych w formie pierścienia dookoła hali. Szczegóły na rysunkach.
Żadnych obliczeń, bilansu zużycia powietrza, nie mówiąc już o podaniu wielkości spadków ciśnienia dla takiej instalacji.
Spora część projektowanych instalacji opiera się na dotychczasowym doświadczeniu użytkownika. Projektant wstawia do projektu średnicę, jaką mu sugeruje użytkownik, „gdyż taką mamy
i się sprawdza”. Jest to dość nieprofesjonalne podejście do tematu.
O ile jednak można liczyć na stosunkowo dobre doradztwo w zakresie doboru sprężarek i urządzeń do uzdatniania powietrza, to
w zakresie projektowania rurociągów rozprowadzających sprężone powietrze brakuje poradników, jak to zrobić prawidłowo.
Ustawa Prawo budowlane oraz rozporządzenia wykonawcze do
tej ustawy jasno określają, jakie instalacje stanowią wyposażenie
techniczne budynku. Instalacje sprężonego powietrza gazów
obojętnych oraz próżni nie stanowią wyposażenia technicznego
budynków ani tym bardziej nie są instalacjami sanitarnym. Są to
instalacje technologiczne. Muszą jednak spełniać warunek bezpieczeństwa określony w art. 5.1. Ustawy Prawo budowlane.
Dotyczy to w szczególności bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa użytkowania, BHP
oraz oszczędności energii! To ostatnie jest niezwykle istotne, gdyż
od tego, jak zostaną dobrane poszczególne elementy instalacji,
będą zależały koszty jej eksploatacji.
Aby zaprojektować energooszczędną instalację, należy dokładnie przeanalizować zapotrzebowanie w sprężone powietrze pod
względem jego ilości, jakości, ciśnienia oraz zużycia w czasie.
Dlaczego to takie ważne?
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Ilość zużywanego powietrza pozwoli na właściwy dobór wszystkich elementów instalacji: sprężarek, filtrów, osuszaczy, zbiorników oraz średnic rurociągów. Jakość powietrza pozwoli dobrać
odpowiednie osuszacze: ziębniczy czy może adsorpcyjny oraz
filtry, tak aby zachować odpowiednia klasę czystości powietrza.
Jeśli chodzi o ciśnienie pracy, to nie ma sensu sprężać powietrza
do 10 bar po to, aby potem na maszynach redukować je do 6 bar.
Zużycie w czasie pozwoli natomiast dobrać odpowiedniej wielkości zbiorniki buforowe i ustawić je w pobliżu największych rozbiorów.
Dopiero po uzyskaniu od inwestora wszystkich powyższych informacji można się zabrać do projektowania.
W tym artykule skupię się na projektowaniu sieci/rurociągów do
przesyłu sprężonego powietrza.
Rurociągi te można podzielić na: rurociągi zasilające (od sprężarkowni do hali bądź głównego ringu), rurociągi rozprowadzające
(najlepiej w formie ringu) oraz rurociągi podłączeniowe (doprowadzają powietrze z ringu do urządzenia).

WYMIAROWANIE RUROCIĄGÓW
Przesyłanie powietrza w rurociągach generuje straty powodowane tarciem. Aby zminimalizować to zjawisko, dobrze jest
stosować tzw. rury gładkie. Dodatkowe straty są spowodowane
wszelkimi zmianami kierunku przepływu (kolana, trójniki) oraz
zaworami, gdyż takie elementy „dławią” przepływ. Istnieją specjalne tabele podające informacje o tzw. „długościach przeliczeniowych” dla każdego z tych elementów, zależnie od średnicy,
a także równania wykorzystywane do obliczeń.
Spadek ciśnienia w rurociągu można obliczyć tak:
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1.85

5

dP = 1.6 x 10 x [(V x L)/ (d x P)] *
gdzie :
dP – spadek ciśnienia (bar),
L – długość rurociągu (m),

Bardzo ważnym kryterium przy doborze średnicy rurociągu jest
prędkość przepływu powietrza, gdyż ma ona istotny wpływ na
wielkość spadku ciśnienia.
Dla głównych rurociągów – zasilającego i rozprowadzającego –
prędkość przepływu nie powinna przekraczać 10 m/s. W wypadku rur podłączeniowych o długości do 15 m dopuszcza się
maksymalną prędkość do 15 m/s.
Instalacja sprężonego powietrza powinna być tak zaprojektowana, aby spadek ciśnienia pomiędzy sprężąrkownią a najbardziej
odległym punktem poboru nie przekraczał 0,1 bar. Przy doborze
średnic poszczególnych części instalacji sprężonego powietrza należy zastosować następujące kryteria:
ΔP dla rurociągów zasilających – 0,03 bar,
ΔP dla rurociągów rozprowadzających – 0,05 bar,
ΔP dla rurociągów podłączeniowych – 0,02 bar.
----------------------------------------------------------

∑ 0,1 bar
ZBIORNIKI SPRĘŻONEGO POWIETRZA NA INSTALACJI
Użytkownicy często żądają zaprojektowania zbiorników sprężonego powietrza ustawionych na końcu instalacji, uważając, że to

im zapewni właściwe ciśnienie na końcu instalacji. Nic bardziej
mylnego. Takie zbiorniki warto stosować w pobliżu urządzeń,
które w krótkim okresie potrzebują dużej ilości powietrza.
Zapobiegnie to „wyciąganiu” powietrza z całej instalacji.

OPTYMALIZACJA PROJEKTU RUROCIĄGÓW ROZPROWADZAJĄCYCH
Rurociągi sprężonego powietrza mają bardzo istotny wpływ
na wydajność całego systemu oraz koszty jego eksploatacji.
Zbyt małe średnice w stosunku do ilości przesyłanego powietrza powodują, że
sprężarka musi pracować na
wyższym ciśnieniu. Podniesienie ciśnienia na sprężarce to
zwiększenie kosztów zużycia
energii o mniej więcej 7%.
Instalacja powinna posiadać
odpowiednią liczbę zaworów
odcinających. Dlatego warto
jest pogrupować odbiory, tak
aby np. jedna maszyna lub linia
produkcyjna była podłączona
z jednego rurociągu zasilającego. Takie rozwiązanie znacznie
ułatwia wszelkie prace serwisowe, bez wyłączania większej
części zakładu. Minimalizuje to
liczbę zaworów montowanych
na rurociągach rozprowadzających, dzięki czemu możemy
relatywnie zmniejszyć spadki
ciśnienia. Daje to również możliwość opomiarowania zużycia
sprężonego powietrza przez dane urządzenie.
Ważny jest także materiał, z jakiego są wykonane rurociągi.
Lekki, modułowy, wykonany z aluminium system marki Transair
pozwala na zminimalizowanie spadków ciśnienia dzięki gładkim
ścianom wewnętrznym oraz pełnoprzelotowym złączom. System ten gwarantuje również, że użytkownik otrzyma w punkcie
poboru powietrze tej klasy, do jakiej je uzdatnił w sprężarkowni!

PODSUMOWANIE
Czasy, kiedy instalacje sprężonego powietrza budowało się na zasadzie „jedna rura dookoła hali”, minęły bezpowrotnie. Obecnie
instalacje należy projektować i wykonywać na potrzeby konkretnej technologii, jakiej używa inwestor. Dostarczymy wówczas powietrze o żądanych parametrach (takich jak: ciśnienie, objętość,
klasa czystości) przy najniższym możliwym koszcie. Efektywny
energetycznie system przyczynia się do znacznych oszczędności
energii i dzięki temu do obniżenia kosztów produkcji. ■

Katarzyna Tomczyk
Transair Manager Poland
Parker Hannifin Sales Poland
dodatek sprężone powietrze 2015
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Urządzenia do przygotowania
sprężonego powietrza
– rozwiązanie, które oferuje
różnorodne korzyści
Urządzenia do przygotowania sprężonego
powietrza są bardzo różnorodne, a poszczególni
uczestnicy zaangażowani w dany proces poszukują
odmiennych cech i własności. Przed zakupem
urządzenia do przygotowania sprężonego
powietrza o niskim zużyciu energii należy się
upewnić, że wybór padł na optymalne rozwiązanie.
Jaki system wybrać, by spełnić wymagania
wszystkich zainteresowanych stron? Na to pytanie
odpowiada Mark White, kierownik ds. rozwoju
rynku technologii przygotowania sprężonego
powietrza w firmie Parker domnick hunter.
RÓŻNE PUNKTY WIDZENIA
W zakładach produkcyjnych, w których stosowane jest sprężone powietrze, użytkowników można podzielić na trzy zasadnicze
grupy – każda o nieco innych wymaganiach w zakresie urządzeń
do przygotowania sprężonego powietrza. Mowa tutaj o różnych
wymaganiach stawianych przez kierowników różnych działów.

Kierownik zakładu

Kierownik ds. energii

Kierownik ds. jakości

Niezawodność

Niskie zużycie energii

Zapewnienie stałej jakości powietrza

Zapewnienie stałej jakości powietrza

Niskie emisje CO2

Niezawodność

Niskie koszty eksploatacji

Niskie koszty eksploatacji

Niski całkowity koszt utrzymania

że niezawodność i wydajność energetyczna, ponieważ atrybuty
te są bezpośrednio związane z niezawodnością instalacji i sprawnym przebiegiem procesu produkcyjnego. Jeżeli jednak zadamy
to samo pytanie kierownikowi ds. jakości lub energii, odpowiedź
będzie prawdopodobnie nieco inna.
O ile część wymagań będzie się pokrywać, o tyle sprostanie wymaganiom wszystkich stron wymusza przed zakupem urządzeń
konieczność uwzględnienia wielu czynników. Punktem wspólnym
jest jednak zapewnienie czystego, suchego sprężonego powietrza,
co ma zasadnicze znaczenie dla niezawodnego i opłacalnego procesu produkcyjnego.

STAŁY CEL: ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

Najprostszym i prawdopodobnie najbardziej niezawodnym typem
osuszacza absorpcyjnego jest osuszacz regenerowany na zimno.
Osuszacze tego typu są najpowszechniejsze ze wszystkich typów
osuszaczy absorpcyjnych dostępnych dziś na rynku. Zapewniają
także najniższe nakłady inwestycyjne, co może mieć decydujące znaczenie w analizie ekonomicznej, mającej wpływ na decyzję o zakupie – zwłaszcza że osuszacz jest zwykle najdroższym
elementem wyposażenia uzdatniających sprężone powietrze
urządzeń instalowanych w kompresorowni. Osuszacze te mają
wysoką niezawodność, a zarazem charakteryzują się najmniejszym stopniem skomplikowania. Ich wadą jest objętość powietrza
technologicznego zużywanego do regeneracji złoża sorpcyjnego.

Układ sprężonego powietrza należy do głównych odbiorników
energii elektrycznej, a w dobie redukcji kosztów i dbałości o środowisko naturalne użytkownicy mają niemal obsesję na punkcie
instalowania najbardziej wydajnych energetycznie produktów dostępnych na rynku. Jednak jeśli chodzi o osuszacze adsorpcyjne,
to dążenie do uzyskania najwyższej możliwej energooszczędności
często przekłada się na pogorszenie jakości powietrza, a co się z tym
wiąże – na złożoność i niezawodność rozwiązania. Z tego względu,
wybierając odpowiednie rozwiązanie, należy zachować ostrożność.

UKŁAD SPRĘŻONEGO POWIETRZA
NALEŻY DO GŁÓWNYCH
ODBIORNIKÓW ENERGII
ELEKTRYCZNEJ, A W DOBIE
REDUKCJI KOSZTÓW I DBAŁOŚCI
O ŚRODOWISKO NATURALNE
UŻYTKOWNICY MAJĄ NIEMAL
OBSESJĘ NA PUNKCIE INSTALOWANIA
NAJBARDZIEJ WYDAJNYCH
ENERGETYCZNIE PRODUKTÓW
DOSTĘPNYCH NA RYNKU
Polski Przemysł | ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Osuszacz adsorpcyjny jest najlepszym wyborem w wypadkach
instalacji wyposażonych w zewnętrzne odbiory powietrza lub
w wypadku aplikacji wymagających sterylnego lub prawie sterylnego sprężonego powietrza.

OSUSZACZE REGENEROWANE NA ZIMNO

Gdy zapytamy kierowników zakładów produkcyjnych, jakie kryteria są dla nich najważniejsze przy wyborze urządzeń do przygotowania sprężonego powietrza, odpowiedzą najprawdopodobniej,
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Zainstalowanie osuszacza zapobiega tworzeniu kondensatu, rdzy
i kamienia w zbiorniku buforowym oraz w instalacji przesyłowej,
co uzasadnia jego zastosowanie. Osuszacze adsorpcyjne zapewniają także dodatkową korzyść ze względu na utrzymanie właściwego punktu rosy, powstrzymując rozwój mikroorganizmów, co
ma zasadnicze znaczenie w wielu aplikacjach w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym.

JAKIE URZĄDZENIE ZASTOSOWAĆ?
Wybór osuszacza adsorpcyjnego nie jest zadaniem tak prostym, jak
może się wydawać. O ile wszystkie osuszacze adsorpcyjne dostarczają sprężone powietrze o ujemnym punkcie rosy, o tyle wybór konkretnego rozwiązania technicznego wymaga nie lada wysiłku.
Ponieważ oszczędność energii i błyskawiczny zwrot z inwestycji znajdują się na początku listy wymagań podmiotów, które odnoszą sukces rynkowy, w odpowiedzi na te oczekiwania firma Parker domnick
hunter stworzyła rozwiązanie idealne.

ENERGOOSZCZĘDNE OSUSZACZE ADSORPCYJNE
REGENEROWANE NA ZIMNO PNEUDRI MXLE ADVANTAGE MARKI PARKER DOMNICK HUNTER
Osuszacz PNEUDRI MXLE ADVANTAGE został stworzony specjalnie z myślą o zapewnieniu wszystkich korzyści oferowanych przez
tradycyjne osuszacze adsorpcyjne z regeneracją na zimno przy zachowaniu dodatkowych walorów, jakimi są: zwiększona ilość sprężonego
powietrza do użycia w instalacji, niższe koszty zużycia energii i mniejsze oddziaływanie na środowisko.
Osuszacz posiada wiele zalet typowych dla technologii osuszaczy modułowych regenerowanych na zimno. Asortyment został zoptymalizowany i ulepszony, zapewniając następujące korzyści:
dodatek sprężone powietrze 2015
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• Wydajność energetyczna wyższa nawet o 60% w porównaniu
z równoważnym osuszaczem regenerowanym na zimno,
• Ilość powietrza do wykorzystania większa o 17% w porównaniu
z równoważnym osuszaczem regenerowanym na zimno,
• Mniejsze oddziaływanie na środowisko naturalne dzięki niższemu
zużyciu energii i towarzyszących emisji CO2.
Dzięki wykorzystaniu technologii próżniowej objętość czystego,
suchego powietrza technologicznego potrzebnego do regeneracji została znacząco obniżona – do jedynie 3%. Inaczej jednak niż
w wypadku osuszaczy regeneracyjnych z dmuchawą, nie stosuje
się dodatkowego ciepła, a co za tym idzie, eliminuje się konieczność użycia zewnętrznego powietrza chłodzącego. Co najważniejsze, osuszacz PNEUDRI MXLE ADVANTAGE do regeneracji
wykorzystuje czyste i suche powietrze technologiczne, a nie zanieczyszczone powietrze z otoczenia. Dlatego wyeliminowana
zostaje możliwość zanieczyszczenia złoża osuszacza i procesów
za instalacją powietrza.

NIŻSZE KOSZTY EKSPLOATACJI I BŁYSKAWICZNY
ZWROT Z INWESTYCJI
Dzięki większej oszczędności energii okres zwrotu z inwestycji
w osuszacz PNEUDRI MXLE ADVANTAGE trwa zwykle od 12 do
18 miesięcy.

Osuszacz o modułowej konstrukcji z aluminium – zamiast tradycyjnej dwukolumnowej z zastosowaniem stali węglowej – ma
mniejsze rozmiary, przez co jest bardziej zwarty i lżejszy. Możliwa
pozostaje także jego pełna rozbudowa w przyszłości, gdy zwiększy się zapotrzebowanie produkcyjne i wprowadzi się do układu
większą liczbę sprężarek.

NAJWAŻNIEJSZA JEST NIEZAWODNOŚĆ
Niezawodność urządzeń ma zasadnicze znaczenie, gdyż jedno słabe ogniwo może zakłócić ruch całej instalacji. Wszyscy
użytkownicy końcowi wymagają niezawodności, a osuszacz
PNEUDRI MXLE ADVANTAGE tę niezawodność im zapewnia. Dodatkowe zabezpieczenia, takie jak tryb rezerwy awaryjnej na zimno, są standardem. Oznacza to, że w wypadku
awarii pompy próżniowej osuszacz może nadal pracować
w pełnym trybie z regeneracją na zimno i utrzymać ruch całej
instalacji.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA
ROZWIĄZAŃ DO PRZYGOTOWANIA SPRĘŻONEGO POWIETRZA MARKI PARKER DOMNICK
HUNTER:
• Niezawodność instalacji – bezproblemowa eksploatacja urządzeń i sprawny przebieg procesów wykorzystujących sprężone
powietrze,
• Czyste, suche powietrze do wszystkich zastosowań,

Energooszczędna technologia regeneracji na zimno dostarcza
o 17% więcej powietrza i zapewnia średnio o 60% niższe zużycie
energii niż porównywalne osuszacze z tradycyjną regeneracją na
zimno. Zastosowanie układu marki Parker domnick hunter powoduje także o 39% niższe zużycie energii niż przy porównywalnych
osuszaczach z regeneracją na gorąco.

• Brak zanieczyszczania produktów, procesów lub urządzeń,
• Niskie koszty konserwacji – mniejsza częstotliwość lub całkowite wyeliminowanie nagłych oraz nieplanowanych czynności konserwacyjnych – lepsza kontrola nad budżetem,

Oprócz imponującej energooszczędności wynikającej już z samego
projektu osuszacze są standardowo wyposażone w system zarządzania energią, zapewniający jeszcze większe oszczędności.

• Brak użycia ciepła,

DO WSZYSTKICH ZASTOSOWAŃ

• Mniejsze oddziaływanie instalacji na środowisko naturalne,

Osuszacz PNEUDRI MXLE ADVANTAGE jest odpowiedni do
wszystkich zastosowań przemysłowych, gdzie wykorzystywane
jest sprężone powietrze, począwszy od bezpośredniego kontaktu z żywnością i napojami, po zastosowania w przemyśle farmaceutycznym. Jest także idealnym rozwiązaniem w zastosowaniach
krytycznych, które wymuszają użycie czystego, suchego powietrza
technologicznego do regeneracji (aby zapobiec zanieczyszczeniu
złoża adsorpcyjnego) oraz narzucają konieczność wykorzystania
materiałów konstrukcyjnych zgodnych z wytycznymi FDA (Rozdział
21 CFR) i dyrektywą 1935/2004/EWG.

• Niższe zużycie energii przez instalację,

• Zgodność z przepisami prawa – np. łatwiejsze spełnienie wymogów przepisów dotyczących higieny w przemyśle produkcji
żywności i napojów oraz w przemyśle farmaceutycznym,
• Uproszczona procedura rejestracji urządzenia w UDT – niższe
koszty.
Osuszacz PNEUDRI MXLE ADVANTAGE nie ma sobie równych
pod względem planowania budżetu, dostępności powietrza, zużycia energii i całkowitego kosztu utrzymania.

WYRAŹNA PRZEWAGA
Osuszacz PNEUDRI MXLE ADVANTAGE posiada w standardzie
układ filtracji wstępnej i końcowej, a kompletny zespół dostarcza
powietrze zgodne z wymaganiami normy ISO 8573-1 (klasa 2-2-2
lub 2-3-2). Wydajność filtracji i osuszania została zbadana na zgodność z normami ISO 12500-1, ISO 8573-4 i ISO 7183, co potwierdziło niezależne towarzystwo klasyfikacyjne Lloyds Register.
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Firma Parker domnick hunter jest światowym liderem
w dziedzinie filtracji, oczyszczania i separacji sprężonego powietrza i gazów. Oferuje wiele uznanych, markowych produktów i cieszy się zaufaniem poważnych klientów. Więcej
informacji można uzyskać, pisząc na adres <dh.polska@parker.com>. ■

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.

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

automatycznemu i precyzyjnemu dostosowaniu prędkości obrotowej sprężarki do konkretnego zapotrzebowania na sprężone
powietrze w danej jednostce czasu można zmieniać i dostosowywać do własnych potrzeb ilość sprężanego powietrza. Pozwala
to na dostarczanie go w najbardziej ekonomiczny sposób” – podkreśla Andy Webb.
Spośród głównych elementów wpływających na oszczędności
energii w trakcie stosowania sprężarek Hydrovane wymienić należy m.in. regulację prędkości gwarantującą optymalne warunki
obciążenia w całym zakresie prędkości obrotowych. Jednocześnie zmiana poboru powietrza do minimalnej prędkości obrotowej umożliwia dostosowywanie się maszyny w trakcie pracy do
zmniejszonego zapotrzebowania na sprężone powietrze. Sprężarki znajdujące się w ofercie BP Techem posiadają także wbudowany system odprężania, który również zmniejsza pobór energii.

O

bchodzące w tym roku jubileusz 25-lecia istnienia BP Techem SA było jednym z pierwszych
przedsiębiorstw tego typu działających na polskim rynku. Jako przedstawicielstwo zagranicznych koncernów, a także wyłączny dystrybutor
przedsiębiorstwo ma w swoim portfolio m.in. fińskie materiały
ścierne KWH Mirka, brytyjskie opony Dunlop, holenderskie zawory elektro-magnetyczne ASCO, brytyjskie uszczelnienia przemysłowe i materiały tłumiące James Walker czy też amerykańską
aparaturę pomiarową Rosemount.
Niezwykle istotnym elementem oferty BP Techem są także sprężarki łopatkowe produkowane przez brytyjską firmę Hydrovane.
„Jak dotąd koncern sprzedał na świecie 850 tys. sprężarek. Jest to
przede wszystkim zasługa opatentowanych rozwiązań konstrukcyjnych, związanych z systemem technologii łopatkowej. Strategia
firmy pozwala na dostosowywanie oferty do aktualnych potrzeb
rynku. Jest tak dzięki temu, że już sprawdzone konstrukcje i technologie sprężarek marki Hydrovane, które przez lata udowadniały swą niezawodność, zostały zachowane i są ciągle uzupełniane
o kolejne innowacje – mówi Andy Webb – szef produktu Hydrovane 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 raportu 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”.
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Czy wiesz, że...
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 transportowane jest do głównego separatora oleju. Tam usuwane 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.

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 Hydrovane mają niewątpliwą zaletę wynikającą z ich konstrukcji: „Dzięki

„Większość systemów sprężonego powietrza działa w zakresie
ok. 70% nominalnej wydajności sprężarek o stałej prędkości obrotowej. Pozostały czas to praca sprężarek w odciążeniu, która
jest czystą stratą energii elektrycznej. Fakt zmienności zapotrzebowania na powietrze występuje w większości zakładów produkcyjnych. Zależeć może on m.in. od względów technologicznych
procesu produkcyjnego, charakteru prac rozłożonych w czasie,
rodzajów maszyn wykonawczych, sezonowości produkcji itd. Elementy 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.

Czy wiesz, że...
Oferowane na rynku polskim przez obchodzący jubileusz
25-lecia istnienia BP Techem sprężarki marki Hydrovane
cały czas są unowocześniane. Plany modernizacyjne dotyczą m.in.: zwiększenia wydajności w swojej klasie silnika
poprzez optymalizację wewnętrznego przepływu w sprężarce, 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 układzie 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.

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 energetycznej. Dzięki nim uzyskać można konkretne wsparcie finansowe związane 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 rozwiązań innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie można
znaleźć w modelach znanych od wielu lat. „Tempo zmian jest wynikiem ciągłego zapotrzebowania ze strony klientów na wprowadzanie 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 podkreślenia – sprężarki te zachowują wszystkie cechy, które zbudowały 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 pewnością w dalszym ciągu zdobywać uznanie klientów z Polski, Europy 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 indywidualnych 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, budownictwo, 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 czyszczenia dział czołgowych, w medycynie są wykorzystywane jako
pneumatyczne narzędzia medyczne. Mają też podstawowe zastosowanie 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 spawalnicze. Pomagają w transporcie jako urządzenia załadunkowe,
są podstawą instalacji chłodzenia i ogrzewania. „Zastosowań sprężarek jest rzeczywiście bardzo wiele. Dzięki temu, że oferowane
przez nas urządzenia mają wysoką renomę na rynku i jednocześnie 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 poczynienie oszczędności w wielu gałęziach przemysłu. Jest to bardzo pozytywny rezultat naszej działalności”. ■
dodatek sprężone powietrze 2015

15

BAZA FIRM

ALMiG Kompressoren Polska SA
ul. Krzysztofa Kolumba 22
02-288 Warszawa
tel.: +48 22 868 03 53
fax: +48 22 868 00 33
e-mail: almig@almig.pl
www.almig.pl

BP Techem SA
ul. Ludwinowska 17
02-856 Warszawa
tel.: +48 22 489 65 10
kom.: 605 472 501
fax: +48 22 489 65 55
e-mail: hydrovane@techem.com.pl
www.sprezarki-techem.com.pl

COMEST
ul. Kościuszki 8
84-220 Strzebielino
kom.: +48 501 316 906
fax: +48 58 333 45 34
e-mail: info@comest.pl
www.comest.pl

Parker Hannifin Sales Poland Sp. z o.o.
ul. Równoległa 8
02-235 Warszawa
tel.: 22 573 24 00
fax: 22 573 24 03
e-mail: dh.polska@parker.com
www.parker.com

ALMiG Kompressoren Polska dostarcza kompresory powietrza i gazów do najbardziej wymagających Klientów.
W ofercie dostępne są sprężarki: śrubowe, śrubowe o zmiennej wydajności, śrubowe bezolejowe, tłokowe, wysokociśnieniowe, turbosprężarki, trackair. Wśród rozwiązań znalazły się również urządzenia specjalistyczne, wykorzystywane do uzdatniania powietrza, takie jak: osuszacz adsorpcyjny (regenerowany na zimno i na gorąco), chłodniczy,
a także separatory (cyklonowe, oleju z kondensatu), filtry i zbiorniki ciśnieniowe. Przedsiębiorcom w obszarze
energetyki, zakładom przemysłu ciężkiego oraz wydobywczego proponujemy bezolejowe kompresory odśrodkowe. Gwarantujemy wsparcie przy doborze oraz konfiguracji poszczególnych systemów zasilania sprężonym powietrzem, jednocześnie podejmujemy się działań związanych z najbardziej skomplikowanymi systemami naprawy
i serwisowania. W ramach serwisu technicznego wykonywane są także montaże, rurociągi, systemy nadzoru i sterowania. Zapewniamy stałą pomoc.

■ Bezpłatna prenumerata
Dział Sprężonego Powietrza i Próżni

• Sprężarki i dmuchawy do biogazu.

• Sprężarki łopatkowe HYDROVANE.
Kompresor łopatkowy, od najprostszej do skomplikowanej
maszyny sterowanej mikroprocesorowo i wyposażonej
w falowniki, znajduje zastosowanie zarówno w małych
przedsiębiorstwach usługowych, produkcyjnych, jak
i w przemyśle ciężkim. Przyczyną sukcesu tego właśnie
rozwiązania technicznego jest wyjątkowa żywotność stopnia
sprężającego.

• Autoryzowany serwis sprężarek
i pomp próżniowych.

• Pompy próżniowe olejowe i bezolejowe.

• Usługi projektowe i wykonawcze
w zakresie instalacji sprężonego
powietrza i próżni.

• Uzdatnianie powietrza: filtry liniowe, osuszacze chłodnicze
i adsorpcyjne, separatory cyklonowe, chłodnice, zbiorniki.

• Program Rozszerzonej 10-letniej
Gwarancji dla sprężarek Hydrovane.
• Audyt instalacji sprężonego powietrza
– optymalizacja systemu.

szyć wydatki użytkowników sprężarek. Zakres naszej
oferty obejmuje: sprężarki śrubowe ADICOMP, sprężarki łopatkowe i tłokowe, doprężacze i sprężarki PET,
filtrację i osuszanie sprężonego powietrza, projektowanie i wykonawstwo instalacji sprężonego powietrza
(i innych mediów), sprężarki do gazów metanowych,
wybuchowych i obojętnych, przemysłowe dmuchawy
powietrza, układy automatyki i monitoringu mediów
i procesów przemysłowych, naprawy i serwis kompresorów, dmuchaw i pomp próżniowych innych
producentów.

Parker Hannifin Sales Poland Sp. z o.o. należąca do koncernu Parker Hannifin, światowego lidera w zakresie
napędów i sterowań dostarcza zaawansowane technicznie, energooszczędne rozwiązania dla przemysłu.
W zakresie produktów filtracji i separacji polecamy

Z wymuszonym odparowaniem czynnika chłodniczego;

I. Urządzenia uzdatnianie sprężonego powietrza

d) Filtry sprężonego powietrza

a) Osuszacze adsorpcyjne sprężonego powietrza

e) Chłodnice końcowe sprężonego powietrza chłodzone powietrzem lub wodą z opcjonalnymi agregatami
wody lodowej

Regenerowane na gorąco metodą próżniową, budowa klasyczna
Regenerowane na zimno, budowa klasyczna i modułowa
Regenerowane na zimno, budowa modułowa
b) Osuszacze chłodnicze sprężonego powietrza

www.magazynspozywczy.com.pl
Polski Przemysł

• Oryginalne części zamienne.

Specjalizujemy się w obniżaniu kosztów eksploatacji systemów sprężonego powietrza. Dostarczamy nowoczesne sprężarki powietrza. Wraz
z nimi wyposażamy firmy w wydajne i skuteczne
układy uzdatniania sprężonego powietrza. Dodatkowo, projektujemy i wykonujemy instalacje.
Jednym zdaniem: kompleksowo zajmujemy się
sprężonym powietrzem. Jako inżynierowie zwracamy uwagę na jakość naszych aplikacji. Wysoka
trwałość zapobiega kosztownym przestojom
produkcyjnym. Nasze rozwiązania mogą zmniej-
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Z zalanym czynnikiem chłodniczym parownikiem
c) Osuszacze tandemowe, łączące technologie chłodniczą
z adsorpcyjną – NOWOŚĆ!

II. Przemysłowe wytwornice do produkcji azotu In House
III. Przemysłowe wytwornice do produkcji wodoru In
House

■ Szerokie spektrum tematów przemysłowych
– brak ograniczeń tematycznych
■ Bezpłatny dostęp do wszystkich publikacji na stronie www
■ Dystrybucja podczas najważniejszych
wydarzeń branżowych

www.polskiprzemysl.com.pl

