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Toimetuse veerg

Rasketel aegadel on vaja
usku, tahet ja tegusid

Filiaali juhataja
Andrus Loit

Alates 2020. aastast seisame silmitsi katsumustega, mis
mõjuvad meile sellise intensiivsuse ja kiirusega, mida me ei ole
kogenud rohkem kui 70 aastat.
COVID-19, tarneahelate häired või katkemine, transpordimahtude vähenemine, toorainete, nafta ja gaasi puudused, kliimakatastroofid, energiakulude hüppeline kasv, senitundmatult
kõrge inflatsioon ja sõda keset Euroopat. Need katsumused
mõjutavad igat inimest, igat ettevõtet ja igat organisatsiooni
negatiivselt.
Vaatamata kõigele ei tohi me unustada, et meie tänane maailm
on kõigist maailmadest, mille ajalugu me tunneme, parim: mitte
kunagi varem ei ole olnud nii palju heaolu, nii vähe nälga, nii
tõhusat tervishoidu, nii palju töökohti ja nii head haridustaset
kui tänapäeval. Sellega ei ole mõeldud seda, et tänapäeva
maailm on täiuslik, vaid vastupidi – kõikjal on veel väga palju
teha, et maailma tänasest veelgi paremaks muuta.
Nii kaua kui inimesed on elanud, on nad alati tõestanud, et
nad on võimelised leidma lahendusi ning seeläbi ületama kõiki
tänapäevaseid ja tulevasi katsumusi, kui nad kokku tulevad,
üksteisega suhtlevad, omavahel teadmisi vahetavad ning tööd
ja ülesandeid jagavad.

Vajame lootust ja kindlustunnet, et usaldada oma oskusi
ja säilenõtkust. Peame tahtma ning soovima probleeme
lahendada ja näitama julgust, et võtta asju käsile ja tegutseda, isegi kui oleme teadlikud selle tegevusega kaasnevatest
riskidest.
Peame oma kahtlused ja hirmud muutma julguseks ning
täitma ülesandeid jätkusuutlikult ja sihikindlalt: ettevõtted,
töötajad, poliitikud, ametiühingud ja iga inimene samal
määral.
Tulevik on tundmatu ja ei ole prognoositav. Juhtuda võib
kõike – nii head kui ka halba. Vastutame kõik selle eest,
et anname endast parima, et muuta tulevik paremaks kui
olevik.
Näeme kriise hea võimalusena luua uuenduslikum, edukam
ja parem maailm.
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Uus suruõhujaam tagab maksimaalse töökindluse

Keskkonna koormuse vähendamine – energia tootmine
Indaveri kontserni kuuluv Hamburgi jäätmekäitlusettevõte Abfall-Verwertungs-Gesellschaft mbH oli üks
esimesi pakkujaid, kes keskendus ohtlike ja tööstuslike jäätmete kontrollitud kõrgel temperatuuril põletamisele ning teeb esimese seda tüüpi põletusjaamana Saksamaal juba alates 1971. aastast teedrajavat tööd
keskkonnasõbralikul tööstusjäätmete kõrvaldamise valdkonnas. Tänaseni on firma keskkonna- ja kvaliteedistandardid oma tegevusharus etaloniks.

Kõrgtemperatuuril põletamine on Hamburgis asuva suure jõudlusega jäätmekäitlusettevõtte põhitegevuseks. Ohtlike
jäätmete põletusjaam on pärast 1990.
aastatel tehtud ulatuslikke renoveerimistöid üks suurimaid ja kaasaegsemaid omataolisi rajatisi maailmas. Täna võtab jaam
aastas kuni 159 000 tonni jäätmeid. Saadud heitsoojus juhitakse naabruses asuva
soojuse ja elektri koostootmisjaama kaudu
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Hamburgi kaugküttevõrku. Sel viisil varustatakse põletamisel tekkiva heitsoojusega
kuni 30 000 majapidamist..

Jäätmetest saab energia
Kõrgtemperatuurili põletamine on hoolikalt
kontrollitud protsess, mis on ühendatud
uusimatel standarditel põhinev keerukas
suitsugaaside puhastussüsteemiga. Jaam
töötab ööpäevaringselt, 24-tunniste vahe-

tustega ja seda seitse päeva nädalas. See
koosneb kahest ühesugusest teineteisest
sõltumatust põletusliinist, mida kontrollitakse ja hooldatakse vaheldumisi. Mõlemal
liinil on oma suitsugaaside puhastussüsteem. Optimaalsed põletustingimused ja tõhus suitsugaaside puhastamine vähendavad jaama heitkogused miinimumini. Need
ei ole mitte ainult väiksemad kui föderaalse
immissioonikontrolli seadusega kehtesta-

tud (17. BImSchV) piirväärtused, vaid ka
tunduvalt madalamad kui Hamburgi tüübikinnitusameti rangemad väärtused.
Mõlema põletusliini südameks on kaheteistkümne meetri pikkune pöördahi, mis
pöörleb aeglaselt ümber oma telje, pannes
jäätmed ringlema ja tagades seeläbi täieliku põletamise. Samal ajal kui tekkiv räbu
jahtub veevannis, sisenevad suitsugaasid
järelpõlemiskambrisse. Siin hävitatakse
kõik järelejäänud orgaanilised ühendid,
nagu dioksiinid ja furaanid. Heitsoojuskatlas annavad suitsugaasid suurema osa
oma soojusest kuuma auru tootmiseks, mis
juhitakse kohalikku kaugküttevõrku. Elektrostaatiline filter eraldab jahutatud gaasist
tolmu. Erinevad märgpuhastuse etapid
eraldavad seejärel raskmetallid, vesinikkloriidi ja vääveldioksiidi.

mine suurenes taas, sai selgeks, et aeg on
suruõhujaama uuendamiseks küps. Tüübikinnitusamet kohustab kasutama „parimat
võimalikku tehnikat“ (PVT) ja seetõttu võttis
AVG Hamburg ühendust KAESERi müügiosakonnaga. ADA analüüs (õhu tarbimise
analüüs) näitas, et umbes 7,0 baari rõhu
korral on vaja suruõhu mahtu kolm korda
30 m³/min. Aga uus jaam tuli projekteerida nii, et usaldusväärselt rahuldatud ei
oleks mitte ainult praegune vajadus, vaid
on ruumi ka edasisteks arendusteks. Uus
KAESERi suruõhujaam alustas tööd 2021.
aastal. Ruumiliselt võimalikult heade tingimuste loomiseks ehitati selleks isegi uus
hall. Täna tagavad töökindla suruõhuvarustuse neli DSDX 305 kruvikompressorit (maks. töörõhk 8,5 baari), kaks energiasäästlikku HYBRITEC DTI 668-902
kuivatit hoolitsevad uute ja veel osade

Parim võimalik tehnika

vanade kompressorite suruõhu töötlemise eest. ikka paigas. Seda kõike kontrollib ja juhib tüüpi masinateülene juhtseade
SIGMA AIR MANAGER 4.0. Kuna süsteemi
töökindlus on esmatähtis, peavad Thomas
Pöthe ja tema kolleeg Lars Schubert ka
hooldust ja teenindust väga oluliseks ning
võtavad rahuloluga kokku: „Oleme väga rahul kõrge tehnilise taseme, hea toe ja töökindla KAESERi hooldusega.”

Suruõhku kasutatakse põletussüsteemis
muu hulgas jäätmete transportimiseks suruõhu membraanpumpade abil, lendtuha
katlast ja E-filtrist väljaviimiseks, jäätmete
pihustamiseks torus ja järelpõletuskambris
ning suruõhul mängib olulist rolli süsteemi
turvalukustuses, mis lülituks rõhul alla 3,8
baari välja. Thomas Pöthe (tootmisjuht) võtab teema kokku: „Kui suruõhku poleks isegi
lühikese ajavahemiku jooksul, ei saaks me
enam põletamist jätkata ja süsteem lakkas
töötamast. Seetõttu on suruõhuvarustuse
absoluutne töökindlus hädavajalik.” Vana
jaam, millest osa pärines renoveerimisaastast 1997 ja osa 2014, ei vastanud enam
sellele tingimusele. „Vajaliku hoolduse ajal
oli probleeme vajaduse rahuldamisega ja
järkjärgulise laienemise tõttu saavutasid
kaks vanemat 160 kW kompressorit lõpuks
oma võimsuse piiri," selgitab hoolduse ja
varahalduse eest vastutav Lars Schubert.
Kui 2018. aastal võeti seoses uue mahutipargi ehitusega kasutusele rohkem suruõhu membraanpumpasid ja suruõhu tarbi-

Vasak pilt:
Imamisjaam koos suruõhu
membraanpumpadega.
Parem pilt:
Mõlema põletusliini südameks
on kaheteistkümne meetri pikkune pöördahi.

Oleme väga rahul kõrge tehnilise
taseme, hea tehnilise toe ja töökindla
KAESERi hooldusega.
(Thomas Pöthe, tootmisjuht)
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Itaalia pärmispetsialist panustab KAESERi turbopuhuritele

Pärm Firenzest

Juba tuhandeid aastaid tagasi valmistasid inimesed Vana-Egiptuses ja Hiinas teadlikult pärmi. Keskajal oli
isegi õllepruuli amet, kes õlletehastes pärmi eest hoolitses ja seda paljundas. Esimesed tööstuslikud protsessid küpsetuspärmi tootmiseks töötati välja 19. sajandil. Firenze pärmispetsialist ZEUS IBA on pühendunud pärmi tööstuslikule tootmisele. Ta teeb seda suure armastusega traditsioonide vastu ja põhjalike
erialateadmistega kaasaegse tootmistehnoloogia vallas.

ZEUS IBA asub Firenze kesklinnas, vaid
20-minutilise jalgrattasõidu kaugusel Santa
Maria Novella basiilikast ja Pitti paleest. Perefirma, mida tänagi juhib perekond Grechi,
sai alguse 1950. aastatel. Sel ajal toodeti
puuviljaželatiini ja želeesuhkrut ning veidi
hiljem järgnesid esimesed sammud 1980.
aastatest põhitooteks oleva küpsetuspärmi
tööstuslikuks tootmiseks. Oluliseks verstapostiks oli ühisettevõtte asutamine 2016.
aastal firmaga LALLEMAND - küpsetuspärmi tööstusliku tootmise valdkonna ülemaailmne tegija. Tänu alates 2020. aastast
100-protsendilisele kuulumisele Lallemandi
kontserni avanes siiani kindlalt traditsiooni-
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del tugineval perefirmal võimalus avaneda
uutele, globaalsetele turgedele.

Imeline paljundamine
Küpsetuspärmi, mida Firenze pärmispetsialist ZEUS IBA toodab tööstuslikes
kogustes, saadakse saccharomyces cerevisiae perekonda kuuluva, looduslikult
esineva mikroskoopilise üherakulise elliptilise seene kasvatamisel.
Põhimõtteliselt paljundatakse nende pärmirakkude, nn puhaskultuursete pärmide,
tüve, kuni saadakse soovitud kogus küpsetuspärmi. Ideaalsete temperatuuri- ja toitetingimuste korral saab 2 grammi laborist

pärit puhaskultuuri pärmi kääritades vähem
kui ööpäevaga kasvatada mitu tonni küpsetuspärmi. Toitainetega varustamise (suhkrupeedist saadav melass, fosfor ja lämmastikuühendid) ning protsessi tingimused
(temperatuur, aeg, niiskus) on määravad
valmistoote omaduste ja kvaliteedi jaoks.
Kuna käärimine võib olla nii anaeroobne kui
ka aeroobne, on konkreetsete tootmisetappide läbiviimiseks vaja palju oskusteavet,
sest piir kahe käärimistüübi vahel on üliõrn.
Õiges koguses õigel hetkel õigeid aineid
lisades saab pärmispetsialist juhtida protsessi soovitud suunas, et lõpptooteks oleks
küpsetuspärm ja mitte alkohol. Küpsetus-

Määravaks on suur energiasääst ja
süsteemide peaaegu hooldusvaba töö.
(Alessio Piccini, hoolduse ja protsesside ohutuse osakond, ZEUS IBA, Firenze)

pärmi toodetakse peamiselt aeroobsetes
tingimustes, mistõttu on õhuhapniku reguleeritud juurdevool oluline element. Õhuhapnikku viiakse toitainelahusesse suurtes
kogustes kõige kaasaegsemate elektrooniliste instrumentide täpse kontrolli all.

Kindla peale minek
Enne 2016. aasta renoveerimist andsid
nende ventilatsiooniprotsesside jaoks õhku
seitsme erineva tootja puhurid. Pärmiettevõte pidi rinda pistma selliste probleemidega nagu müra, suur veetarbimine ja suured
kulud, muu hulgas pideva, ulatusliku hooldustööde ja õlivahetuste tõttu. „Tootmine
oli kõike muud kui mugav, kuna süsteeme
tuli käsitsi sisse ja välja lülitada ning olid
analoogjuhitavad," meenutab hoolduse ja
protsesside ohutuse eest vastutav Alessio Piccini. „Lisaks oli vanadel seadmetel
pidevalt probleeme juhtventiilidega. Samuti ei olnud tööviis üldiselt kuigi efektiivne.“ 2016. aastal sai lõplikult selgeks,
et hädasti on vaja tegutseda. Lahendus
KAESERi PillAerator turbopuhuri näol tõo-

tas suurt edasiminekut. Kuna need seadmed on magnetlaagritega, töötavad need
täiesti kontaktivabalt ja määrimiseta ning
on seetõttu ka täiesti kulumisvabad. Ära
jäävad õli- ja laagrivahetused. Uue tehnoloogiaga loodeti ka märkimisväärset
energiasäästu. Aga ettevõte tahtis minna
kindla peale. Seetõttu otsustati testimiseks
asendada ainult üks olemasolev vanem
seade kaheks kuuks turbopuhuriga. Alessio Piccinis oli tekkinud uudishimu ja tal ei
tulnud pettuda. Tulemus ületas tema ootusi:
KAESERi turbopuhur andis 25 protsendilise mõõdetava energiasäästu. See oli
stardipauguks kogu jaama uuendamiseks.
Täna varustavad kuut kääritusplokki õhuga
kümme KAESER PillAerator LP 8000 turbopuhurit. Alessio Piccini on väga rahul:
„Uute puhuritega vähendame energiatarbimist kokku 30 protsenti ja säästame võrreldes vanade seadmetega umbes 0,5 MWh
aastas. Energiatarbimise vähenemine võimaldas ZEUS-il saada
nn TEEd (Energiatõhususe sertifikaadid), mida

GSE 1 väljastab eeskujulikele ettevõtetele.
Nii aitavad KAESERi PiillAerator turbopuhurid vähendada ettevõtte kulusid.

1
GSE on riigiettevõte, mis edendab ja toetab
taastuvate energiaallikate kasutamist Itaalias.

Foto: Adobe Stock

Foto: Adobe Stock

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

Turbopuhuritega LP 8000 õnnestus kulusid
vähendada umbes 25 protsendi võrra.

KAESERi report | 7

Muinsuskaitse kaasaegsete ehituskompressoritega

Et kirik jääks
külasse
Keset Transilvaaniat, Rumeenia
külas Geoagius seisab endiselt
Rumeenia tõenäoliselt vanim
keskaegne kabel. Arheoloog
Gheorghe Petrov tegeles 1990.
aastate alguses üle kümne aasta
küsimusega, millal kabel tegelikult ehitati. Arheoloogiliste kaevamistööde käigus kaevastta koos
oma meeskonnaga välja üle 200
haua, millest vanimad pärinevad
kuningas Ladislau I (1077-1095)
ja kuningas Coloman I Cărturaruli
(1095-1116) valitsemisajast.

Geoagiu rooma stiilis Kabel on üks vanimaid säilinud sakraalehitisi Rumeenias.
Selle täpne ehitusaeg pole teada, kuid arheoloogiliste leidude, eriti kirikuaias asuvate, umbes aastast 1100 pKr pärinevate
haudade järgi, pidi kirik eksisteerima juba
11. sajandi lõpus. Ringikujulise põhjaplaaniga ( Rotund) kabelit kasutati kirikuna kuni
16.sajandi lõpuni, mil valmis uus kirik (Biseria Reformata) kabeli kõval asuvas kirikuaias. Tänapäeval on veel selles hoones säilinud väärtuslik vileorel, mille on ehitanud
omalajal tuntud orelimeister Istvjn Kolonics.
Huvitav on, et nii kiriku sees kui ka väljas
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Parem pilt: Fassaadi restaureerimisel kasutatavate erinevate eriseadmete tööks on vaja
suruõhku.
Alumine pilt: Ka välisseintel olevad arvukad
mälestused meentuvad rooma ajalugu.

on arvukalt pilte Rooma ajaloost, näiteks
kahe lõvi kujud otse kirikuportaalis, mis on
tõenäoliselt ex voto kujud lähedal asuvaid
terme külastanud haigete tervendamiseks.
Sissepääsust paremal on Rooma sõdurite
kummardatud pooljumalat Heraklest kujutav bareljeef, selle kõrval on kiriku seinas
hauamonument roomlanna portreega.

Suured väljakutsed

Ehitusplatsi kangelased
„Toodetud Saksamaal“
Fassaadi restaureerimisel kasutatavate
erinevate eriseadmete tööks on vaja suruõhku. Selle jõul töötavad kõik seadmed,
nagu näiteks tolmuimejad, kõrgsurvepesurid, kuivjääpritsid, veejoaseadmed, aurupuhastid jne. Erinevate seadmete suruõhuga
varustamiseks kasutab ALPIN SHUNT
mobiilseid ehituskompressoreid KAESER
MOBILAIR 31 ja MOBILAIR 82. Moodsate

kütusesäästlike diiselmootorite ja vastupidava korpusega mobiilsed ehituskompressorid vastavad ka kõige raskematele ehitusplatsi tingimustele: tänu rotatsioonmeetodil
paagutatud PE katetele on seadmed äärmiselt stabiilsed, tänu intuitiivsele ja lihtsale
töökontseptsioonile on nad väärtuslikud
partnerid ehitusplatsil. Tarbetud seisakud
välditakse tänu kõikidele hoolduspunktidele
optimaalsele ligipääsetavusele. See on eriti
oluline restaureerimistöödel tähtaegadest
kinnipidamiseks. MOBILAIR 82 on varustatud ka generaatoriga, et ehitusplatsil oleks
alati mobiilne toiteallikas. Tundlikes siseruumides kasutamiseks on energiasäästlike elektrimootoritega heitmevabad e-power
versioonid.

Kõik pildid: Sorin Gliga, GLISOR MIX SRL

Selleks, et säilitada ainulaadne hoone tulevastele põlvedele, tellis Transilvaania
reformeeritud piiskopkonna kirik ehitusfirmalt Domino Construct Expert 2021. aastal
sakraalehitise restaureerimise. Fassaadi
ulatuslikud renoveerimistööd ei nõudnud
mitte ainult põhjalikku tehnilist oskusteavet
ja seadmeid, vaid ka suurel kõrgusel töötamise kogemusi. Fassaadiekspert ALPIN
SHUNT pakkus selles restaureerijatele
asjatundlikku tuge. 2009. aastal juhatuse esimehe Cseresznyesi poolt asutatud
ettevõte on spetsialiseerunud ajalooliste
mälestusmärkide ja hoonete restaureerimisele ja professionaalsele fassaadide
puhastamisele, mille järele on tänapäeval
suur nõudlus. Nende eritööde teostamisel
kasutab fassaaditööde firma oma mitmekülgset ja tehniliselt keerukat varustust,
mille abil ALPIN SHUNT rakendab nt laia
valikut praegu saadaolevaid liivapritsiprotsesse (liivaga puhastamine, kuivjääga puhastamine, hüdropuhastus). Kõrgete hoonete ja monumentide (nt kirikutornide) või
metallkonstruktsioonide (nt plekk-katuste)
puhul kombineeritakse väga sageli puhastus- ja taastamistöid ning ronimistehnikat.
Kasutatakse ka tõstukeid ja fassaadilifte.
Nii oli see ka Geoagiu rooma stiilis kabeli
tööde puhul.

KAESERi mobiilsed ehituskompressorid
varustasid kõiki meie
renoveerimisseadmeid
usaldusväärselt kvaliteetse suruõhuga.
(István Cseresznyes, ALPIN SHUNTi omanik)
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KAESERi uus suruõhusüsteem tagab usaldusväärse ja tõhusa pideva töö

Foto: Adobe Stock

Investeerimine sää

Quebeci metsasektor on kohaliku majanduse üks tugevamaid mootoreid ning metsandussektor on oluline paljudes provintsi 140 vallas. Lisaks on metsanduses ligikaudu 60 000 kõrgelt kvalifitseeritud ja hästi
tasustatud töökohta, mis kindlustavad paljude perede sissetuleku. Siin toodetud puittoodetest valmib
arvukalt uuenduslikke tooteid, mida kasutatakse lugematute hoonete, sildade, spordikeskuste ja areenide
ehitamisel.
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Kõik pildid: Viviane Wybou, Wybou La Photographe

ästmiseks

Masinaülesel juhtseadmel SIGMA
AIR MANAGER 4.0 on ülevaade
kõigist tööandmetest.

Alates tervisekriisi algusest oleme kogenud
enneolematu ulatusega üleilmset toorainepuudust. Põhjusena nimetatakse sageli
nõudluse globaalset suurenemist ebapiisavate tootmisvõimsuste juures. Lisaks veel
tarnijate transpordiprobleemid ja tõrked
tootmises.
Sellega kaasnev üldine tooraine nappus
mõjutab ka puidutööstust ja raskendab sellistel ettevõtetel nagu Resolute Forest Products turu nõudmiste rahuldamist. Resolute
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analüüsi (ADA). „Saint-Félicieni tehases
olev suruõhusüsteem oli tootmisseadmete
spetsiifiliste nõuete tõttu üsna keeruline,"
meenutab Stéphane Fortin. „Kaks olemasolevat kompressorit pärinesid aastast 1982
ja 1995 ning olid tehniliselt vananenud.
Kompressorid töötasid pidevalt sõltumata tegelikust suruõhu vajadusest ja tarbisid seetõttu ebaproportsionaalselt palju energiat.
Vanal süsteemil puudusid nii andurid kui ka
juhtseadised, mistõttu oli võimatu määrata
süsteemi tegelikku jõudlust ja tõhusust, lisaks põhjustas liiga väike jaotussüsteem
võrgus soovimatuid rõhukõikumisi.” Moderniseerimine oli hädavajalik. Eesmärgiks oli
suruõhuga varustamise suurem efektiivsus, parem järelevalve ja suurem töökind-

Vasak pilt: Tänu 5000-liitristele suruõhumahutitele ja õigete mõõtudega torustikule püsib rõhk konstantne.
Keskmine pilt: Saint-Félicieni tehases töödeldakse aastas 480 000 tonni puitu.
Parem pilt: Resolute Forest’i rikkalikku toodete valikusse kuulub muu hulgas saematerjal.

Forest Products on oma mitmekülgse
tootevalikuga (nt saematerjal, tselluloos
ja paberrätikud) üks maailma juhtivaid
puidutöötlemisettevõtteid, kes müüb
oma tooteid enam kui 60 riigis. Ettevõte
tegutseb 40 asukohas USA-s ja Kanadas ning opereerib muuhulgas ka elektrijaamu. Resolute Forest’i tuntakse jätkusuutliku ettevõttejuhtimise järgi: 100
protsenti majandatavatest metsadest on
sertifitseeritud vastavalt rahvusvaheliselt tunnustatud säästva metsamajandamise standarditele. Viimastel aastatel
on Resolute pälvinud mitte ainult piirkondliku, vaid ka ülemaailmse tunnustuse oma teedrajava rolli eest sotsiaalse
vastutuse, jätkusuutlikkuse ja ettevõtte
juhtimise valdkondades.
Põhja-Quebecis asuvas Saint-Félicieni
tehases töödeldakse aastas 480 000
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tonni puitu. Et vastata turu nõudmistele ka praegustes keerulistes tingimustes,
keskendub juhtkond selgelt tootmise maksimaalse efektiivsuse ja töökindluse tagamisele. Loomulikult kehtib see ka suruõhuga varustamise kohta, kuna tehas sõltub
suruõhust, millel töötavad peaaegu kõigis
protsessides (palgikäitlus, koorimine, lõikamine, saematerjali käitlemine) kasutatavad pneumaatilised süsteemid. Usaldusväärse partneri otsimisel pöördus ettevõte
KAESERi Kanada peakorteri poole Boisbriandis (Suur-Montréal), et saada põhjalikku
analüüsi võimalike parenduste kohta.

Tee vanast uus
Hetkeolukorra ja ettevõtte täpsete suruõhuvajaduste väljaselgitamiseks viis Stephane
Fortin ja tema meeskond KAESER Kanada
peakorterist esmalt läbi suruõhuvajaduse

lus. Uus suruõhujaam koosneb kolmest
KAESER CSD 125 kruvikompressorist,
masinaülesest SIGMA AIR MANAGER 4.0
juhtimissüsteemist ja kahest 5000-liitrisest
suruõhu mahutist, mis täidetakse kompressoriruumist õigete mõõtmetega otsetorude kaudu ja aitavad hoida süsteemi rõhku
konstantsena. Ainuüksi uus suruõhumahuti
võimaldas töörõhku alandada peaaegu 1
baari võrra, mis omakorda vähendas energiatarbimist 6 protsenti. Ka KAESERi uus,
soojus-regeneratsiooniga
adsorptsioonkuivati 
KBD 1300 tarbib oluliselt vähem
energiat kui eelmine suruõhukuivati. Lisaks
vajab see tööks ainult 1 protsenti suruõhuvoolust, samas kui vana tarbis tervelt 15
protsenti. Üksikasjalikud analüüsid näitasid
ka, et vana torustik ei suuda viia vajalikku
suruõhku tarbimiskohtadesse ilma soovimatu rõhulanguseta. Uus nutikas torusüs-

SIGMA AIR MANAGER aitab vältida
kulukaid töökatkestusi.

Kõik pildid: Viviane Wybou, Wybou La Photographe

(Stephane Fortin, KAESER COMPRESSORS Kanada müügijuht)

Foto: fotolia.com

tik optimeerib suruõhuvõrku ja hoiab rõhu
konstantsena. Et vältida suruõhu puudumisest tingitud kulukaid seisakuid, tagab
SIGMA AIR MANAGER 4.0, et kolmest
kruvikompressorist töötab korraga ainult
kaks, kolmas hoolitseb aga varustuskindluse eest. Lisaks ühtlustab SIGMA AIR
MANAGER 4.0 kolme kompressori töötunde ja hoolitseb seega ka ühist hooldusplaani rakendamise eest. Alates süsteemi
uuendamisest KAESERi poolt on puidutöötlemine Saint Félicienis sujunud tõrgeteta tänu suruõhu äärmiselt heale kättesaadavusele. Ja tänu KAESERi 5-aastasele
laiaulatuslikule garantiile saab ettevõte rõõmustada veelgi parema finantsplaneerimise üle.
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Selles ettevõttes võivad asjad päris kuumaks minna
ja see ei ole siin piltlikult väljendatud: akrediteeritud
katselaborina testib Saarbrückenis asuv CTC advanced GmbH muu hulgas mitmesuguseid elektromobiilsuse, telekommunikatsiooni ja maksesüsteemide tooteid. Kuna sageli tuleb testida toodete
koormuspiire, on siin eriti ohtlike katsete - nt suure
jõudlusega liitiumioonakude katsete - jaoks spetsiaalsed tulekindlad katseruumid. CTC Advanced’i
eksperdid on kõigeks ettevalmistatud.

Suruõhk on meile sam
Me ei saa endal

(Sascha Sand

Ettevõtte nimes olev lühend CTC tähistab nõustamist, testimist ja
sertifitseerimist (Consulting, Testing und Certification) ning kirjeldab kõiki Saarimaa ettevõtte töötaja pakutavaid teenuseid. 1998.
aastal Föderaalsest Telekommunikatsiooni Ametist (BZT) väljakasvanud akrediteeritud katselabor aitab ettevõtetel välja töötada ja
ellu viia toodete kvalifitseerimise plaane, määrata toote vastavusstaatust ning tulla toime rahvusvahelisel turul üha keerulisemaks
muutuvate sertifitseerimisnõuetega. Tänu aastatepikkusele kogemusele on CTC advanced hästi kursis ülemaailmsete heakskiitmise eeskirjadega ning on paljude rahvusvaheliste komiteede liikmena alati uute arengutega.

Südamel ja neerudel
Toodete valik, mida katselaborites ja -kabiinides südamel ja neerudel katsetatakse, on lai ja hõlmab näiteks sõidukite komponente (nt
e-mobiilsuse akud), kontaktivabu krediitkaarte, kuuldeaparaate ja
muid meditsiiniseadmeid kuni biomeetriliste passideni välja.
Näiteks testitakse elektriohutust, elektromagnetilist ühilduvust ja
peaaegu kõiki raadiotehnoloogiaid (0 kuni 500 GHz). Ettevõtte CTC
Advanced keskkonnasimulatsiooni laborites testitakse tooteid nenCTC-s kontrollitakse muu hulgas erinevate makseterminalide ühilduvust konkreetsete maksevahenditega (nt krediitkaardid, mobiilised
maksesüsteemid).

Arenenud CTC Saarbrückenis: nõustamine, testimi

Üks kõig
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ma tähtis kui elekter.
le katkestusi lubada.

der, IT & seadmete juht, ettevõtte juhtkond)

ine, sertifitseerimine

gi eest

Sascha Sander, IT & seadmete juht, kahe SK 22 kruvikompressori kõrval.

de vastupidavuse suhtes keskkonnamõjudele (nt soolapihustus, külm ja kuumus) või
isegi – nagu aku ohutuse testides – tehakse
purustavaid katseid. Elektrooniliste maksesüsteemide ja identifitseerimise laborites
läbiviidavad testid annavad sularahata
maksete sooritamiseks mõeldud seadmetele, nagu nt krediitkaartidele ja pangakaartide lugemisseadmetele, võimaluse täita
heakskiitmisel esitatavaid nõudeid.
Suruõhku on vaja kõikjal firma viies hoones. Suruõhku kasutatakse katseobjektide käsitsemiseks peaaegu kõikjal, näiteks
vaakum-, soolapihusti- või tolmukambris,
aga ka varjestatud raadiotestidel. Suruõhk
on oluline ka erinevate suuremõõduliste
vibratsioonikatsejaamade jaoks, mille liuglauad on suruõhutoega. See kehtib ka suurima 300 kN loksuti kohta (kliimastressiga
vibratsioonitestide jaoks), mille suruõhu
toega alusplaat kaalub ainuüksi kolm tonni,
kusjuures seadme kogumass on üle 30 tonni. Eesrindlik ja spetsiaalselt selle valdkonna jaoks loodud seade ootab meid laboris,
kus kõik keerleb maksesüsteemide ümber:
Kuplikujulises katsestendis testitakse erinevate makseterminalide ühilduvust üksikute
(kontaktivabade) kaartidega. Suruõhk tekitab ejektori põhimõttel vaakumi, nii et üksikut kaarti saab imeda punktilise täpsusega.

nutab Sascha Sander. Teda toetasid nii
KAESERi müügiosakond kui ka KAESERi
Saarbrückeni partner INDRUBA GmbH.
Kuna arvukad tarbimispunktid asuvad üksteisest väga kaugel, rakendatakse detsentraalseid kompressoreid, näiteks KAESER
EUROCOMP EPC 630-250 kolbkompressor on kasutusel peahoones, kus tehakse
väga palju raadio- ja elektromagnetilise
ühilduvuse katseid. AIRCENTER SX 4
on kasutusel teises hoones, kus tehakse
e-mobiilsuse valdkonna jaoks akuohutuse
teste. Ülejäänud kahte katsehalli varustatakse suruõhuga tsentraalselt ning tänu
võrgustatud rõngastorustikule konstrueeritud 100-protsendilise liiasusega, nii et üksikuid komponente saab - nt hooldustööde
jaoks - eemaldada möödaviigu abil, ilma et
see mõjutaks suruõhuga varustamist.
Siin töötavad AIRCENTER SM 12 ning kaks
SECOTEC TB 19 jahutuskuivati ja DHS 4.0
rõhu hoidmissüsteemiga kruvikompressorit
SK 22, mida kontrollib ja juhib masinaülene juhtseade SIGMA AIR MANAGER 4.0.
„Nendega oleme me tulevasteks arenguteks hästi ette valmistatud," märgi Sascha
Sander rahulolevalt.

Tee KAESERi juurde
Saarbrückeni edukas ettevõte laieneb pidevalt ja seetõttu ei piisanud kahest vanemast kolbkompressorist peagi enam
kasvava suruõhu vajaduse rahuldamiseks.
Sascha Sander (IT & seadmete juht) seisis silmitsi ülesandega planeerida ümber
ettevõtte kogu suruõhuga varustamine.
Ainus küsimus oli, kuidas? „Otsustavaks
käivitajaks oli KAESERi suruõhuseminar
Bochumis, millele ma sattusin infot otsides.
Seminar motiveeris mind nii tugevalt, et
teadsin, ma saan sellega hakkama,” mee-
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Kõige ilu

Schulzi hambalabor usaldab kolbkompressoreid

Harmoonia, individuaalsus, loomulikkus – sellised on nõudmised täiuslikule proteesile. Selle unistuse
teostamine on Nürnbergis asuva Schulzi hambalabori eesmärk. Labori loomulikud, nähtamatud ja täiuslikult toimivad proteesid tagavad patsiendile veatu naeratuse.
Peter Schulzi (meister-hambatehnik) poolt
2000. aasta detsembris asutatud hambalabor on arvukate Nürnbergi ja lähiümbruse
hambakliinikute hinnatud partner juba üle
20 aasta. Ruumid on valgusküllased ja
sõbralikud, valgust langeb igast küljest neljale-viiele töökohale, kus hambatehnikud
teevad ülimalt keskendunult ja meisterlikult
oma tööd. Ettevõtte asutaja Peter Schulzi
sõnul on labori hallatav suurus osa ettevõtte kultuurist ja „teenib püsivalt kõrge kvaliteedi eesmärki".

Suruõhk ilu heaks
Suruõhuga on hambalaboris sama lugu
nagu enamikes ettevõtetees, ka siin on sellel keskne roll väga erinevates rakenduskohtades: suruõhku kasutatakse pindade
lihvimiseks ja puhastamiseks. Suruõhuga
töötavad ka erinevad liivapritsid, mida kasutatakse kõikidel töökohtadel tsemendi- ja
jäljendimaterjalide lihvimiseks. Samuti on
vaja suruõhku hambaturbiinil, millega pindu
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viimistletakse. Suruõhku on vajavad muu
hulgas ka pressid ja ahjud, milles graanulid sulatatakse 800–900 °C juures, et neid
saaks seejärel keraamiliste proteeside valmistamiseks töödelda.
Üks põnevamaid suruõhurakendusi on
CAD/CAM-freespink (CAD tähistab „arvutipõhist disaini" ja CAM „arvutipõhist tootmist"). Kaasaegses hambaravis tähistab
see arvutipõhist kõrgtehnoloogilist protsessi, mida kasutatakse proteeside - nagu
näiteks kroonide, sildade, implantaatide,
toendite (implantaadi ja sellele paigaldatava hambakrooni, silla või proteeside vaheline ühenduselement) ja pikaajaliste ajutiste

proteeside - disainimisel ja valmistamisel.
Siin töödeldakse selliseid materjale nagu
tsirkooniumdioksiid, keraamika, titaan, metall, metallisulamid, täiskeraamika ja vastupidavad plastid. Alati ajaga kaasaskäiv
hambalabor investeeris kaks aastat tagasi
uude tulevikku suunatud tehnoloogiasse.

Digitaliseerimiseks valmis
Uue CAD/CAM freesmasina ostmise järel ei piisanud suurenenud nõudluse katmiseks enam KAESARi kolbkompressori
võimsusest, mis oli siin töötanud 20 aastat
usaldusväärselt, nurinat põhjustamata ja
labori juhtkonda rahuldavalt. Peter Schulz

Kvaliteet on kõik. Selleks on mul vaja
häid, usaldusäävrseid seadmeid.
(Peter Schulz, meisterhambatehnik ja omanik)

usama naeratuse jaoks
võttis ühendust KAESERi müügiosakonnaga: „Ma tahtsin kindlasti jälle KAESERi
kompressorit," meenutab meisterhambatehnik naeratades, „sest uus kompressor
pidi olema sama töökindel kui eelkäijalgi".
Labori suruõhuvajadusest tulenevalt (mahuvool kuni 570 l/min, rõhk kuni 11 baari)
ja ka ruumi vähesuse tõttu langes valik
KAESERi kolbkompressorile i.Comp 9
TOWER T. Siin on kompressoriplokk, suruõhumahuti, jahutuskuivati 
ja sisemine

juhtseade SIGMA CONTROL 2 koondatud
ühendamisvalmina ja ruumi säästvana ühte
umbes ühe ruutmeetrisesse korpusesse:
piisavalt väike väikese tootmispinna jaoks.
Kuid i.Comp 9 Tower’il on veel teisigi eeliseid, mis toetavad hambalabori igapäevatööd. Märksõnaks on energiatarve: need
seadmed on tänu reguleeritava kiirusega
mootorile väga energiasäästlikud ja annavad täpselt nii palju suruõhku, kui on tegelikult vaja. Tänu sellele on i.Comp 9 Tower
erivõimsus oluliselt parem kui tavalistel kolbkompressoritel. See kokkuhoid mõjutab
otseselt labori tegevuskulusid. Arvutuste
kohaselt oli uue KAESERi kolbkompressori
paigalduskoht piisavalt suur. Mõnikord on
aga seadmete sihtpunkti viimiseks vaja fantaasiaküllaseid lahendusi: antud juhul tuli
enne seadme paigaldamist ainult ajutiselt
eemaldada (ja hiljem uuesti paigaldada)
kipssein ning juurdepääs oligi juba olemas.
Uus i.Comp 9 Tower jõudis hambalaborisse kaks aastat tagasi ning Peter Schulz
rõõmustab siiani uue KAESERi kolbkomp-

Pilt vasakul üleval: Hambalaboris on igal
töökohal vaja suruõhku.
Pilt üleval keskel: Töö nõuab suurt keskendumist ja meisterlikkust.
Pilt üleval paremal: Harmoonia, individuaalsus ja loomulikkus on perfektse proteesi
retsept.

ressori suruõhu tootmise, töökindluse ja
energiatõhususe üle. Ja rõõmustamiseks
on veel üks põhjus: kuna täidetud olid eriti
energiatõhusate investeeringute BAFA rahastuse nõuded, sai labor ostuhinnast 30
protsendi ulatuses dotatsiooni.

i.Comp 9 T mahub tänu oma kompaktsele
disainile ka pisikesse laborisse.
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Wilischthali (Maagimäestikus) reovee-ettevõte panustab soojustagastusele

Kokkuhoiu topeltpakk

Maagimägesid peetakse üheks kaunimaks Keskkõrgustiku maastikuks Saksamaal.
Samas on see täis kaevanduste ajast pärit ajaloolisi rikkusi. Ka vaba aja tegevuste valik
on siin mitmekesine ja meelitab igal aastal piirkonda turiste kogu maailmast. Maagimäestiku kaevanduspiirkond kuulub oma mitmekülgse maastikulise ja ajaloolise tähtsuse tõttu
alates 2019. aastast UNESCO maailmapärandi nimistusse.
Gelenau vald asub keset võluvat Keskkõrgustiku maastikku. Reoveepuhastuse
eest vastutab 1991. aastal avalik-õigusliku
munitsipaalettevõttena asutatud reoveepuhastusettevõte Wilischthal. Reoveepuhasti
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töötab praegu ligikaudu 90-protsendilise
võimsusega, mis vastab 16 800 elanikule.
Reoveepuhastamine toimub täielikult bioloogiliselt kahes eel- ja järepuhastusega
ringikujuliseskombineeritud basseinis.

Tehnilised uuendused
Reoveepuhastuseks on vaja keerulist
töötlemisstruktuuri ning süsteemi pidevat
hooldust ja uuendamist, pidades silmas
töökindlust, jätkusuutlikkust ja ökonoom-

sust. Need teemad on kesksed ka kahte
aeratsioonibasseini hapnikuga varustavate
tehniliste seadmete puhul.
Kaks rootor-puhurit olid jäänud vanaks,
nende müratase oli väga kõrge ja seda oli
selgelt kuulda ka kõrgemal asuvas tootmishoones. Kuna kummalgil õhutusbasseinil
oli ainult üks puhur, siis puudus reservseade. Lisaks olid vanad seadmed kõike
muud kui energiasäästlikud. Oli selge, et
kaasaegsed seadmed annavad siin energiatarbimise ja CO2 kokkuhoiu osas palju
paremaid tulemusi. Piisavalt põhjust, et tegevdirektor Matthias Bauer hakkaks koos
ettevõtte meeskonnaga planeerima tehniliste seadmete uuendamist. Järgnes intensiivne kalkulatsioonide ja erinevate pakkujate
võimaluste konkreetse võrdlemise periood,
mis oli vajalik ka kahe rahastamismeetme
kasutamiseks.

Eelkõige hindame me puhurijaama
absoluutset usaldusväärsust ja
ökonoomsust.
(Ralf Scheidhauer, Gelenau reoveepuhastusettevõte juht)

hitakse soojusvaheti
kaudu läbi suure puhvermahuti põrandaküttesse. See meede
võimaldas kütteõli tarbimist vähendada 60
protsenti, mis vastab
14 tonnile CO2 täienNõudmised uuele puhurijaamale olid kõr- davale
säästmisele
ged. Muidugi pidi see olema vaikne ja ener- aastas. See on väga
giasäästlik, võimaldama vajalikku reservi muljetavaldav näitaja
ning olema palju paremini juhitav kui vana täna, kui kõik keerleb
jaam, mida sai tegelikult ainult sisse ja väl- fossiilkütuste asendaja lülitada. Ideaalis pidi uus jaam töötama mise ümber. Matthias
täiuslikus sünergias olemasoleva protsessi- Bauer ja Ralf Scheidjuhtimissüsteemiga, mis salvestab kindlad hauer on KAESERi
reoveepuhastist tulevad väärtused (hapnik, uue
puhurijaamaga
ammoonium, nitraat), mis omakorda on pu- ülimalt rahul, mis vashurijaama juhtimise aluseks. Erinevate või- tab kõigile nõuetele.
malike tarnijate võrdlus näitas, et KAESERi Kirsiks tordil on täisseadmed on juba ainuüksi asjakohaste teh- teenusleping,
tänu
niliste kriteeriumide tõttu paremad.
millele ei pea operaaKuid oli veel üks oluline punkt: ükski teine tor millegi muu pärast
tarnija ei pakkunud piisavalt väikeseid pu- muretsema.
hureid, mis mahuksid läbi põrandaluugi,
mille kaudu tuli uued seadmed tootmishoone keldrisse viia. Positiivne kõrvalmõju: väiksemate mõõtmete tõttu on seal,
kus varem seisis kaks rootorpuhurit, nüüd
ruumi kolmele puhurile. See rahuldab ka
reservseadme nõude. Täna on Gelenau
reoveepuhasti tehnikaruumis kolm sagedusmuunduriga kruvipuhurit KAESER DBS
220 L SFC kahe aeratsioonibasseini aereerimiseks ja BB 52 C liivapüüduri jaoks.

Eesmärk täidetud
Mis sai eesmärgist vähendada oluliselt CO2
emissiooni? Nagu tänased arvud näitavad,
vähendati seda märkimisväärse 40 tonni
võrra aastas, mis avaldub ka olulise kulude
kokkuhoiu näol. On ka täiendav säästupotentsiaal, sest selle puhurjaama tippsaavutuseks on puhurite heitsoojuse kasutamine
tootmishoone küttesüsteemi koormuse
leevendamiseks, mida varem tuli käitada
väga kulumahukalt ca 7 300 liitri kütteõliga
aastas: kokkusurumisel tekkiv soojus ju-

Ülemine pilt: Tänu KAESERi kruvipuhuril
kompaktsele ehitusele on tagatud ka reserv.
Alumine pilt: Ettevõtte laboris tehakse regulaarselt vee analüüse.
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Dinnissen valib KAESERi kompressorid

Protsessitehnoloogia
globaalne liider

Dinnissen optimeerib, uuendab ja automatiseerib oma klientide kogu protsessi täpselt tema vajadustest lähtuvalt.

Täiusliku lahenduse poole püüdlemine ja probleemide vaatlemine võimalike lahendustena ja kõige õigesti
tegemise ka siis, kui keegi ei näe... Selline on Dinnisseni ettevõtte filosoofia. See on alus, millelt Hollandis,
Sevenumis asuv perefirma on arenenud ülemaailmseks turuliidriks pulbrite, pelletite ja graanulite protsessitehnoloogia valdkonnas.
1948. aastal töötas Dinnissen välja esimese
masina segasöödatööstuse kliendi jaoks.
Täna kasutavad miljardid inimesed iga
päev tooteid, mis on kokku puutunud Dinnisseni masinatega. Sevenumis (Holland)
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asuv protsessitehnoloogia ettevõte töötab
välja uuenduslikke rakendusi nii üksikute
masinate kui ka terviklike protsessiliinide
jaoks. Tänu loomingulisele ja edule orienteeritud ettevõtte filosoofiale ning enam kui

70-aastasele kogemusele arvukate projektidega kasutatakse Dinnisseni tooteid
täna väga erinevatest sektoritest: toidu-,
piima-, loomasööda- ja keemiatööstuses.
Dinnissen optimeerib, uuendab ja auto-

Et uusehitis vastaks
kõigis
aspektides
keskkonnasõbralikkuse
kontseptsioonile,
soovis
Wouter
Kuijpers,
et uus suruõhujaam oleks eelkõige
energiasäästlik
ja
jätkusuutlik. Soojustagastus oli samuti
Soojustagastusega KAESER ASD 40 T kruvikompressor.
soovide nimekirjas.
Järgnes
erinevate
suruõhusüsteemide
matiseerib oma klientide kogu protsessi tarnijate põhjalik võrdlus. Borne'i (Holland)
täpselt tema vajadustest lähtuvalt, lahendu- firma KAESER Compressoren B.V. veenis
sed töötatakse välja, toodetakse ja testitak- Wouter Kuijpersit, et kahe ettevõtte ärifise ettevõttesiseselt. Eesmärgiks on kogu losoofiad sobivad ideaalselt kokku ning ta
protsessi maksimaalne jõudlus ja tõhusus. otsustas KAESERi ja seega intelligentse ja
uudse terviklahenduse kasuks, mis tagab
Protsessitehnoloogia ettevõte on olnud Dinnissenile täiesti usaldusväärselt kvaliedukas juba üle 70 aasta. Edu vajab ruumi. teetse suruõhuga varustamise ning madaEt vastata innovaatilise ettevõtte praeguse lad energia- ja hoolduskulud. Uus suruõhukasvu nõuetele, ehitati täiendavad ener- jaam, mis asub samuti uues tootmishallis,
gianeutraalsed tootmishallid. Tehasejuht koosneb kolmest KAESER ASD 40 T kruWouter Kuijpers näitab ringkäigul uhkuse- vikompressorist (tootlikkusega 3,92 m³/min,
ga enam kui 4200 m² pindalaga, kõrgteh- maks. töörõhk 8,5). ASD-T seadmetesse
noloogiliste seadmetega uusi tootmishalle.
Esimeses hallis on täisautomaatne plekiladu kaasaegsete laserlõike- ja lehtmetalli
töötlemise masinatega. Läbi suurte katuseakende tuleb palju päevavalgust ja roostevabast terasest keevitushalli paigaldati
keerukas soojustagastusega keevitusaurude äratõmbesüsteem.

Jätkusuutlikkus ja tõhusus

Tänu KAESERi nõustamisele on
meie uus suruõhujaam tulevikukindel,
jätkusuutlik ja energiatõhus.
(Wouter Kuijpers, Dinnisseni juht, Sevenum)

Kõik pildid: Dinnissen B.V. Sevenum (NL)

Ka uutes hallides on suruõhul suur
roll, näiteks erinevate pneumaatiliste tööriistade (nt roostevabast terasest
detailide
poleerimistööriistade)
juhtimisel, aga ka laserlõikesüsteemide käitamisel ja paljudes teistes kohtades.

integreeritud jahutuskuivati 
on tänu energiasäästlikule juhtimisele ülimalt tõhus. See
töötab ainult siis, kui kuivatamiseks on vaja
ka suruõhku: see tagab rakendusele vastava suruõhu kvaliteedi kõrgeima võimaliku
säästlikkusega. Kondensaadi keskkonnasõbraliku töötlemise eest hoolitsevad kolm
AQUAMAT CF 9 seeria kondensaadi puhastamise separaatorit, mille kasutamisega
hoiab ettevõte kokku umbes 90 protsenti
täieliku utiliseerimise kuludest. Suruõhujaama südameks on masinaülene juhtimisseade SIGMA AIR MANAGER 4.0., mis tagab
suruõhusüsteemi kõigi komponentide tõhusa koostöö, et suruõhu tootmine ja töötlemine oleksid veelgi nutikamad, ohutumad
ja tõhusamad. Nii saab operaator saavutada maksimaalse energiasäästu. Uus 2000
liitrine suruõhumahuti ja KAESERi välja
töötatud DHS 4.0 seeria elektrooniline rõhuhoidmise süsteem on uue jaama olulised
komponendid. Lisaks säästab operaator
kasutades ära kompressoritele antavat
energiat, mis saadakse tagasi integreeritud
plaat-soojusvaheti abil ja mida kasutatakse
roostevabast terasest keevitustöökoja kütmiseks ja keskküttesüsteemi toetamiseks.

Roostevabast terasest keevitushalli paigaldati keerukas soojustagastusega keevitusaurude äratõmbesüsteem.

Kõrgtehnoloogilise masinapargiga uus tootmishall.
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Suruõhu lepingute sõlmimine autoosade tarnefirmades

Tööstus 4.0 ja
jätkusuutlikkus
Tarnepõhimõte „just in time" on autotööstuses laialt levinud. „Just in sequence" läheb sammu võrra kaugemale, sest siin tarnitakse vajalikud tooted õigel ajal õiges koguses ja koostejärjekorra soovitud järjekorras,
et neid saaks ilma viivituseta otse edasi töödelda. Selle tarnekontseptsiooni järgimine nõuab maksimaalset ettevõttesisest ja logistilist pingutust. Töökatkestused peavad olema välistatud, kuna oleksid äärmiselt
kulukad.

Light Mobility Solutions GmbH (LMS) on
ülemaailmne autotööstuse välisosade tarnija ning varustab kõiki juhtivaid Euroopa
originaalseadmete tootjaid tervikliku tootevalikuga. Obertshausenis - ühes neljast
Saksamaa tehasest - toodetakse täielikke
kaitserauasüsteeme, mille jaoks autoosade tootja tarnib kogu väärtusahela: alates
plastgranulaadist kuni valmis värvitud kaitserauasüsteemini, kaasa arvatud kaugusmõõtur, öökaamera, LED-valgustustehnika, jne. LMS tarnib juba aastaid otse oma
EOM-klientide koosteliinidele „just-In-time"
või „just-In-sequence".
Tier 1 tarnijana tunneb LMS koos autotootjatega kohustust kasutada tooraineid
säästvalt: „Tulevikus ei hinnata meid mitte
ainult selle järgi, kui palju ja millistel tin-
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gimustel suudame parima kvaliteediga
tarnida, vaid ka kui palju me millistel tingimustel, millise energiakasutusega tarnida
suudame, kui jätkusuutlikult ja tõhusalt me
seda teeme,” ütleb Stephan Spengler (LMS
Obertshauseni ehitusjuht). Kasutades ISO
50001-le vastavat energiajuhtimissüsteemi,
on autoosde tarnija käsutuses süsteem,
mille abil saab pidevalt tõsta energiatõhusust ning vähendada energiatarbimist ja
sellega kaasnevaid kasvuhoonegaaside
heitkoguseid. Vajalikud andmed ja arvud

Light Mobility Solutions GmbH Obertshausenis tarnib kõigile juhtivatele Euroopa
originaalseadmete tootjatele täielikke
kaitserauasüsteeme.

SIGMA AIR MANAGERiga
vähendame me koormust
keskkonnale ja hoiame raha kokku.
(Stephan Spengler, LMS’i ehitusjuht, Obertshausen)
Obertshausenis tarnitakse kogu väärtusahel. Plastgranulaadist kuni valmis värvitud
kaitserauasüsteemini.

Tooteportfelli kuuluvad ka põrkerauasüsteemid autotööstuse järelturule.

on saadaval tänu masinate ja süsteemide
võrgustamisele (Tööstus 4.0).

Seepärast suruõhulepingute
sõlmimine
LMS töötab kõigis valdkondades uusima
tehnoloogiaga. Ja kõigis neis valdkondades on suruõhurakendusi, mille töökindlus
on „just-in-sequence" tarneprintsiibi rakendamise põhieeldus: „Jugavalu valdkonna
robotid vajavad suruõhku kõige väiksemateks liigutusteks ja osade imamiseks täpselt nagu koostesüsteemide masinad, mis
tõstavad ja langetavad detaile silindrite abil
ning töötlevad erinevates liikumisetappides.

Vähem tähtis ei ole suruõhk ka väga kõrge automatiseeritusega värvimistöökojas,
kus seda kasutatakse värvi udutamiseks
ja pealekandmiseks.“ Suruõhk peab olema
saadaval mitte ainult nõutava kvaliteediga
(puhtusklass 1.4.1), vaid ka 100-protsendilise liiasusega, sest töökatkestused oleksid
ülimalt kulukad. Seetõttu otsustas autoosade tarnija KAESERi SIGMA AIR UTILITY
suruõhu tarnemudeli kasuks: „Me ei osta
mitte ainult seadmeid suruõhu tootmiseks,
vaid lepinguliselt on tagatud kogu masina
masina- ja seadmepargi suruõhuga varustamine. Nii saame vähendada võimaliku
tööseisakute riski miinimumini. Mudeli teiseks suureks plussiks on ka see, et igakuised suruõhukulud on väga lihtsalt arvutatavad,” räägib Stephan Spengler.

jaama. Siin tuleb mängu masinaülene juhtseade SIGMA AIR MANAGER 4.0: see ei
taga mitte ainult kõigi suruõhukomponentide sujuvat koostööd olenemata ruumilisest paigutusest. SIGMA AIR MANAGER
muudab jaama ka Tööstus 4.0 vastavaks
ning loob reaalajas andmeid ja võtmenäitajaid edastades tingimused energiajuhtimissüsteemi efektiivsuseks ning ettevõtte
eesmärkide saavutamiseks säästlikkuse,
jätkusuutlikkuse ja keskkonnakaitse osas
ning CO2 vähendamine. Viimaseks, kuid
mitte vähemtähtsaks on LMS’i täiendav
säästuefekt: kuna kõik kompressorid on varustatud soojusvahetitega, säästab ettevõte
soojustagastusega ka tootmishallide küttekulusid.

Keskkonnakaitse suruõhutehnikaga
Suruõhu tarbimine oli eelmisel aastal umbes 17,5 miljonit m³, rõhuvajadus oli ligikaudu 8,3 baari. Suruõhuga usaldusväärselt
varustamiseks kasutatakse KAESERi kontsentreeritud võimsust kokku kuue kruvikompressori näol. Suruõhu töötlemise eest
hoolitsevad kokku neli energiasäästlikku
jahutuskuivatit, kaks adsorptsioon kuivatit
ning erinevad filtrid ja kondensaadi puhastamise separaatorid. Üksikud komponendid
on paigutatud nelja ruumiliselt eraldatud
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OTSEPOST

KAESER KOMPRESSORID
Kesk tee 23 – Jüri – Rae vald – 75301
Harjumaa

Juhul kui sihtaadress on vale, saatke tagasi saatjale

Mobilair M 255 E

Mobiilne elektrimootoriga kompressor kuni 25 m³/min
Kõik andmed koos

Juhtseadme
SIGMA CONTROL SMART ekraanil või
võrgus tänu mobiilside modemile

Trotsib tuult ja ilma

ajutiseks kasutamiseks või
püsivaks väliseks paigalduseks

Standardvarustuses on
suruõhu järeljahuti
või valikuliselt sisseehitatud
mikrofiltri kombinatsiooniga

vastupidav
kinnise põhjavanniga kelk

ID-No. 22120435

Hästi läbimõeldud ja lihtne hooldada
välja suunatud vedeliku äravooluga kiireks
välishoolduseks

www.kaeser.com

Kompaktne ja keskkonnasõbralik

