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Editorial

Tempos difíceis precisam de
esperança, vontade e ação

Rita Cunha
Directora Geral Kaeser Portugal

Desde 2020 que somos confrontados com desafios, que nos
afetaram com uma intensidade e velocidade, como já não
acontecia há mais de 70 anos.
COVID-19, perturbação ou interrupção nas cadeias de fornecimento, estrangulamento da capacidade de transporte, escassez de matérias-primas, como petróleo e gás, catástrofes
naturais, custos de energia explosivos, inflação a uma escala
sem precedentes e uma guerra no meio da Europa. Todas
as pessoas, todas as empresas e todas as organizações são
afetadas negativamente por estes desafios.
Mas, apesar de tudo, não podemos esquecer que o nosso
mundo hoje é o melhor dos mundos, com base no nosso conhecimento histórico: nunca antes houve tanta prosperidade,
tão pouca fome, tão boa assistência médica, tanto emprego e
tanta educação como hoje. Isto não significa que o mundo de
hoje é perfeito, antes pelo contrário, ainda há muito a fazer em
todo o lado, para tornar o mundo ainda melhor do que é hoje.
Desde que “o homem é homem”, ficou repetidamente demonstrado, que somos capazes de encontrar soluções e, assim,
vencer todos os desafios do presente e do futuro quando nos
juntamos, conectamos e comunicamos, quando trocamos
ideias e compartilhamos trabalho e tarefas.

Precisamos de esperança e confiança nas nossas
capacidades e confiar na nossa resiliência. Temos de querer resolver os problemas e ter a coragem para assumir as
rédeas da situação e agir, mesmo quando temos conhecimento dos riscos das nossas ações.
Temos de transformar hesitação e o medo em coragem, e
enfrentar as tarefas de maneira sustentável e determinada:
empresas, colaboradores, políticos, sindicatos e individualmente cada um de nós.
O futuro está em aberto e é imprevisível. Tudo pode acontecer, bom e mau. Todos temos a responsabilidade de dar
o nosso melhor, para tornar o futuro ainda melhor que o
presente.
Vamos enfrentar todas as crises como grandes oportunidades para um criar um mundo mais inovador, mais bem
sucedido e melhor.
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Novas centrais de ar comprimido garantem máxima fiabilidade

Aliviar o ambiente –
ganhar energia
A Hamburger Abfall-Verwertungs-Gesellschaft mbH (Sociedade de Gestão de Resíduos) de Hamburgo,
uma empresa do Grupo Indaver, foi um dos primeiros fornecedores a especializar-se na incineração
controlada a altas temperaturas de resíduos industriais e especiais e industriais e como primeiro sistema
de incineração deste tipo na Alemanha, tem vindo a realizar um trabalho pioneiro desde 1971 na área
da eliminação ecológica de resíduos industriais. Até hoje, os padrões ambientais e de qualidade são
considerados referencias para o sector.

A incineração a altas temperatura é o negócio principal da eficiente Abfall- Verwertungsgesellschaft mbH em Hamburg. Após
a difícil reabilitação nos anos 90, o sistema
de incineração de resíduos perigosos é um
dos maiores e mais modernos dispositivos
deste tipo a nível mundial. Anualmente podem ser eliminadas 159 000 toneladas de
resíduos. O calor residual daí resultante é
introduzido na rede de aquecimento urba-
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no de Hamburgo através da central de calor e energia combinada. Desta forma, até
30 000 famílias são abastecidas com este
calor residual da incineração.

Resíduos transformam-se em
energia
A incineração a altas temperaturas é um
processo cuidadosamente controlado, ao
qual está ligado um complexo sistema de

limpeza de gases de combustão, baseado nos mais recentes padrões. O sistema
funciona sem parar, em turnos de 24 horas
e sete dias por semana. É constituído por
duas linhas de incineração idênticas, mas
independentes, que são mantidas e verificadas alternadamente. Cada uma das linhas tem o seu próprio sistema de limpeza
de gases de combustão ligado a jusante.
Condições de incineração e uma eficiente

limpeza de gases de combustão reduzem
ao mínimo as emissões do sistema. Estes
não só estão abaixo dos valores limite da
Lei Federal de Proteção de Emissões (17.
BImSchV), como também estão notoriamente abaixo dos requisitos das Autoridades de licenciamento de Hamburgo.
O cerne de cada uma das linhas de incineração é um forno rotativo com doze metros
de comprimento, que roda lentamente à
volta do seu próprio eixo, fazendo circular
os resíduos e garantindo assim a incineração completa. Enquanto as cinzas acumuladas arrefecem em banho-maria, os gases
de combustão entram na câmara de pós-combustão.   Aqui, são destruídos eventuais compostos orgânicos remanescentes,
como por exemplo dioxinas e furanos. Na
caldeira de calor residual, o gás de combustão liberta a maioria do seu calor para
a produção de vapor quente, que é depois
introduzido na rede de aquecimento urbano

Este requisito não era cumprido pela antiga
central, que vinha da reabilitação de 1997
e parcialmente de 2014. “Surgiam problemas para cobrir as necessidades quando
havia manutenções pendentes e também
devido à gradual expansão, os dois velhos compressores 160-kW chegaram ao
seu limite”, diz Lars Schubert, responsável
pela manutenção e gestão de ativos. Em
2018, com a construção do novo tanque e
com a utilização de mais bombas de membrana de ar comprimido e com um novo
aumento do consumo de ar comprimido,
tornou-se claro, que era o momento certo
para renovar a central de ar comprimido. O
requisito da entidade inclui a obrigatoriedade de utilização “da melhor tecnologia disponível” (MTD) e por isso a AVG Hamburg
contactou a equipa comercial da KAESER.
A análise ADA (Air demand analysis) mostrou que, atualmente, são necessários três
vezes 30 m³/min de volume de ar compri-

local. Um filtro eletrostático remove o pó do
gás arrefecido. De seguida, vários estágios
de limpeza húmidos, separam os metais
pesados, cloreto de hidrogénio e dióxido de
enxofre.

mido, com uma pressão atual de cerca de
7,0 bar. Contudo, a nova central teve de ser
concebida de maneira a que não só as necessidades atuais sejam cobertas de forma
fiável, como também tem de oferecer espaço para desenvolvimentos futuros. A nova
central de ar comprimido KAESER entrou
em funcionamento em 2021. Para criar
as melhores condições possíveis em termos de espaço, foi também construído um
novo pavilhão para este efeito. Atualmente,

Melhor tecnologia disponível
No sistema de incineração, o ar comprimido serve, entre outros, por exemplo, para
o transporte de resíduos pelas bombas de
membrana de ar comprimido, transporta
as cinzas volantes da caldeira e do filtro
E, assegura a pulverização dos resíduos
na tubagem e na câmara de pós-combustão e tem um papel importante no bloqueio
técnico de segurança do sistema, que com
pressão inferior a 3,8 bar se desligaria.
Thomas Pöthe (chefe da produção) resume: “Se não houver disponibilidade de ar
comprimido, mesmo que temporariamente, não poderíamos utilizar a incineração
e o sistema desligava-se. É por isso que a
fiabilidade absoluta do fornecimento de ar
comprimido é uma absoluta necessidade.”

quatro compressores de parafuso DSDX
305 (pressão operacional máxima 8,5 bar)
garantem o fornecimento fiável de ar comprimido, dois secadores energeticamente
eficientes do tipo HYBRITEC DTI 668-902
encarregam-se do tratamento de ar comprimido dos novos e dos ainda compressores
existentes. Todo monitorizado e comandado de forma energeticamente otimizada
pelo abrangente comando do tipo SIGMA
AIR MANAGER 4.0. Como a fiabilidade do
sistema é muito importante, Thomas Pöthe
e o seu colega Lars Schubert, também atribuem muita importância à manutenção e à
assistência e afirmam satisfeitos: “Estamos
muito contentes com o elevado standard
tecnológico, o excelente acompanhamento
e com o fiável KAESER-Service.”

Imagem à esquerda:
central de aspiração com bombas de
membrana de ar comprimido a jusante.
Imagem à direita:
o cerne de cada uma das linhas de
incineração é um forno rotativo com
doze metros de comprimento.

Estamos muito contentes com o
elevado standard tecnológico e com
o fiável KAESER-Service.
(Thomas Pöthe, Chefe da Produção)

KAESER report | 5

O especialista em fermentos italiano confia nos turboblowers da KAESER

Fermentos de Flore

Há milhares de anos atrás, no antigo Egito e na China, as pessoas produziam fermento de forma deliberada. Na idade média até existia a profissão de “fermenteiro”, que preservava e propagava o fermento nas
cervejarias. No século 19 foram desenvolvidos os primeiros processos industriais para produção de fermento para a panificação. O especialista em fermento florentino ZEUS IBA dedicou-se à produção industrial de fermentos, com muito amor pela tradição e profundo conhecimento técnico na área da moderna
tecnologia de produção.
A Zeus IBA está localizada no centro de
Florença, a apenas 20 minutos de bicicleta de distância da Basílica Santa Maria
Novella e do Palazzo Pitti.  O início desta
empresa familiar, que ainda hoje é gerida
pela família Grechi, é dos anos 50. Na altura, produzia-se gelatina de fruta e açúcar
em conserva, pouco tempo depois, deram-se os primeiros passos para a produção
industrial de fermento para a panificação,
que se tornou o seu produto principal desde os anos 80. Um marco importante foi
a joint venture com a LALLEMAND em
2016, um fabricante mundial de fermento
industrial para produtos de panificação. A
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afiliação de 100% ao Grupo Lallemand,
existente desde 2020, permitiu à empresa
familiar, que ainda está firmemente enraizada na sua tradição, abrir-se a novos mercados globais.

A milagrosa multiplicação
O fermento para a panificação, que o especialista em fermentos florentino ZEUS IBA
produz à escala industrial, é obtido através
do cultivo de um fungo elíptico, microscópico, unicelular e natural pertencente ao
género Saccharomyces cerevisiae.
Em princípio trata-se de multiplicar uma
estirpe destas células de fermento, as cha-

madas leveduras de cultura pura, até que
a quantidade desejada de fermento para a
panificação seja produzida. Sob condições
ideais de temperatura e nutrição, várias toneladas de fermento para a panificação podem ser cultivadas, fermentando 2 gramas
de levedura de cultura pura do laboratório,
em menos de um dia. O fornecimento de
nutrientes (melaço de beterraba sacarina,
fósforo e compostos de azoto) e as condições do processo (temperatura, tempo, humidade) são decisivos para as propriedades e qualidade do produto acabado. Uma
vez que a fermentação pode ser anaeróbia
e aeróbia, é necessário um grande know-

Decisivo foi a elevada poupança de
energia e o funcionamento dos sistemas,
praticamente isento de manutenção.

orença

(Alessio Piccini, manutenção e segurança operacional, ZEUS IBA, Florença)

-how para a implementação das etapas de
produção individuais, uma vez que a fronteira entre os dois tipos de fermentação
é muito ténue. Ao adicionar a quantidade
certa, as substâncias certas no momento
certo, o especialista em fermentos pode
orientar o processo na direção desejada,
para que o produto final seja fermento para
a panificação e não álcool. O fermento para
a panificação é produzido principalmente
em condições aeróbias, é por isso que o
fornecimento regulado de oxigénio é um
elemento importante. Este é introduzido na
solução nutritiva em grandes quantidades,
sob controlo cuidadoso dos mais modernos
instrumentos eletrónicos.

Para jogar pelo seguro
Antes da renovação em 2016, o ar para a
ventilação destes processos era fornecido
por sete blowers de diferentes fornecedores. Os problemas que o especialista em
fermentos tinha de enfrentar eram, barulho,
elevado consumo de água e custos elevados, entre outros, provocados por perma-

nentes e extensas manutenções e mudanças de óleo. “O funcionamento era tudo
menos confortável pois os sistemas tinham
de ser ligados e desligados manualmente
e comandados analogicamente”, relembra
Alessio Piccini, responsável pela manutenção e segurança operacional. “A isto acrescia o facto de os sistemas antigos terem
constantemente problemas com as válvulas de comando. Para além disso, o tipo
de funcionamento era globalmente menos
eficiente.” Em 2016 tornou-se finalmente
claro, que era urgente agir.
A solução, na forma do turboblower
KAESER PillAerator, prometia uma grande
melhoria. Como estes sistemas usam rolamentos magnéticos, funcionam completamente sem contato e sem lubrificação e,
por isso, também são completamente isentos de desgaste. Mudanças de óleo e de
rolamentos são eliminadas. Também foram
prometidas significativas economias de energia através desta
tecnologia. Mas queríamos jogar pelo seguro.

Assim, para testar, introduziu-se apenas
um turboblower durante dois meses, em
substituição dum sistema antigo existente.
Alessio Piccini estava curioso e não ficou
dececionado. O resultado superou as suas
expectativas: O turboblower da KAESER
mostrou uma poupança de energia de 25
porcento. Isto foi o pontapé de saída para
a total renovação da central. Atualmente
dez turboblowers PillAerator LP 8000 da
KAESER trabalham para o fornecimento
de ar das seis unidades de fermentação.
Alessio Piccini está extremamente satisfeito: “Com os novos blowers reduzimos o
consumo total de energia em 30 porcento
e poupamos, comparativamente com o sistema antigo, mais ou menos 0,5 MWh/ano.
A redução do consumo de energia permitiu
à ZEUS usufruir dos chamados CEE (certificado de eficiência energética), que são
disponibilizados às empresas exemplares
pelo GSE1. Desta forma, os Turboblower
PillAerator KAESER contribuem duplamente para a redução de custos da empresa.

A GSE é a empresa estatal que promove e
apoia o uso de fontes de energia renováveis em Itália.

1

Imagem: Adobe Stock

Imagem: Adobe Stock

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

Com os turboblowers LP 8000 atingiram-se
reduções de custos de cerca de 25 porcento.
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Proteção de monumentos com compressores portáteis modernos

Para que a igreja
permaneça na Aldeia
No meio da Transilvânia, na
aldeia romena de Geoagiu, existe
ainda hoje, a provavelmente mais
antiga capela medieval da Roménia. O arqueólogo Gheorghe Petrov tenta desde dos anos 90, há
mais de uma década, responder
à pergunta, quando é que esta foi
realmente construída. Durante as
escavações, em conjunto com a
sua equipa, descobriram mais de
200 túmulos, os mais antigos datam dos reinados do rei Ladislau
I (1077-1095) e do rei Coloman I
Cărturarul (1095-1116).
No meio da Transilvânia, na aldeia romena de Geoagiu, existe ainda hoje, a provavelmente mais antiga capela medieval da
Roménia. O arqueólogo Gheorghe Petrov
tenta desde dos anos 90, há mais de uma
década, responder à pergunta, quando é
que esta foi realmente construída. Durante as escavações, em conjunto com a sua
equipa, descobriram mais de 200 túmulos,
os mais antigos datam dos reinados do rei
Ladislau I (1077-1095) e do rei Coloman I
Cărturarul (1095-1116).
A capela românica “Rotonda” em Geoagiu
é um dos edifícios sagrados mais antigos
da Roménia. Desconhece-se a data exata
da sua construção, mas de acordo com os
achados arqueológicos, especialmente os
túmulos localizados no cemitério, que datam de à volta de 1100 d.C., a igreja já devia existir em finais do século XI. A Capela
Rotonda foi utilizada como igreja até finais
do século 16. Nesta altura foi construída a
nova igreja no pátio adjacente (Biserica Re-
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Imagem à direita: para a utilização dos
diferentes equipamentos especiais para
a restauração da fachada é necessário ar
comprimido.
Imagem em baixo: Iinúmerasreminiscências lembram, também no exterior, a história
romana.

Grandes desafios
Para preservar o edifício único para a
posteridade, a igreja “Diocese Reformada da Transilvânia” contratou em 2021, a
construtora Domino Construct Expert para
realizar a restauração do templo. O extenso trabalho de renovação da fachada não
só exigiu um profundo know-how técnico,
como também especialização na realização de trabalhos em grandes alturas. Os
especialistas em fachadas ALPIN SHUNT
forneceram suporte competente para esta
área de restauração. A empresa, que foi
fundada em 2009 pelo gestor Cseresznyes,
especializou-se em restauração e limpeza
profissional de fachadas de monumentos
e edifícios históricos, que atualmente têm
muita procura. Para realizar estas utilizações especiais, o especialista em fachadas
conta com seus equipamentos diversificados e tecnicamente sofisticados, com os
quais a ALPIN SHUNT, utiliza, entre outros,
os mais diversos processos de jato de areia
atualmente disponíveis (jato de areia, jatos
de gelo seco, jatos hidro). Em edifícios e
monumentos altos (por exemplo, torres de
igrejas) ou estruturas metálicas (por exemplo, telhados de zinco), os trabalhos de
limpeza e restauração são muitas vezes
combinados com técnicas de escalada.
Também se utilizam plataformas elevatórias e elevadores de fachada. Este também
foi o caso durante os trabalhos de renovação em Geoagiu.

Os heróis da construção
“Made in Germany”
Para a utilização dos diferentes equipamentos especiais para a restauração da
fachada é necessário ar comprimido. Este
impulsiona todos os equipamentos como,
por exemplo, o aspirador, o aparelho de
limpeza de alta pressão, os jatos de gelo
seco, os equipamentos de jatos de água,
dispositivo de limpeza a vapor, etc. Para
fornecer ar comprimido aos diversos equipamentos, a ALPIN SHUNT conta com os
compressores portáteis da KAESER do
tipo MOBILAIR 31 e MOBILAIR 82. Equipados com motores a diesel de última geração, eficientes em termos de consumo de
combustível e carroçarias robustas, estes
compressores portáteis cumprem, mesmo
com as condições mais adversas no local
de construção: Com as suas coberturas em
PE sinterizadas por rotação, estes sistemas
são extremamente estáveis, o seu conceito de utilização intuitivo e simples torna-os
um parceiro valioso no local de construção.
Com a acessibilidade otimizada de todas
as zonas de manutenção evitam-se tempos de inatividade desnecessários. Isto é

Todas as imagens: Sorin Gliga, GLISOR MIX SRL

formata). Aqui existe ainda hoje, um valioso
órgão de tubos do construtor de órgãos István Kolonics.
O interessante é que a igreja, tanto no interior como no exterior, tem inúmeras reminiscências que remetem para a história
romana, como por exemplo as estátuas de
dois leões que se encontram diretamente
no portal da igreja, tratando-se provavelmente de estátuas de ex-voto para cura
dos doentes que utilizavam as termas vizinhas. À direita da entrada há um baixo-relevo representando o semideus Hércules
adorado pelos soldados romanos, a seu
lado está um túmulo monumento embutido
na parede da igreja com o retrato de uma
mulher romana.

particularmente importante para a conclusão atempada dos trabalhos de restauração O MOBILAIR 82 está adicionalmente
equipado com um gerador, para a qualquer
momento ter uma fonte de eletricidade portátil disponível. Para a sensível área interior estão disponíveis as versões e-Power,
isentas de emissões, com motor elétrico
economizador de energia.

Os compressores portáteis KAESER
forneceram ar comprimido de elevada
qualidade, de forma fiável a todo o
nosso equipamento de renovação.
(István Cseresznyes, proprietário da ALPIN SHUNT)
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O novo sistema de ar comprimido KAESER assegura funcionamento contínuo fiável e eficiente

Imagem: Adobe Stock

Investir para poupa

O setor florestal do Québec é um dos maiores impulsionadores da economia local e existe na maioria das
140 comunidades rurais e urbanas da província. Para além disso a silvicultura oferece cerca de
60 000 postos de trabalho, altamente qualificados e bem remunerados, que asseguram o sustento de
muitas famílias. Inúmeros produtos inovadores são feitos a partir dos produtos de madeira aqui produzidos, que são utilizados na construção de inúmeros edifícios, pontes, centros desportivos e arenas.
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Todas as imagens: Viviane Wybou, Wybou La Photographe

par

O abrangente comando SIGMA AIR
MANAGER 4.0 tem todos os parâmetros operacionais presentes.

Desde o início da crise sanitária que vivemos com uma escassez de matérias-primas global numa escala sem precedentes. As razões apontadas para isto são a
crescente procura global, em conjunto com
capacidades de produção insuficientes. A
isto acrescem problemas com o transporte
por parte dos fornecedores e quebras da
produção.
A omnipresente escassez de matérias-primas também afeta a indústria da madeira,
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Montreal) para realizar um análise aprofundada para possíveis melhorias.

Upcycling
Para determinar a real situação e a exata
necessidade de ar comprimido da empresa, Stephane Fortin e a sua equipa da sede
da KAESER Canadá realizaram primeiro
uma análise ao consumo de ar comprimido
(ADA) “O sistema de ar comprimido existente na fábrica em Saint-Félicien era muito
complexo por causa dos requisitos específicos dos sistemas produtivos”, relembra
Stéphane Fortin. “Os dois compressores
existentes eram de 1982 e 1995 e estavam tecnicamente desatualizados. Trabalhavam sempre em modo contínuo, inde-

Imagem à esquerda: com os dois reservatórios de pressão de 5 000 litros e correto dimensionamento da tubagem, a pressão mantém-se
constante.
Imagem ao centro: na localidade de Saint-Félicien, são processadas 480 000 toneladas de madeira por ano.
Imagem à direita: a diversificada gama de produtos da Resolute Forest inclui, entre outros, produtos de madeira.

o que dificulta a resposta aos requisitos do mercado em termos de procura
para empresas como a Resolute Forest
Products. Resolute Forest Products é
líder mundial na indústria de processamento de madeira e oferece um sortido
diversificado de produtos (por exemplo,
produtos de madeira, celulose e toalhas
de papel), que são comercializados em
mais de 60 países. A empresa está representada em 40 localidades nos EUA
e no Canadá e também explora, entre
outros, centrais de produção de energia. A Resolute Forest é reconhecida
pela sua gestão sustentável: 100 porcento das florestas cultivadas estão, de
acordo com o reconhecido standard internacional, certificadas com gestão florestal sustentável. Nos últimos anos, a
Resolute recebeu não apenas reconhe-
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cimento regional, mas também global por
seu pioneirismo nas áreas da responsabilidade social, sustentabilidade e Corporate
Governance.
Na localidade de Saint-Félicien, no norte
do Québec são processadas 480 000 toneladas de madeira por ano. Para responder
aos requisitos do mercado, mesmo com
as atuais condições exigentes, a gestão
foca-se fortemente em garantir máxima
eficiência operacional e fiabilidade. Claro
que isto também se aplica ao fornecimento
de ar comprimido, pois a fábrica depende
do ar comprimido para utilizar os sistemas
pneumáticos, que são utilizados em quase
todos os processos (manusear toras, remover cascas de árvores, cortar, manusear
madeira serrada). Ao procurar um parceiro fiável, o utilizador abordou a sede da
KAESER Canadá em Boisbriand (área de

pendentemente da real necessidade de
ar comprimido e consumiam por isso uma
quantidade desproporcional de energia. O
antigo sistema não estava equipado, nem
com sensores, nem com comando, o que
tornava impossível determinar a verdadeira
potência e eficiência do sistema, além disso um sistema de distribuição demasiado
pequeno provocava oscilações de pressão
indesejadas na rede.” A modernização era
indispensável. Os objetivos eram, mais eficiência, melhor monitorização e maior fiabilidade no fornecimento de ar comprimido.
A nova central de ar comprimido é constituída por três compressores de parafuso
KAESER do tipo CSD 125, um abrangente
comando SIGMA AIR MANAGER 4.0 e dois
reservatórios de ar comprimido de 5000 litros, que são fornecidos por tubagem bem
dimensionada, que vem diretamente da

sala de compressores e assim ajudam a
manter o sistema de pressão constante.
Apenas com o novo reservatório de ar já
se consegue baixar a pressão operacional
em quase 1 bar, o que reduz o consumo de
energia em 6 porcento. O novo secador por
adsorção com regeneração a quente KBD
1300 da KAESER, consome notoriamente menos energia do que o atual secador
de ar comprimido. Para além disto, requer
apenas de 1 porcento do fluxo de ar comprimido para funcionar, enquanto que o antigo
utilizava uns impressionantes 15 porcento.
Análises detalhadas também mostraram
que a antiga rede de tubos não conseguia
fornecer o ar comprimido necessário aos
locais de consumo sem queda de pressão

O SIGMA AIR MANAGER
ajuda aevitar elevados custos com
tempos de inatividade.
(Stephane Fortin, comercial da KAESER COMPRESSORS Canadá)

SIGMA AIR MANAGER 4.0 assegura que
apenas dois dos três compressores de
parafuso trabalham em simultâneo, sendo que o terceiro é responsável pela redundância. O SIGMA AIR MANAGER 4.0
também assegura a compensação das
horas de serviço dos três compressores,
implementando um plano de manutenção

conjunto. Desde o upgrade do sistema pela
KAESER que o processamento de madeira
em Saint Félicie funciona sem problemas,
graças à extremamente alta disponibilidade
de ar comprimido. E graças à abrangente
garantia de 5 anos  da KAESER, o utilizador pode contar com planeamento financeiro ainda melhor.

Imagem: fotolia.com

Todas as imagens: Viviane Wybou, Wybou La Photographe

indesejada. O novo Smart-Pipe-System otimiza a rede de ar comprimido e mantém
a pressão constante. Para evitar elevados
custos com tempos de inatividade provocados por insuficiente disponibilidade de ar comprimido, o
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Nesta empresa por vezes fica muito calor, e não
estamos a falar figurativamente: Enquanto laboratório de testes credenciado, o CTC advanced GmbH
em Saarbrücken trabalha, entre outros, com testes
duma ampla variedade de produtos das áreas da
mobilidade elétrica, das telecomunicações e sistemas de pagamento. Como muitas vezes se trata
de testar os limites de carga dos produtos, existem
instalações de teste especiais à prova de fogo para
testes particularmente perigosos, por exemplo,
para baterias de iões de lítio de alto desempenho.
Os especialistas da CTC advanced estão preparados para tudo.

O Ar comprimid
importante como a eletr
podemos dar ao lux

(Sascha Sander, Gerente d

A abreviatura no nome da empresa CTC significa consultoria, teste
e certificação e descreve todos os serviços prestados pelos Saarländer. O laboratório de testes credenciado, que surgiu da Agência
Federal de Admissões para as Telecomunicações (BZT) em 1998,
ajuda as empresas a desenvolver e implementar planos de qualificação de produtos, determinar o estado de conformidade de um
produto e lidar com os requisitos de certificação cada vez mais
complexos no mercado internacional. Graças à sua longa experiência, a CTC advanced é versada em lidar com os processos de
aprovação globais e como membro de muitos comités internacionais está sempre atualizada.

Minuciosamente
A palete de produtos, que é testada minuciosamente nos laboratórios e cabines de teste, é ampla e inclui, por exemplo, componentes para veículos (por ex. baterias para a mobilidade elétrica),
cartões de crédito contactless, aparelhos auditivos e outros dispositivos médicos, até aos passaportes biométricos. São testadas,
por exemplo, a segurança elétrica, a compatibilidade eletromagnética, assim como quase todas as tecnologias de rádio (de 0 a 500
GHz). Nos laboratórios de simulação ambiental da CTC advanced
Na CTC é testada a compatibilidade de diversos terminais de pagamento com os respetivos meios de pagamento (por ex., cartões de
crédito, sistemas de pagamento móvel).

CTC advanced em Saarbrücken: aconselhar, testar, c

Um por t
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mprimido é para nós tão
a eletricidade. Não nos
ao luxo de ter quebras.

er, Gerente de TI e Instalações,, CTC advanced)

r, testar, certificar

r todos

Sascha Sander, Manager of IT & Facility, ao lado de dois compressor de parafuso SK 22.

os produtos são testados quanto à sua resistência a influências do meio ambiente
(por ex. nevoeiro salino, frio e calor) ou até
– como nos testes de segurança de baterias – submetidos a ensaios destrutivos. Os
testes nos laboratórios aos sistemas de pagamento eletrónico e de identificação criam
os requisitos de aprovação para os dispositivos de transações de pagamento sem
dinheiro, como cartões de crédito e leitores
de cartões bancários.
A necessidade de ar comprimido na totalidade dos cinco edifícios do local é omnipresente. O ar comprimido é utilizado em
quase todos os lugares para manusear as
amostras, por exemplo, nas câmaras de
vácuo, nevoeiro salino ou pó, bem como
nos testes blindados de rádio. O ar comprimido também é importante para as estações de teste de vibração de diferentes
tamanhos, para componentes de veículos
cujas mesas deslizantes são suportadas
por ar comprimido. Isso também se aplica
ao maior shaker de 300 kN (para testes
de vibração com simultânea sobreposição
climática), cuja placa de base com rolamentos de ar comprimido pesa apenas três
toneladas, sendo o peso total do dispositivo superior a 30 toneladas. Um sistema
altamente desenvolvido para esta área em
especial, encontra-se num laboratório onde
tudo gira em torno dos sistemas de pagamento: Numa bancada de testes em forma
de abóbada é testada a compatibilidade de
diversos terminais de pagamento com os
respetivos cartões (conctacless). O ar comprimido produz um vácuo de acordo com o
principio ejetor, para que o cartão individual
possa ser aspirado com precisão.

O caminho para a KAESER
A bem-sucedida empresa com sede em
Saarbrücken está em constante expansão
e, portanto, os dois compressores de pis-

tão mais antigos já não eram suficientes
para responder ao crescente consumo de
ar comprimido. Sascha Sander (Gestor de
TI e Facility) deparou-se com a tarefa de
replanear todo o fornecimento de ar comprimido da empresa. A única pergunta era
como? “O fator decisivo foi um seminário
sobre ar comprimido da KAESER em Bochum, que encontrei enquanto procurava
informações. O seminário motivou-me de
tal maneira que eu percebi que conseguia
vencer esta guerra”, relembra Sascha Sander. O apoio foi dado pela equipa comercial da KAESER, assim como pelo parceiro
KAESER INDRUBA GmbH de Saarbrücken. Como os vários pontos de extração
estão muito distanciados uns dos outros,
existem compressores descentralizados,
como o compressor de pistão KAESER
EUROCOMP EPC 630-250, que é utilizado
no edifício principal, onde se realizam vários testes e testes de rádio de compatibilidade eletromagnética. Num outro edifício,
onde se trata da segurança das baterias na
área da mobilidade elétrica e utilizado um
AIRCENTER SX 4. O fornecimento de ar
comprimido a outros dois pavilhões de teste
é centralizada e graças à tubagem de anel
em malha concebida com 100 porcento de
redundância, pode-se extrair componentes
individuais, como por exemplo em caso de
manutenção por bypass, sem influenciar a
disponibilidade do ar comprimido,
Aqui trabalha um AIRCENTER SM 12 e
dois compressores de parafuso SX 22,
cada um com secador por refrigeração do
tipo SECOTEC TB 19 e com um sistema de
retenção de pressão DHS 4.0, tudo monitorizado e comandado por um abrangente
comando SIGMA AIR MANAGER 4.0. “Assim, estamos bem preparados para desenvolvimentos futuros”, conclui com satisfação Sasha Sander.
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O laboratório de odontologia Schulz confia em compressores de pistão

Para o

Harmonia, individualidade, naturalidade, são estes os requisitos para uma dentadura perfeita. Tornar este
desejo realidade é o objetivo do laboratório dentário Schulz em Nürnberg. A sua prótese dentária, natural
e com um funcionamento perfeito, assegura um sorriso perfeito ao paciente.
Fundada por Peter Schulz (Master Dental
Technician) em dezembro de 2000, o laboratório dentário é conhecido e valorizado
como parceiro de vários consultórios odontológicos em Nürnberg e arredores, há mais
de 20 anos. As instalações têm muita luz e
são acolhedoras, os quatro a cinco postos
de trabalho são iluminados por todos os
ângulos, onde e sentam os especialistas
em tecnologia odontológica   e trabalham,
com concentração e grande habilidade. O
tamanho administrável do laboratório faz
parte da cultura da empresa e ”serve para
manter um elevado standard de qualidade
de forma consistente”, afirma o fundador da
empresa Peter Schulz.

Ar comprimido para a beleza
A situação do ar comprimido no laboratório
dentário é semelhante à maioria das empresas e negócios, também aqui este desempenha um papel central nos mais diversos pontos de aplicação: O ar comprimido é
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utilizado para soprar e limpar superfícies. O
ar comprimido também executa diversos jatos de areia, que servem para a decapagem
de massa de cimento e revestimento. A turbina odontológica, onde as superfícies são
refinadas também precisa de ar comprimido. O ar comprimido também é necessário
para os fornos de prensagem e fornos, nos
quais os pellets são fundidos a 800 – 900
°C, para posteriormente serem processados para próteses dentárias de cerâmica.
Uma das utilizações mais interessantes do
ar comprimido é a máquina de fresagem
CAD/CAM (CAD significa “cumputer aided
design” e CAM significa “computer aided
manufacturing”). Na odontologia moderna,
designa-se um processo de alta tecnologia

assistido por computador, utilizado para
projetar e fabricar próteses dentárias, como
coroas, pontes, próteses sobre implantes,
pilares (elemento de ligação entre um implante dentário e a coroa do dente, ponte
ou prótese) e provisórios de longa duração.
Aqui são processados materiais como zircónio, cerâmica, titânio, metal, ligas metálicas, cerâmica pura e plásticos de alto desempenho. O laboratório dentário, sempre
na vanguarda, investiu há dois anos nesta
nova tecnologia pioneira.

Apto para a digitalização
Com a compra da nova máquina de fresagem CAD/CAM, o compressor de pistão da
KAESER, que cumpriu a sua função du-

A qualidade é tudo. Para tal
preciso de dispositivos bons e fiáveis.
(Peter Schulz, Master Dental Technician e proprietário)

a o sorriso mais bonito
rante os últimos 20 anos, de forma fiável e
sem qualquer motivo de reclamação e com
a total satisfação da gestão do laboratório,
já não tinha dimensão suficiente para responder à procura crescente. Peter Schulz
contactou a equipa comercial da KAESER:
“Eu queria mesmo voltar a ter um compressor KAESER”, relembra, sorrindo, o Master
Dental Technician , “pois este tinha de funcionar exatamente com a mesma fiabilidade que o seu antecessor”. Por causa dos

requisitos de ar comprimido no laboratório
(caudal até 570 l/min, pressão até 11 bar)
e também devido à limitada disponibilidade
de espaço, a escolha recaiu num
compressor de pistão KAESER i.Comp 9
TOWER T. Neste, o bloco do compressor,
o reservatório de ar comprimido, o secador
por refrigeração e o SIGMA CONTROL 2
interno estão agrupados numa canópia,
com cerca de um metro quadrado, prontos
a ligar e economizadores de espaço: Suficientemente pequeno para o pequeno espaço operacional.
Mas o i.Comp 9 Tower ainda tem muitas
mais vantagens, que suportam a atividade diária do laboratório dentário. Palavra
chave consumo de energia: Estes sistemas
são, com o seu motor com regulação da velocidade energeticamente muito eficientes
e fornecem com exatidão, a quantidade de
ar comprimido necessária. Desta forma, o
i.Comp 9 tem uma potência específica muito mais elevada do que os compressores
de pistão convencionais. Esta poupança
afeta diretamente os custos operacionais
do laboratório. Após os cálculos, o espaço

Imagem em cima, à esquerda: nolaboratório
dentário é necessário ar comprimido em
todos os postos de trabalho.
Imagem em cima, ao centro: o trabalho exige
muita concertação e grande habilidade.
Imagem em cima, à direita: harmonia individualidade e naturalidade são a receita para
uma dentadura perfeita.

no local de instalação do novo compressor
de pistão KAESER era suficiente. Mas por
vezes é necessária muita imaginação para
arranjar soluções, para colocar os sistemas
no local de destino: Neste caso, antes da
mudança, foi necessário desmontar temporariamente uma drywall ( e posteriormente
reinstalar) e assim se conseguiu o acesso.
O novo i.Comp 9 Tower chegou ao laboratório dentário há dois anos e Peter Schulz
continua satisfeito com a disponibilidade do
ar comprimido, e com a fiabilidade e a eficiência energética do novo compressor de
pistão KAESER. E ainda há mais uma razão para este contentamento: Como os requisitos para um financiamento pelo fundo
BAFA, para investimentos particularmente
eficientes em termos energéticos estavam
reunidos, conseguiu-se um subsidio de 30
porcento do preço de compra.

O i.Comp 9 T cabe no pequenino espaço
operacional, graças à sua construção compacta.
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Estação de tratamento de águas em Wilischthal (Montes Metalíferos) depende
da recuperação de calor

Poupar a dobrar

Os Erzgebirge são considerados uma das mais bonitas paisagens semi-montanhosas da
Alemanha. Simultaneamente, está repleta de riquezas históricas da era mineira.
Aqui a oferta em termos de lazer também é diversificada e atrai anualmente turistas de
todos os cantos do mundo à região. Graças à sua diversidade paisagística e significado
histórico, esta região montanhosa dos Erzgebirge é Património Mundial da
UNESCO desde 2019.
O município de Gelenau está localizado no
meio desta encantadora paisagem semi-montanhosa. A associação de tratamento
de águas residuais “Wilischthal”, fundada
em 1991 como entidade municipal de direito público, tem a responsabilidade de tratamento das águas residuais. A estação de
tratamento de águas tem atualmente uma
taxa de ocupação de cerca de 90 porcen-
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to, com 16 800 habitantes. O tratamento de
águas residuais é totalmente biológico, em
dois tanques combinados, dispostos em
círculo com pré e pós-clarificação.

Atualização técnica
A limpeza de águas residuais exige uma
complexa estrutura operacional e manutenção e renovação contínuas do sistema, ten-

do em vista fiabilidade, sustentabilidade e
rentabilidade. Em relação a estes tópicos, o
foco também é colocado nos sistemas técnicos que servem para abastecer os dois
tanques de aeração com oxigénio.
Os dois blowers disponíveis começam a
mostrar a sua idade, o ruído é muito alto e
pode ouve-se claramente no edifício operacional da frente. Como só estava disponí-

vel um blower por tanque de aeração, não
existia redundância. Além disso os sistemas antigos eram tudo menos energeticamente eficientes. Tornou-se claro que, no
que concerne o consumo de energia e poupança de CO2, os sistemas modernos obtêm resultados muito melhores. Motivo suficiente para o Diretor Geral Matthias Bauer
começar a planear a renovação do equipamento técnico, em conjunto com a equipa
da associação da estação de tratamento de
águas. Seguiu-se um período de cálculos
intensivos e de comparação concreta entre
os possíveis diferentes fornecedores, o que
também era necessário para a utilização de
duas medidas de financiamento.
Os requisitos da nova central de baixa
pressão eram elevados. Claro, tinha que
ser silenciosa e energeticamente eficiente,
tinha que oferecer a redundância necessária e tinha que ter uma melhor capacidade
de regulação do que a central antiga, que
praticamente só podia ser ligada e desligada. Preferencialmente, a nova central deveria trabalhar em perfeita sinergia com os
sistemas de controlo do processo existentes, que regista determinados valores da
estacão de tratamento de águas (oxigénio,
amónio, nitratos), que por sua vez são a
base para a regulação da central de blower.
A comparação entre os vários possíveis
fornecedores mostrou que os sistemas da
KAESER eram superiores, com base apenas em relevantes critérios técnicos.
Mas ainda se considerou outro ponto decisivo: Nenhum dos outros fornecedores
conseguia fornecer blowers, pequenos o
suficiente para passar pela portinhola, pela
qual tinham de entrar os novos sistemas
para a cave do edifício operacional. Efeito
secundário positivo: Graças às suas pequenas dimensões, hoje existem três blowers
de parafuso, onde antes só podiam existir
dois. Assim, também se cumpre a exigência de redundância. Hoje existem na sala
técnica da estacão de tratamento de águas
de Gelenau, três blowers de parafuso DBS
220 L SFC KAESER com variador de frequência, para ventilação dos dois tanques
de aeração, e um BB 52 C para a caixa de
areia.

Objetivo atingido
O que aconteceu ao objetivo de reduzir
significativamente as emissões de CO2?
Conforme os números demonstram, este
foi reduzido, em nada mais nada menos,
do que 40 toneladas por ano, o que também é percetível em significativas economias de custos. Mas ainda existe potencial
de economia adicional, porque o destaque

Acima de tudo valorizamos a
absoluta fiabilidade e rentabilidade
da central de blower.  
(Ralf Scheidhauer, Diretor da associação da estação de tratamento de
águas de Gelenau)

desta central de baixa
pressão é a utilização
do calor residual dos
blowers para descarga do sistema de
aquecimento do edifício operacional, que
até então trabalhava
com custos muito
elevados, consumindo aproximadamente
7.300 litros de óleo de
aquecimento por ano:
O calor gerado durante a compressão
é descarregado pelo
permutador de calor
e é introduzido no
aquecimento do pavimento por um tanque
de reserva de grande
dimensão. Com esta
medida conseguiu-se
reduzir o consumo de
óleo de aquecimento
em cerca de 60 porcento.
Isto corresponde a
uma poupança adicional de 14 toneladas de CO2 por ano.
Hoje em dia, em que
tudo gira à volta da
substituição de combustíveis fósseis, este
é um valor impressionante. Matthias Bauer e Ralf Scheidhauer
estão extremamente satisfeitos com a nova
central de baixa pressão da KAESER, que
cumpre todos os requisitos com bravura.
A cereja em cima do bolo é o contrato de
serviço completo, com o qual o utilizador
não tem de se preocupar com nada. Os Erzgebirge são considerados uma das mais
bonitas paisagens semi-montanhosas da
Alemanha. Simultaneamente, está repleta
de riquezas históricas da era mineira. Aqui
a oferta em termos de lazer também é diversificada e atrai anualmente turistas de

Imagem em cima: graças à construção compacta dos blowers de parafuso da KAESER,
a redundância também está assegurada.
Imagem em baixo: são realizadas regularmente análises à água em laboratório
próprio.

todos os cantos do mundo à região. Garças
à sua diversidade paisagística e significado
histórico, esta região montanhosa dos Erzgebirge é Património Mundial da UNESCO
desde 2019.
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A Dinnissen decidiu-se por compressores da KAESER

Global Leader da
engenharia de processos

A Dinnissen otimiza, inova e automatiza todo o processo dos seus clientes com soluções à medida.

Procurar a solução perfeita, assim como olhar para os problemas como potenciais soluções e depois
fazer tudo certo, mesmo quando ninguém está olhar... Esta é a filosofia da empresa Dinnissen. Com base
nisto, a empresa familiar holandesa com sede em Sevenum tornou-se líder de mercado global na engenharia de processos de pós, pellets e granulados.
Em 1948 a Dinnissen desenvolveu a primeira máquina para um cliente da indústria de rações compostas. Hoje em dia, bilhões de pessoas consomem diariamente
produtos que passaram por máquinas da
Dinnissen. O especialista em engenharia
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de processos com sede em Sevenum (Países Baixos) desenvolveu utilizações inovadoras, tanto para máquinas individuais,
como para completas linhas de processo.
Graças à criativa e orientada para o sucesso filosofia empresarial e mais de 70 anos

de experiência, podem-se encontrar num
elevado número de projetos os produtos
da Dinnissen, nos mais variados sectores:
na indústria alimentar, de lacticínios, de rações, assim como na indústria química. A
Dinnissen otimiza, inova e automatiza todo

mas também para
a utilização de sistemas de corte a
laser, e muito mais.
Para responder à
conceção ecológica
do novo edifício em
todos os sentidos,
Wouter
Kuijpers
queria, acima de
tudo, que a nova
Compressores de parafuso ASD 40 T da KAESER com recuperação
central de ar comde calor.
primido fosse enero processo dos seus clientes com soluções geticamente eficiente e sustentável. A reà medida, que são desenvolvidas, produzi- cuperação de calor também fazia parte da
das e testadas internamente. O objetivo é lista de desejos. Seguiu-se uma comparadesempenho e eficiência máximos de todo ção cuidadosa de diferentes fornecedores
o processo. O especialista em processos é de sistemas de ar comprimido. O compebem sucedido à mais de 70 anos. O suces- tente aconselhamento da KAESER Comso precisa de espaço. Para responder ao pressoren B.V. Em Borne (Países Baixos),
atual crescimento desta inovadora empre- acabou por convencer Wouter Kuijpers que
sa, foram construídos pavilhões industriais a filosofia corporativa das duas empresas
adicionais, neutros em termos de ener- combinava na perfeição e optou pela KAEgia. Durante uma visita à fábrica, o chefe SER e assim por uma solução global, intelida produção Wouter Kuijpers mostra com gente e inovadora, que garante à Dinnissen
orgulho os novos pavilhões de produção, disponibilidade absolutamente fiável de ar
com o seu parque de máquinas de alta comprimido de alta qualidade, assim como
tecnologia, que se estendem por 4.200 m². assegura custos de energia e de manutenNo primeiro pavilhão encontra-se o total- ção baixos. A nova central de ar comprimimente automatizado armazém de chapas, do, que também tem lugar no novo pavicom modernas máquinas de corte a laser lhão, é constituída por três compressores
e tratamento de chapa. Através das gran- de parafuso KAESER do tipo ASD 40 T
des clarabóias entra muita luz natural e no (caudal de  3,92 m³/min, pressão de servipavilhão de soldagem de aço inoxidável foi ço máx. de 8,5). O secador por refrigeração
instalado um sofisticado sistema de extração de fumos da soldagem com recuperação de calor.

Sustentabilidade e eficiência

Graças ao aconselhamento da
KAESER a nossa central de
ar comprimido é sustentável, duradoura
e energeticamente eficiente.
(Wouter Kuijpers, Chefe da Produção da Dinnissen, Sevenum)

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

O ar comprimido também tem um papel
central nos novos pavilhões, por exemplo,
para o funcionamento de diversas ferramentas pneumáticas (por ex. ferramentas
de polimento de peças em aço inoxidável),

integrado nos sistemas ASD-T é altamente
eficiente graças à sua regulação de poupança de energia. Ele só trabalha quando
também é necessário ar comprimido para a
secagem: isto traz ar comprimido de qualidade, específico para cada aplicação, com
garantia de máxima eficiência. Três separadores óleo-água da série AQUAMAT CF
9 encarregam-se do tratamento de condensados ecológico. A sua utilização poupa
cerca de 90 porcento dos custos gerados
pela completa eliminação por empresas
especializadas. O componente central da
central de ar comprimido é o abrangente
comando SIGMA AIR MANAGER 4.0, que
assegura uma eficiente interação de todos
os componentes do sistema de ar comprimido, para tornar a produção e o tratamento do ar comprimido ainda mais inteligente,
seguro e eficiente. Desta forma, o utilizador
consegue alcançar máxima poupança de
energia. Um novo reservatório de ar comprimido com capacidade para 2000 l e um
sistema de retenção de pressão eletrónico da série DHS 4.0, desenvolvido pela
KAESER, completam a nova central. Além
disso, o utilizador economiza utilizando a
energia fornecida aos compressores, que é
recuperada por um permutador de calor de
placas integrado e que fica disponível para
aquecimento do pavilhão de soldagem de
aço inoxidável e para suporte ao sistema
de aquecimento central.

No pavilhão de soldagem de aço inoxidável foi instalado um sofisticado sistema de extração de fumos da soldagem com recuperação
de calor.

O pavilhão de produção com o parque de máquinas de alta tecnologia.

A contratação de ar comprimido nos fornecedores de automóveis

A Industrie 4.0 e
a sustentabilidade
O princípio de entrega “just in time” está amplamente difundido na indústria automóvel. “Just in sequence”
vai ainda mais longe porque as mercadorias necessárias são entregues na hora certa, na quantidade
certa e na ordem desejada de acordo com a sequência de montagem, para que possam ser processadas
diretamente, sem qualquer atraso. Fazer cumprir este conceito de entrega exige desempenho interno e
logístico máximo. Tempos de inatividade são um no-go, pois isso seria extremamente caro.
A Light Mobility Solutions GmbH (LMS) é
um fornecedor global de peças exteriores
para a indústria automóvel e fornece a todos os principais OEM europeus um abrangente portfolio de produtos. Numa das quatro localizações alemãs, em Obertshausen,
são produzidos sistemas de para-choques
completos, para os quais o fornecedor de
automóveis fornece toda a cadeia de valor:
Desde granulados de plástico, ao sistema
de para-choques já pintado, incluindo medidor de distâncias, câmara de visão noturna, tecnologia de iluminação LED, etc. Há
anos que a LMS fornece “Just-In-Time” ou
“Just-In-Sequence” diretamente à linhas de
montagem dos clientes OEM.
Enquanto fornecedor Tier 1, a LMS sente-se na obrigação de, em conjunto com os
fabricantes de automóveis, manusear as
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matérias-primas de forma sustentável. “No
futuro, não seremos medidos apenas pela
quantidade que podemos fornecer, em que
condições e com a melhor qualidade, mas
também em que condições, qual o consumo de energia, com que sustentabilidade e
eficiência o fazemos”, diz Stephan Spengler (gestor de obra na LMS Obertshausen). Ao utilizar o sistema de gestão de
energia, de acordo com a ISO 50001, o
fornecedor de automóveis tem à sua disposição um sistema, com o qual consegue
melhorar continuamente a sua eficiência
energética e assim reduzir o consumo de
Light Mobility Solutions GmbH em
Obertshausen fornece sistemas de
para-choques completos a todos os
principais OEM europeus.

Com o SIGMA AIR MANAGER
aliviamos o meio ambiente
e reduzimos custos.
(Stephan Spengler, gestor de obra na LMS, Obertshausen)
Em Obertshausen é fornecida toda a cadeia
de valor. Do granulado de plástico, ao sistema de para-choques já pintado

O portfólio de produtos também inclui
sistemas de para-choques para o mercado
pós-venda automóvel.

energia e as associadas emissões de gases com efeito de estufa. Os dados e números necessários estão disponíveis graças à conectividade das máquinas e dos
sistemas (Industrie 4.0).

Por isso a contratação de ar
comprimido
A LMS trabalha em todas as áreas com a
tecnologia mais moderna. E em todas estas
áreas existe utilização de ar comprimido,
cuja disponibilidade é o pressuposto fundamental para a implementação do princípio
de entrega „Just-In-Sequence“: “Os robôs
da área da moldagem por injeção precisam

do ar comprimido para qualquer movimento mínimo e para a aspiração das peças,
assim como as máquinas dos sistemas de
montagem, que levantam e baixam as peças com cilindros e que continuam a processar as várias etapas de movimentação.
Por último, na oficina de pintura, onde existe um nível de automação muito elevado, o
ar comprimido é necessário para pulverizar
e aplicar a tinta.” O ar comprimido não deve
estar disponível apenas na qualidade exigida (classe de pureza 1.4.1), como também
com redundância de 100%, pois uma falha
de produção seria extremamente cara. Foi
por isto que o fornecedor de automóveis
optou pelo modelo operacional SIGMA AIR
UTILITY da KAESER: “Não compramos
apenas sistemas para produção de ar comprimido, recebemos um fornecimento de
ar comprimido garantido contratualmente
para todo o nosso parque de máquinas e
sistemas. Desta forma o risco de falha da
produção pode ser reduzido ao mínimo.
Outra grande vantagem deste modelo é
que se consegue facilmente calcular os
custos mensais do ar comprimido”, diz Stephan Spengler.

Proteção do meio ambiente com
tecnologia de ar comprimido
No ano passado o consumo de ar comprimido foi de cerca de 17,5 milhões m³, a

necessidade de pressão foi de 8,3 bar. A
energia concentrada da KAESER, na forma de um total de seis compressores de
parafuso é utilizada para garantir um fornecimento fiável de ar comprimido. O tratamento de ar comprimido é assegurado por
quatro secadores por refrigeração economizadores de energia, dois secadores por
adsorção, assim como por diversos filtros e
separadores de água-óleo. Os componentes individuais estão guardados em quatro
centrais separadas fisicamente. E aqui que
entra o abrangente comando SIGMA AIR
MANAGER 4.0: Este assegura uma eficiente interação de todos os componentes
do sistema de ar comprimido, independentemente do local onde estão instalados. O
SIGMA AIR MANAGER torna a central apta
para a Industrie 4.0 e ao fornecer os dados
em tempo real e os valores de referência
cria os requisitos para a eficácia do sistema de gestão de energia, assim como a
implementação dos objetivos da empresa,
rumo à rentabilidade, sustentabilidade, proteção do meio ambiente e redução do CO2.
Last but not least, a LMS beneficia de um
efeito poupança adicional: Como todos os
compressores estão equipados com permutadores de calor, a empresa poupa adicionalmente, com a recuperação de calor,
nos custos de aquecimento dos pavilhões.
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If undeliverable, please return to

KAESER COMPRESSORES, LDA

Zona Industrial da Poupa II – Rua C – Lote 5 e 7
4780-321 Santo Tirso
info.portugal@kaeser.com – www.kaeser.com
Tel: +351 252 080 441 – Fax: +351 252 080 438

Taxa Paga
Portugal
Contrato 200053931

Mobilair M 255 E

Compressor portátil com motor elétrico até 25 m³/min

Compacto e ecológico
robustos skids com
cárter fechado

ID-Nr. 22120435

Desafia ventos e tempestades
para instalação no exterior para
utilização temporária ou permanente

De série com
radiador de ar comprimido

ou opcionalmente com combinação
de microfiltros integrada

Pensado ao pormenor e de manutenção fácil

com descarga de fluídos para o exterior, para uma rápida
manutenção no exterior

www.kaeser.com

Todos os dados presentes

no visor do comando SIGMA CONTROL SMART
ou online graças ao modem de rede móvel

