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Editorial

Vaikeina aikoina tarvitaan
toivoa, tahtoa ja tekoja

Krister Wennström

Vuodesta 2020 lähtien olemme kohdanneet haasteita, jotka
vaikuttavat meihin sellaisella voimalla ja nopeudella, joita
emme olleet kokeneet enää yli 70 vuoteen.
Covid-19, toimitusketjujen häiriöt tai keskeytykset, kuljetuskapasiteettien pullonkaulat, pula raaka-aineista, öljystä ja kaasusta, ilmastokatastrofit, energiakustannusten räjähdysmäinen
nousu, ennennäkemätön inflaatio ja sota keskellä Eurooppaa.
Nämä haasteet vaikuttavat negatiivisesti jokaiseen ihmiseen,
yritykseen ja organisaatioon.
Mutta kaikesta huolimatta ei tule unohtaa, että nykyinen maailmamme on paras kaikista maailmoista, joista meillä on tietoa
historiasta: koskaan ennen ei ole ollut niin paljon hyvinvointia,
niin vähän nälkää, niin hyvää sairaanhoitoa, niin paljon työpaikkoja ja koulutusta kuin nyt. Tällä ei ole tarkoitus sanoa, että
nykyinen maailma olisi täydellinen, päinvastoin, kaikkialla on
vielä paljon tehtävää, jotta maailmasta saadaan vielä parempi
kuin nykyään.
Ihmiset ovat koko olemassaolonsa ajan osoittaneet, että he
kykenevät löytämään ratkaisuja ja siten hallitsemaan nykyisiä
ja tulevaisuuden haasteita, kun he toimivat yhdessä, verkostoituvat ja kommunikoivat toistensa kanssa, vaihtavat kokemuksiaan ja jakavat työtä ja tehtäviä.

Tarvitsemme toivoa ja luottamusta kykyihimme ja resilienssiimme. Meidän täytyy haluta ratkaista ongelmat ja uskaltaa
ottaa asiat hoitaaksemme ja toimia, vaikka tunnemmekin
tämän toiminnan riskit.
Meidän tulee muuttaa epäröintimme ja pelkomme rohkeudeksi ja tarttua tehtäviin pysyvästi ja määrätietoisesti:
yritykset, työntekijät, politiikka, ammattiliitot ja jokainen
meistä yhtä lailla.
Tulevaisuus on avoin eikä sitä voi ennustaa. Kaikkea voi
käydä, niin hyvää kuin pahaakin. On meidän kaikkien
vastuulla tehdä parhaamme, jotta tulevaisuudesta tulee vielä
parempi kuin nykyisyys.
Tarkastellaan kaikkia kriisejä suurena mahdollisuutena, innovatiivisemman, menestyvämmän ja paremman maailman
puolesta.
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Uusi paineilma-asema on luotettava

Auta ympäristöä tuota energiaa
Hampurissa toimiva, Indaver-konserniin kuuluva jätteenkierrätysyhtiö Abfall-Verwertungs-Gesellschaft
mbH (AVG) on yksi ensimmäisistä toimijoista, joka on erikoistunut ongelma- ja teollisuusjätteen polttoon
kontrolloidusti korkeassa lämpötilassa. Lajissaan ensimmäisenä polttolaitoksena se on tehnyt Saksassa
pioneerityötä ympäristöystävällisen teollisen jätehuollon alalla jo vuodesta 1971. Yhtiön ympäristö- ja laatustandardit ovat tähän päivään asti olleet alan huippua.

Polttaminen korkeassa lämpötilassa on
AVG:n, Hampurissa toimivan, tehokkaan
jätteenkierrätyslaitoksen ydinliiketoimintaa.
1990-luvulla tehdyn kalliin saneerauksen
jälkeen AVG on maailman suurimpia ja
uudenaikaisimpia laitoksia lajissaan. Vuosittain siellä voidaan nykyään hävittää jopa
159 000 tonnia jätettä. Näin syntyvä lämpö
syötetään Hampurin kaukolämpöverkkoon
lähellä sijaitsevan yhteistuotantolaitoksen
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kautta. Tällä tavalla poltosta saadulla lämmöllä hoidetaan jopa 30 000 kotitalouden
lämmitys.

Jätteestä energiaa
Jätteen polttaminen korkeassa lämpötilassa on huolellisesti kontrolloitu prosessi, johon kuuluu monimutkainen savukaasujen
puhdistus uusimpien standardien mukaan.
Laitos on toiminnassa ympäri vuorokauden,

24 tunnin vuoroissa, seitsemänä päivänä
viikossa. Se koostuu kahdesta identtisestä,
toisistaan riippumattomasta polttolinjasta,
joita tarkastetaan ja huolletaan vuorotellen.
Kumpaankin linjaan on asennettu polttokaasunpuhdistus.
Optimaaliset poltto-olosuhteet sekä tehokas savukaasujen puhdistus pienentävät
laitoksen päästöt minimiin. Ne alittavat paitsi Saksan liittotasavallan lainsäädännön ra-

ja-arvot, myös selvästi Hampurin toimilupaviranomaisen tiukemmat määräykset.
Kummankin polttolinjan ytimessä on kaksitoista metriä pitkä rumpu-uuni, joka pyörii
hitaasti oman akselinsa ympäri pyörittäen
jätettä, jolloin se palaa täydellisesti. Samalla, kun kertyvä kuona-aine jäähtyy vesihauteessa, savukaasut päätyvät jälkipolttokammioon.
Siellä tuhotaan mahdollisesti jäljelle jääneet
orgaaniset yhdisteet, esimerkiksi dioksiinit ja furaanit. Hukkalämpökattilassa savukaasu luovuttaa sitten suurimman osan
lämmöstään tuottamaan tulistettua höyryä,
joka syötetään paikalliseen kaukolämpöverkkoon.
Sähkösuodatin puhdistaa pölyn jäähtyneestä kaasusta. Raskasmetallit, kloorivety
ja rikkidioksidi erotetaan märissä puhdistusvaiheissa.

vopumppuja uuden säiliövaraston rakentamisen yhteydessä ja paineilmankulutus
kasvoi uudestaan, kävi selväksi, että aika
oli kypsä paineilma-aseman uusimiselle. Viranomaismääräys sisältää velvollisuuden käyttää parasta saatavilla olevaa tekniikkaa, ja siksi AVG Hamburg
otti yhteyttä Kaeserin myyntiosastoon.
ADA-analyysi (Air demand analysis) osoitti, että paineilmalle tarvittiin kolme kertaa
30 m³:n/min tilavuus noin 7 baarin paineessa. Uusi asema on kuitenkin mitoitettu
siten, että se kattaa nykyisen tarpeen luotettavasti ja jättää myös tilaa tulevaisuuden
kehitykselle. Kaeserin uusi paineilma-asema käynnistettiin vuonna 2021. Parhaiden
olosuhteiden luomiseksi myös tilan suhteen sitä varten rakennettiin jopa uusi halli.
Nykyisin luotettavan paineilmatuotannon
takaa neljä DSDX 305 -ruuvikompresso-

Parasta saatavilla olevaa tekniikkaa

ria (maksimikäyttöpaine 8,5 bar) ja kaksi
energiatehokasta HYBRITEC DTI 668-902
-kuivaajaa huolehtii uusien ja vielä osittain
käytössä olevien vanhojen kompressorien
paineilman jälkikäsittelystä. Kokonaisuutta valvoo ja ohjaa Sigma Air Manager 4.0
-ohjaus. Koska järjestelmän luotettavuus on
niin tärkeää, Thomas Pöthe ja hänen kollegansa Lars Schubert arvostavat myös erityisesti huoltoa ja teknistä tukea ja toteavat
tyytyväisinä: ”Olemme todella tyytyväisiä
korkeaan tekniseen tasoon, hyvään palveluun ja luotettavaan Kaeser-huoltoon.”

Paineilmalla hoidetaan polttolaitoksessa
mm. jätteen kuljetus paineilmakalvopumppujen avulla, lentotuhkan kuljetus kattilasta
ja sähkösuodattimesta ja jätteen hajottaminen putkessa ja jälkipolttokammiossa. Se
on myös tärkeää laitteen turvallisuusteknisessä lukituksessa, joka kytkeytyy päälle,
kun paine laskee alle 3,8 baarin. Tuotannon
osastonjohtaja Thomas Pöthe vetää yhteen: ”Mikäli paineilmaa ei olisi käytettävissä, vaikka vain hetkenkin, emme voisi enää
jatkaa polttamista ja laitos olisi otettava
pois käytöstä. Siksi paineilmajärjestelmän
luotettavuus on ehdottoman tärkeää.” Tätä
vaatimusta ei vanha, osittain saneerausvuodelta 1997, osin vuodelta 2014 peräisin
oleva asema enää täyttänyt. ”Välttämättömien huoltojen aikana tarpeen kattamisessa oli ongelmia, ja vaiheittaisen laajentumisen jälkeen kumpikaan vanhempi,
160 kW:n kompressori ei sitten enää pystynyt kattamaan tarvetta”, sanoo kunnossapito- ja asset management -vastaava
Lars Schubert. Kun uusia paineilmakal-

Kuva vasemmalla:
Imuasema, johon on asennettu
paineilmatoimiset kalvopumput.
Kuva oikealla:
Kummankin polttolinjan ytimenä on
kaksitoistametrinen rumpu-uuni.

Olemme tyytyväisiä korkeaan tekniseen
tasoon ja luotettavaan Kaeser-huoltoon.
(Thomas Pöthe, osastojohtaja, Tuotanto)
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Italialainen hiivanvalmistaja luottaa Kaeserin turbopuhaltimiin

Hiivaa Firenzestä

Jo tuhansia vuosia sitten muinaisessa Egyptissä ja Kiinassa ihmiset valmistivat hiivaa. Keskiajalla tunnettiin jopa hiivantekijän ammatti, joka hoiti ja kasvatti hiivaa panimoissa. Ensimmäiset teolliset menetelmät
leivontahiivan valmistukseen kehitettiin 1800-luvulla. Firenzeläinen hiivayhtiö Zeus IBA on perehtynyt
syvällisesti uudenaikaisiin valmistustekniikoihin ja omistautunut hiivan teolliselle valmistukselle
rakkaudesta perinteisiin.

Zeus IBA sijaitsee keskellä Firenzeä, vain
20 minuutin pyörämatkan päässä Santa
Maria Novella -basilikasta ja Palazzo Pittistä. 1950-luvulla toimintansa aloittanutta
yritystä luotsaa edelleen Grechin perhe.
Tuolloin tuotettiin hedelmägelatiinia ja hyytelösokeria, hieman myöhemmin otettiin
ensimmäiset askeleet leivontahiivan teollisessa valmistuksessa, ja 1980-luvulta lähtien hiiva on ollut päätuote. Tärkeä virstanpylväs oli vuonna 2016 aloitettu yhteisyritys
Lallemandin kanssa, joka on laajalti tunnettu teollisuushiivan valmistaja leivonnaisille. Vuodesta 2020 lähtien Zeus IBA on
kuulunut kokonaan Lallemand-konserniin,
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mikä on mahdollistanut edelleen vahvasti
perinteisiin nojaavan perheyrityksen avautumisen uusille, globaaleille markkinoille.

Ihmeellinen kasvu
Firenzeläisen hiivantuottaja Zeus IBA:n
teollisessa mittakaavassa valmistama leipomohiiva syntyy mikroskooppisen pienen,
yksisoluisen, soikean sienen kasvatuksessa. Sientä esiintyy luonnossa ja se kuuluu
saccharomyces cerevisiae -lajiin.
Periaatteessa kyse on siitä, että näiden
hiivasolujen yhtä kantaa, niin kutsuttuja puhdasviljelyhiivoja, kasvatetaan niin
kauan, kunnes leivontahiivaa syntyy ha-

luttu määrä. Ihanteellisissa lämpötila- ja
ravinto-olosuhteissa voidaan kahdesta
grammasta laboratorion puhdasviljelyhiivaa
kasvattaa fermentoimalla useita tonneja
leivontahiivaa alle päivässä. Valmiin tuotteen ominaisuuksille ja laadulle ratkaisevia
ovat ravinteiden saanti (sokerijuurikkaista
saatava melassi, fosfori ja typpiyhdisteet)
sekä prosessiolosuhteet (lämpötila, aika,
kosteus). Koska fermentointi voi tapahtua
sekä anaerobisesti että aerobisesti, tarvitaan yksittäisten valmistusvaiheiden toteutukseen paljon osaamista, sillä näiden fermentointitapojen välillä on vain vähän eroa.
Lisäämällä oikean määrän ja oikeat aineet

Ratkaisevia ovat suuret
energiansäästöt ja laitteiden
lähes huoltovapaa käyttö.
(Alessio Piccini, kunnossapito ja prosessiturvallisuus, Zeus IBA, Firenze)

sopivalla hetkellä hiivanvalmistaja voi ohjata prosessia haluttuun suuntaan, jotta
lopputuotteena syntyy leivontahiivaa eikä
alkoholia. Leivontahiivan tuotanto tapahtuu
etupäässä aerobisissa olosuhteissa, ja siksi hapensyötön säätely on tärkeä elementti.
Modernit sähköiset instrumentit ohjaavat
ravintoliuokseen suurina määrinä.

Pelataan varman päälle
Ennen vuonna 2016 tehtyä uudistamista
tähän ilmanvaihtoprosessiin tuotti ilmaa
seitsemän puhallinta eri valmistajilta. Ongelmia, joiden kanssa hiivantuottajan piti
taistella, olivat melu, suuri vedenkulutus
ja korkeat kustannukset mm. jatkuvien,
laajojen huoltojen ja öljynvaihtojen vuoksi.
”Käyttökään ei ollut lainkaan helppoa, koska laitteet piti käynnistää ja katkaista manuaalisesti ja niitä piti ohjata analogisesti”,
muistelee Alessio Piccini, joka vastaa kunnossapidosta ja prosessiturvallisuudesta.
”Lisäksi vanhoilla laitteilla oli aina ongelmia
ohjausventtiilien kanssa. Sitä paitsi käynti oli kaiken kaikkiaan melko tehotonta.”

Vuonna 2016 oli selvää, että oli vihdoin
pakko toimia.
Kaeserin PillAerator-turbopuhaltimen tarjoama ratkaisu lupasi suurta parannusta.
Koska puhaltimet ovat magneettilaakeroituja, ne toimivat täysin ilman kosketusta
ja voiteluainetta ja ovat siten myös täysin
kulumattomia. Öljyn- ja laakerinvaihto jäävät pois. Lisäksi uuden tekniikan luvattiin
tuovan tuntuvaa energiansäästöä. Haluttiin
kuitenkin pelata varman päälle. Siksi olemassa oleva, vanhempi laite korvattiin kokeeksi kahden kuukauden ajan vain yhdellä
turbopuhaltimella. Alessio Piccinin uteliaisuus heräsi, eikä hän joutunut pettymään.
Tulos ylitti hänen odotuksensa: Kaeserin
turbopuhallin toi 25 prosentin energiansäästöt. Se oli lähtölaukaus koko aseman
uudistamiselle. Nykyisin kuuden fermentointiyksikön paineilman tuottaa kymmenen
Kaeserin LP 8000 PillAerator -turbopuhallinta. Alessio Piccini on tyytyväinen:
”Uusilla puhaltimilla vähennämme energiankulutusta
yhteensä 30 prosenttia ja

LP 8000 -turbopuhaltimilla saavutettiin n. 25
prosentin kustannussäästöt.

1
GSE on valtionyhtiö, joka tukee ja edistää
uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämistä Italiassa

Kuva: Adobe Stock

Kuva: Adobe Stock

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

säästämme noin 0,5 MWh/vuosi vanhoihin
laitteisiin verrattuna. Energiankulutuksen
vähentämisen ansiosta Zeus voi käyttää
niin kutsuttuja TEE-energiatehokkuussertifikaatteja, jotka GSE1 myöntää esimerkillisille yrityksille. Tällä tavoin Kaeserin
PillAerator-turbopuhaltimet auttavat tuplasti
yrityksen kustannusten alentamisessa.
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Rakennussuojelua modernien rakennuskompressorien avulla

Jotta kirkko pysyy
kylässä
Keskellä Transsilvaniaa, Geoagiaun kylässä, seisoo vieläkin
Romanian luultavasti vanhin
keskiaikainen kappeli. Arkeologi
Gheorghe Petrov selvitti kappelin rakentamisaikaa 1990-luvun
alusta lähtien vuosikymmenen
ajan. Hän kaivoi tiiminsä kanssa
kaivauksissa esiin yli 200 hautaa,
joista vanhimmat ovat peräisin
kuningas Ladislau I:n (10771095) ja kuningas Coloman I
Cărturarulin (1095-1116) hallituskausilta.

Geoagiussa sijaitseva romaaninen kappeli
”Rotonda” on yksi vanhimmista vielä olemassa olevista pyhäköistä Romaniassa.
Sen tarkkaa rakennusaikaa ei tunneta, mutta arkeologisten löydösten, erityisesti kirkkomaalla olevien, vuoden 1100 paikkeille
ajoitettujen hautojen, perusteella kirkon on
täytynyt olla olemassa jo 1000-luvun lopulla. Kappeli Rotondaa käytettiin kirkkona
1500-luvun loppuun asti. Silloin vieressä sijaitsevalle maatilalle rakennettiin uusi kirkko
(Biserica Reformata). Siellä on vielä tänäkin päivänä arvokkaat, urkurakentaja István
Kolonicsin urut.
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Kuva oikealla: Julkisivun restauroinnin
erilaisten erikoislaitteiden käyttöön tarvitaan
paineilmaa.
Kuva alla: Lukuisat jäänteet myös ulkopuolella muistuttavat Rooman historiasta.

Mielenkiintoista on se, että sekä kirkon
sisä- että ulkopuolella on lukuisia muistumia Rooman historiasta, kuten esimerkiksi
kaksi leijonapatsasta kirkon pääovella. Ne
ovat oletettavasti ex voto -patsaita lähellä
sijaitsevia kuumavesilähteitä käyttäneiden
sairaiden parantamiseksi. Oikealla sisäänkäynnin vieressä on matala pintareliefi, joka
esittää roomalaisten sotilaiden palvomaa
puolijumala Herkulesta, ja heti sen vieressä
on kirkonmuuriin jätetty hautamonumentti,
jossa on roomattaren muotokuva.

Suuria haasteita

Rakennustyömaiden ammattilaiset
”made in Germany”
Julkisivun restauroinnin eri erikoislaitteiden käyttöön tarvitaan paineilmaa. Sitä
käytetään kaikkiin laitteisiin, kuten esim.
pölynimureihin, painepesureihin, kuivajääpuhaltimiin, vesisuihkulaitteisiin, höyrypesureihin jne. Paineilman tuottamisessa tälle

monipuoliselle varustukselle Alpin Shunt
panostaa Kaeserin siirrettäviin Mobilair 31
ja Mobilair 82 -rakennuskompressoreihin.
Niissä on modernit, polttoainetta säästävät dieselmoottorit ja vankkatekoiset korit
ja ne täyttävät kovimmatkin vaatimukset
työmaalla. Sintrattujen PE-kuomujen ansiosta laitteet ovat erittäin vakaita, ja niiden
intuitiivinen ja helppo käyttökonsepti tekee
niistä arvokkaita kumppaneita työmailla.
Kun kaikkiin huoltokohteisiin on vaivaton
pääsy, tuotantoon ei tule tarpeettomia keskeytyksiä. Tämä on erityisen tärkeää, että
restaurointityöt saadaan suoritetuksi aikataulussa. Mobilair 82 on lisäksi varustettu
generaattorilla, jotta rakennustyömaalla on
aina siirrettävä virtalähde käytettävissä.
Herkkiä sisätiloja varten saatavilla on päästöttömiä e-Power-malleja, joissa on energiaa säästävä sähkömoottori.

Kaikki kuvat: Sorin Gliga, GLISOR MIX SRL

Ainutlaatuisen rakennuksen säilyttämiseksi
jälkipolville Transsilvanian reformoitu hiippakunta pestasi Domino Construct Expert
-rakennusliikkeen restauroimaan pyhäkön
vuonna 2021. Julkisivun laajoihin remonttitöihin tarvittiin vankan teknisen osaamisen
lisäksi asiantuntemusta korkeissa paikoissa
työskentelystä. Osaavaa tukea restauroinnin tähän puoleen saatiin julkisivuekspertti
Alpin Shuntilta. Toimitusjohtaja Cseresznyesin vuonna 2009 perustama yritys on
erikoistunut nykyään varsin kysyttyyn historiallisten muistomerkkien ja rakennusten
restaurointiin sekä ammattimaiseen julkisivun puhdistukseen. Näissä erityistöissä
Alpin Shunt turvautuu monipuolisiin ja teknisesti hienostuneihin laitteisiinsa, joiden
avulla se käyttää mm. mitä erilaisimpia nykyisin saatavilla olevia hiekkapuhallusmenetelmiä (puhallus hiekalla, kuivajääpuhallus, vesipuhallus).
Korkeissa rakennuksissa ja muistomerkeissä (esimerkiksi kirkontorneissa) tai
metallirakenteissa (esimerkiksi peltikatoilla) puhdistus- ja restaurointitöihin tarvitaan
usein kiipeilytekniikoita. Lisäksi käytetään
henkilönostimia ja riipputelineitä, mikä piti
paikkansa myös Geoagiun kirkkoremontin
kohdalla.

Kaeserin siirrettävät rakennuskompressorit toimittivat laadukasta paineilmaa luotettavasti koko korjauslaitteistollemme.
(István Cseresznyes, Alpin Shuntin omistaja)
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Kaeserin uusi paineilmajärjestelmä huolehtii luotettavasta ja tehokkaasta jatkuvasta käytöstä

Kuva: Adobe Stock

Investoi säästääkse

Metsäteollisuus on yksi Quebecin talouden vahvimmista moottoreista ja läsnä monessa
provinssin 140:stä maaseutu- ja kaupunkikunnasta. Sen lisäksi metsätalouden piirissä on noin
60 000 korkealaatuista ja hyväpalkkaista työpaikkaa, jotka varmistavat monien perheiden toimeentulon.
Alueella tuotetusta puusta valmistetaan innovatiivisia tuotteita, joita käytetään rakennusten, siltojen, urheilukeskusten ja areenojen rakentamiseen.
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Kaikki kuvat: Viviane Wybou, Wybou La Photographe

esi

SIGMA AIR MANAGER 4.0 -pääohjausjärjestelmästä kaikki käyttötiedot näkyvät yhdellä silmäyksellä.

Pandemian alettua olemme kokeneet ennennäkemättömän
maailmanlaajuisen
raaka-ainepulan. Syyksi sille on usein mainittu maailmanlaajuisesti nouseva kysyntä
samalla, kun tuotantokapasiteetti on riittämätöntä. Lisäksi mukaan tulevat toimittajien
kuljetusongelmat sekä tuotannonkeskeytykset.
Alituinen raaka-ainepula vaikuttaa myös
puuteollisuuteen ja vaikeuttaa yritysten,
kuten Resolute Forest Productsin, mah-
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tiiminsä Kaeserin Kanadan pääkonttorilta
suorittivat ensin paineilmatarpeen analyysin (ADA). ”Olemassa oleva paineilmajärjestelmä Saint-Félicienin tehtaalla oli varsin
monimutkainen tuotantolaitoksen erityisvaatimuksista johtuen”, muistelee Stéphane Fortin. ”Olemassa olevat kompressorit
olivat peräisin vuosilta 1982 ja 1995 ja niiden tekniikka oli vanhentunutta. Ne kävivät
jatkuvalla käynnillä riippumatta tosiasiallisesta paineilmatarpeesta ja kuluttivat siksi
suhteettoman paljon energiaa. Vanhassa
laitteessa ei ollut antureita eikä ohjausta,
minkä vuoksi oli mahdotonta ilmoittaa järjestelmän tosiasiallista suorituskykyä ja
tehokkuutta. Sitä paitsi liian pieneksi mitoitettu jakelujärjestelmä aiheutti hankalia pai-

Kuva vasemmalla: Paine pidetään vakaana kahden 5000 litran painesäiliön ja oikein mitoitettujen johtojen avulla.
Kuva keskellä: Saint-Félicienissä työstetään vuosittain 480 000 tonnia puuta.
Kuva oikealla: Resolute Forestin monipuoliseen tuotevalikoimaan kuuluvat mm. puutavaratuotteet.

dollisuuksia täyttää markkinoiden vaatimukset. Resolute Forest Products on
maailman puunjalostusteollisuuden johtavia yrityksiä ja tarjoaa monipuolisen
valikoiman tuotteita (esim. puutavaratuotteita, sellua ja paperipyyhkeitä), joita
myydään yli 60 maassa. Yritys on edustettuna 40 paikkakunnalla Yhdysvalloissa ja Kanadassa ja sillä on myös mm.
sähköntuotantolaitoksia. Resolute Forest on tunnettu kestävästä liikkeenjohdostaan: 100 prosenttia talousmetsistä
on sertifioitu kansainvälisesti tunnustettujen kestävän metsänhoidon standardien mukaan. Resolute on saanut
viime vuosina sekä alueellista että maailmanlaajuista tunnustusta edelläkävijän
roolistaan yhteiskuntavastuun, kestävän
kehityksen ja hyvän hallintotavan aloilla.
Saint-Félicienissä, Pohjois-Quebecissä,
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työstetään vuosittain 480 000 tonnia puuta.
Vastatakseen markkinoiden vaatimuksiin
nykyisissä haastavissa olosuhteissa yrityksen johto keskittyy voimakkaasti maksimaaliseen operatiiviseen tehokkuuteen
ja luotettavuuteen. Tämä koskee tietenkin
myös paineilmajärjestelmää, sillä tehdas on
riippuvainen paineilmasta ylläpitäessään
pneumaattisia järjestelmiä, joita käytetään
lähes kaikissa prosesseissa (rungon käsittely, kuorinta, sahaus, sahatavaran käsittely). Luotettavaa kumppania etsiessään
yritys kääntyi Kaeser Canadan puoleen
Boisbriandissa (Montréalin suuralue) saadakseen perusteellisen analyysin mahdollisista parannuksista.

Uutta vanhasta
Selvittääkseen todellisen tilanteen ja tarkan
paineilmatarpeen Stephane Fortin ja hänen

neen heilahteluja verkossa”. Uudistaminen
oli välttämätöntä. Tavoitteina oli parantaa
tehokkuutta ja valvontaa ja lisätä paineilmajärjestelmän luotettavuutta.
Uusi paineilma-asema koostuu kolmesta
Kaeserin CSD 125 -ruuvikompressorista,
Sigma Air Manager 4.0 -ohjauksesta ja
kahdesta 5000 litran paineilmasäiliöstä,
joihin toimitetaan painetta kahden oikein
mitoitetun, suoran johdon kautta, ja jotka
auttavat pitämään järjestelmän paineen vakaana. Jo pelkästään uusien paineilmasäiliöiden avulla käyttöpainetta voitiin alentaa
melkein 1 baarilla, mikä vähensi energiankulutusta 6 prosentilla. Myös Kaeserin uusi,
lämpöä talteenottava adsorptiokuivain KBD
1300 kuluttaa selvästi vähemmän energiaa kuin aiempi paineilmakuivain. Lisäksi
se tarvitsee käyntiä varten vain prosentin
paineilmavirrasta, kun taas vanha kulutti

reilut 15 prosenttia. Tarkat analyysit osoittivat lisäksi, ettei vanha putkisto pystynyt
toimittamaan vaadittua paineilmaa kulutuskohteisiin ilman ei-toivottua paineenlaskua. Uusi smart pipe -järjestelmä optimoi
paineilmaverkon ja pitää paineen vakaana.
Puutteellisesta paineilman saatavuudesta
johtuvien kalliiden seisokkien välttämiseksi
Sigma Air Manager 4.0 huolehtii siitä, että
yhdellä kertaa toimii vain kaksi kolmesta
ruuvikompressorista, kolmas on vastuussa
redundanssista. Lisäksi Sigma Air Manager
4.0 huolehtii näiden kolmen kompressorin
käyttötuntien tasaamisesta ja siten lisäksi
yhteisen huoltosuunnitelman toteuttamisesta. Kaeserin suorittaman järjestelmäpäivityksen jälkeen puunjalostus toimii Saint

Sigma Air Manager auttaa
välttämään kalliita seisokkeja.
(Stephane Fortin, Kaeser Compressorsin myynti, Kanada)

Kuva: fotolia.com
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Félicienissä kitkatta paineilman hyvän käytettävyyden ansiosta. Ja Kaeserin kattavan
viiden vuoden takuun ansiosta yrityksen
budjetointi on parempaa.
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Tässä yrityksessä on välillä aika kuumat paikat,
eikä nyt puhuta kuvaannollisesti: akkreditoituna
testauslaboratoriona Saarbrückenissä toimiva CTC
advanced GmgH hoitaa mm. mitä erilaisimpien
sähköisen liikenteen, televiestinnän ja maksujärjestelmien tuotteiden testausta. Koska usein kyse on
tuotteiden kuormitusrajojen tutkimisesta, erityisen
vaarallisille kokeille, esim. korkean suorituskyvyn
litiumioniakkujen kohdalla, on erityisiä tulenkestäviä
testauslaitoksia. CTC advancedin asiantuntijat ovat
valmistautuneita kaikkeen.

Paineilma on meille yhtä
Keskeytyksiin

(Sascha

Yrityksen nimen CTC-lyhenne tulee sanoista Consulting, Testing ja
Certification ja se kuvaa pääpiirteittäin kaikkia palveluita, joita Saksan Saarlandissa sijaitseva yhtiö tarjoaa. Tämä akkreditoitu testauslaboratorio irtautui Saksan liittovaltion televiestintälisenssien
toimistosta (BZT) vuonna 1998 ja se auttaa yrityksiä kehittämään
ja toteuttamaan tuotekvalifikaatiosuunnitelmia, määrittämään tuotteen vaatimustenmukaisuusstatusta ja suoriutumaan kansainvälisten markkinoiden lisääntyvistä ja monimutkaisista sertifiointivaatimuksista. Pitkän kokemuksensa ansiosta CTC advanced on
tottunut käsittelemään maailmanlaajuisia lupamääräyksiä, ja useiden kansainvälisten toimielinten jäsenenä se on aina ajan tasalla.

Perusteellista tutkimista
Testilaboratorioissa ja -kammioissa tarkkaan testattava tuotepaletti on laaja ja kattaa esimerkiksi ajoneuvojen komponentit (esim.
sähköautojen akut), luottokorttien lähimaksut, kuulolaitteet ja muut
lääkintälaitteet, jopa biometriset passit. Testattavana on esimerkiksi sähköturvallisuus, sähkömagneettinen mukautuvuus sekä lähes
kaikki radiotekniikat (0-500 GHz). CTC advancedin ympäristöä
simuloivissa laboratorioissa tuotteista testataan niiden kestävyyttä ympäristön vaikutteita vastaan (esim. suolasumu, kylmyys ja
CTC:ssä testataan mm. erilaisten maksupäätteiden yhteensopivuutta
kulloiseenkin maksuvälineeseen (esim. luottokortit, mobiilimaksujärjestelmät).

CTC advanced Saarbrückenissä: neuvontaa, testa
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Yksi kaik
puolesta

tärkeää kuin sähkö.
n meillä ei ole varaa.

a Sander, johtaja, IT & Facility, yhtiön johto)

austa, sertifiointia

kkien

Johtaja Sascha Sander, IT & Facility, kahden SK 22 -ruuvikompressorin vieressä.

kuumuus) tai ne altistetaan jopa tuhoaville
kokeille – kuten akkujen turvallisuustesteissä. Sähköisten maksujärjestelmien ja tunnistamisen testaaminen laboratoriossa luo
hyväksymisedellytykset käteisvarattoman
maksuliikenteen, esim. luottokorttien, laitteille ja pankkikorttien lukulaitteille.
Paineilmalle on tarvetta toimipisteen kaikissa viidessä rakennuksessa. Paineilmaa
tarvitaan miltei kaikkialla koekappaleiden
käsittelyssä, esimerkiksi tyhjiö-, suolasumu- tai pölykammioissa, sekä suojatuissa
radiotesteissä. Paineilma on tärkeää myös
ajoneuvojen komponenttien erikokoisilla tärinätestausasemilla, joiden liukupöydät ovat
paineilmalaakeroituja. Tämä koskee myös
suurinta 300 kN:n täristintä (tärinätesteissä,
joissa on simultaaninen ilmastotestaus).
Sen paineilmalaakeroitu pohjalevy painaa
jo yksinään kolme tonnia, kun laitteen kokonaispaino on yli 30 tonnia. Tämä pitkälle
kehitetty ja erityisesti tälle alalle suunniteltu
täristin löytyy laboratoriosta, jossa testataan maksujärjestelmiä: kupolinmuotoisessa koestuspenkissä testataan erilaisten
maksupäätteiden yhteensopivuutta (lähi)
maksukortteihin. Paineilma tuottaa ejektoriperiaatteen mukaan tyhjiön, niin että yksittäisen kortin tarkka kiinni-imeytyminen on
mahdollista.

tua”, muistelee Sascha Sander. Tukea antoi Kaeserin myyntiosasto sekä Kaeserin
kumppani Indruba GmbH Saarbrückenistä.  
Koska lukuisat poistopisteet sijaitsevat fyysisesti kaukana toisistaan, kompressoreita
on hajasijoitettu, kuten Kaeserin mäntäkompressori Eurocomp EPC 630-250. Sitä
käytetään päärakennuksessa, jossa tehdään paljon radiotestejä ja sähkömagneettisen yhteensopivuuden kokeita. Toisessa
rakennuksessa, jossa testataan akkujen
turvallisuutta sähköisessä liikenteessä,
käytetään Aircenter SX 4:ää. Kahden muun
testihallin paineilmatuotanto on keskitetty ja
suunniteltu sataprosenttisella redundanssilla varustetun, silmukoidun rengasputken
ansiosta niin, että esim. huoltotilanteessa
yksittäisiä komponentteja voidaan irrottaa
ohituksella, vahingoittamatta paineilman
saatavuutta.
Niissä toimii Aircenter SM 12 ja kaksi SK
22 -ruuvikompressoria, joissa kummassakin on Secotec TB 19 -jäähdytyskuivain ja
DHS 4.0 -täyttöjärjestelmä, ja tätä kaikkea
valvoo ja ohjaa Sigma Air Manager 4.0
-ohjaus. ”Tämän ansiosta olemme hyvin
varautuneita tulevaan kehitykseen”, toteaa
Sascha Sander.

Tie Kaeserille
Menestyksekäs saarbrückeniläinen CTC
advanced laajentuu jatkuvasti ja niinpä kaksi vanhempaa mäntäkompressoria eivät
pian enää riittäneet kattamaan kasvavaa
paineilman tarvetta. Johtaja Sascha Sanderilla (IT & Facility) oli edessään yrityksen
koko paineilmajärjestelmän uudelleensuunnittelu. Kysymys oli vain, miten? ”Ratkaiseva alkusysäys oli Kaeserin Bochumissa
pitämä paineilmaseminaari, johon törmäsin
tietoa etsiessäni. Seminaari motivoi minua
niin, että tiesin saavani tehtävän hoidet-
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Schulzin hammaslabotorio luottaa mäntäkompressoreihin

Kauneim

Harmonia, yksilöllisyys ja luonnollisuus ovat täydellisen hammasproteesin vaatimuksia. Tämän toiveen
toteuttaminen on Nürnbergissä sijaitsevan hammaslaboratorio Schulzin tavoite. Heidän luonnollisen näkymätön ja täydellisesti toimiva hammasproteesinsa takaa potilaiden moitteettoman hymyn.
Hammaslaboratorion perusti hammasteknikko Peter Schulz joulukuussa 2000.
Nürnbergin ja sen ympäristön hammaslääkärit ovat siis tunteneet sen hyvin ja arvostaneet sitä jo yli 20 vuotta. Tilat ovat valoisat
ja miellyttävät, valoa pääsee kaikista suunnista neljälle tai viidelle työpisteelle, joissa
käsistään taitavat hammasteknikot istuvat
keskittyneinä työnsä ääressä. Laboratorion
suuri koko on osa yrityskulttuuria ja ”palvelee tasaisen korkean laatustandardin ylläpitämistä”, sanoo yrityksen perustaja Peter
Schulz.

Paineilmaa kauneuden vuoksi
Paineilman käyttö hammaslaboratoriossa
on samanlaista kuin useimmissa muissakin
yrityksissä, sielläkin sillä on keskeinen rooli
mitä erilaisimmissa käyttökohteissa, joissa
paineilmalla puhalletaan pintoja puhtaaksi.
Paineilmalla toimivat myös erilaiset hiekkapuhaltimet, joilla sementti- ja upotusmassaa puhalletaan pois kaikilla työpisteillä.
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Myös hammasturbiini, parannetaan pintoja,
tarvitsee paineilmaa. Ja toki paineilmaa tarvitaan myös polttouuneissa, joissa pellettejä sulatetaan 800–900 °C:ssa, jotta niitä
sitten voidaan käsitellä edelleen keraamisia
hammasproteeseja varten.
Yksi jännittävimpiä käyttökohteita paineilmalle on CAD/CAM-jyrsinkone (CAD ’computer aided design’, CAM ’computer aided
manufacturing’). Modernissa hammaslääketieteessä se tarkoittaa tietokoneen
tukemaa korkean teknologian prosessia,
jota käytetään suunniteltaessa ja valmistettaessa hammasproteeseja, kuten esim.
kruunuja, siltoja, implanttiproteeseja, liitososia hammasimplantin ja siihen kiinnitetyn

hammaskruunun, sillan tai proteesin välissä, ja pitkäaikaisia tilapäisratkaisuja. Täällä
työstetään materiaaleja kuten zirkoniumdioksidi, keramiikka, titaani, metalli, metalliseokset, täyskeramiikka ja suurtehoiset
muovit Hammaslaboratorio Schulz on aina
ajan hermolla ja investoi sen vuoksi kaksi
vuotta sitten tähän uuteen tulevaisuuden
tekniikkaan.

Valmiina digitalisointiin
Uuden CAD/CAM-jyrsinkoneen hankinnan
myötä Kaeserin mäntäkompressori, joka oli
toiminut moitteetta ja luotettavasti viimeiset 20 vuotta ja johon laboratorion johto oli
ollut täysin tyytyväinen, ei ollut enää riittä-

Laatu on kaikki kaikessa. Sitä varten
tarvitsen hyviä, luotettavia laitteita.
(Peter Schulz, hammasteknikko ja omistaja)

mman hymyn tähden
vän suuri kattamaan lisääntynyttä tarvetta.
Peter Schulz otti yhteyttä Kaeserin myyntiosastoon ”Halusin ehdottomasti taas Kaeserin kompressorin”, muistelee hammasteknikko myhäillen, ”sillä laitteen piti toimia
yhtä luotettavasti kuin edeltäjänsä”. Laboratorion paineilmavaatimuksien (tilavuusvirta 570 l:aan/min saakka, paine 11 baariin
saakka) ja erityisesti rajoitetun tilan vuoksi
valinta osui Kaeserin mäntäkompressoriin
i.Comp 9 Tower T. Siinä kompressoriloh-

ko, paineilmasäiliö, jäähdytyskuivain ja sisäinen Sigma Control 2 -ohjaus on koottu
liitäntävalmiina ja tilaa säästäen yhden kotelon alle n. yhden neliömetrin alalle – se on
siis sopiva pieneen käyttötilaan.
i.Comp 9 Towerilla on kuitenkin paljon muitakin etuja, jotka tukevat hammaslaboratoriota sen päivittäisissä tehtävissä. Avainsana
on energiankulutus: nopeussäädetyn moottorin ansiosta laitteet ovat energiatehokkaita ja toimittavat tarkalleen vaaditun määrän
paineilmaa. Täten i.Comp 9:n ominaisteho
on huomattavasti parempi kuin perinteisten mäntäkompressorien. Säästö vaikuttaa
suoraan laboratorion käyttökustannuksiin.
Laskelmien mukaan Kaeserin uuden mäntäkompressorin sijoituspaikka oli riittävän
suuri. Silti välillä tarvittiin lisäksi mielikuvituksellisia ratkaisuja laitteiden saamiseksi
määräpaikkaansa: tässä tapauksessa yksi
seinä täytyi väliaikaisesti purkaa (ja myöhemmin taas rakentaa) , jotta laite saatiin
tuotua tilaan.
Uusi i.Comp 9 Tower -mäntäkompressori
tuotiin hammaslaboratorioon kaksi vuotta sitten ja Peter Schulz on edelleen tyy-

Kuva ylhäällä vasemmalla: Hammaslaboratoriossa paineilmaa tarvitaan jokaisella
työpisteellä.
Kuva ylhäällä keskellä: Työ vaatii paljon
keskittymistä ja kädentaitoja.
Kuva ylhäällä oikealla: Harmonia, yksilöllisyys ja luonnollisuus ovat täydellisen
hammasproteesin resepti.

tyväinen sen paineilman saatavuuteen,
luotettavuuteen ja energiatehokkuuteen.
Ja iloon on vielä yksi syy: erityisen energiatehokkaille investoinneille tarkoitetun
BAFA-rahoituksen edellytykset täyttyivät,
joten hankintahinnalle saatiin 30 prosentin
rahoitusosuus.

Kompaktin rakenteensa ansiosta i.Comp 9 T
mahtuu todella pieneen käyttötilaan.
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Wilischthalissa Erzgebirge-vuoristossa sijaitseva jätevesilaitos panostaa lämmön talteenottoon

Säästöä
tuplapakkauksessa

Erzgebirge on yksi Keski-Euroopan kauneimpia keskivuoristomaisemia. Samalla se on täynnä rikkauksia kaivosteollisuuden aikakaudelta. Myös vapaa-ajantarjonta on täällä monipuolista ja houkuttelee vuosittain alueelle turisteja kaikkialta maailmasta. Monipuolisen maisemallisen ja historiallisen
merkitysensä vuoksi Erzgebirge-on ollut vuodesta 2019 lähtien Unescon maailmanperintökohde.
.

Gelenaun kunta sijaitsee keskellä viehättävää keskivuoristomaisemaa. Jäteveden käsittelystä siellä vastaa jätevesikuntayhtymä
Wilischthal, joka perustettiin vuonna 1991
julkisoikeudellisena kunnallisena yhtiönä.
Tällä hetkellä jätevedenpuhdistamon kapa-
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siteetista on käytössä n. 90 prosenttia, kun
asukasvastineluku on 16 800.
Jäteveden käsittely tapahtuu täysin biologisesti, kahdessa rengasmaisesti rakennetussa yhdistelmäaltaassa, joissa on esi- ja
jälkiselkeytys.

Tekninen päivitys
Jätevedenpuhdistus vaatii monimutkaista
teknistä rakennetta ja laitoksen jatkuvaa
kunnossapitoa ja uudistamista, joiden tavoitteena on luotettavuus, kestävyys ja taloudellisuus. keskeisiä ovat myös tekniset

laitteet, jotka hoitavat kahden ilmastusaltaan hapensaannin.
Kaksi olemassa olevaa roottoripuhallinta
olivat jo vanhoja ja melutaso oli kova, minkä saattoi kuulla selvästi vastapäätä sijaitsevaan teollisuusrakennukseen. Koska
kummassakin ilmastusaltaassa oli vain yksi
puhallin, varmennusta ei ollut. Sitä paitsi
vanhat laitteet olivat kaikkea muuta kuin
energiatehokkaita. Oli selvää, että modernit
laitteet saavuttaisivat paljon parempia tuloksia energiankulutuksessa ja hiilidioksidin
säästöissä. Niinpä toimitusjohtaja Matthias
Bauer ryhtyi suunnittelemaan teknisen varustuksen uudistamista yhdessä jätevedenpuhdistamon tiimin kanssa. Tehtiin intensiivisiä laskelmia ja vertailtiin konkreettisesti
eri toimittajien tarjoamia mahdollisuuksia.
Tätä vaadittiin toki myös kahden tukitoiminnon käyttöönottoon.
Uudelle puhallinasemalle oli suuret vaatimukset. Sen piti tietenkin olla hiljainen ja
energiatehokas, tarjota välttämätön redundanssi ja olla paljon paremmin säädettävissä kuin vanha asema, jonka pystyi oikeastaan vain kytkemään päälle ja pois päältä.
Parhaassa tapauksessa uuden aseman piti
toimia täydellisessä synergiassa olemassa
olevan prosessinohjausjärjestelmän kanssa, joka rekisteröi tietyt puhdistamon arvot
(happi, ammonium, nitraatti), joihin puolestaan puhallinaseman säätö perustui. Mahdollisten eri toimittajien vertailun tulos oli,
että Kaeserin laitteet olivat jo olennaisilta
teknisiltä kriteereiltään ylivoimaisia.
Mutta oli toinenkin ratkaiseva syy: kukaan
muu toimittaja ei voinut toimittaa puhallinta,
joka olisi tarpeeksi pieni mahtuakseenlattialuukusta, jonka kautta uudet laitteet piti
tuoda teollisuusrakennuksen kellariin. Positiivinen sivuvaikutus oli, että pienemmän
koon ansiosta tilaan mahtuu nyt kolme ruuvipuhallinta, kun aiemmin niitä mahtui vain
kaksi. Näin ollen myös redundanssivaatimus täyttyi. Nyt Gelenaun puhdistamon
teknisessä huoneessa on kolme Kaeserin
taajuusmuuttajalla varustettua DBS 220 L
SFC -ruuvipuhallinta kahden altaan ilmastusta varten ja yksi BB 52 C hiekanerotinta
varten.

Tavoite saavutettu
Miten kävi tavoitteelle säästää tuntuvasti
hiilidioksidipäästöissä? Kuten nykyiset luvut osoittavat, päästöjä voitiin vähentää 40
tonnia vuodessa, mikä näkyy myös selvinä
kustannussäästöinä. Säästöpotentiaalia on
kuitenkin enemmänkin, sillä puhallinaseman juju on puhaltimen poistolämmön hyödyntäminen teollisuusrakennuksen lämmi-

Ennen kaikkea arvostamme puhallinaseman ehdotonta luotettavuutta ja
taloudellisuutta.
(Ralf Scheidhauer, Gelenaun puhdistamon johtaja)

tyslaitteen apuna, mihin
täytyi aiemmin käyttää
n. 7300 litraa kallista
lämmitysöljyä vuodessa: puristuksessa syntyvä lämpö johdetaan
lämmönvaihtimen
ja
suuren puskurivaraston
kautta lattialämmitykseen. Tällä toimenpiteellä lämmitysöljyn kulutusta voitiin vähentää
60 prosentilla.
Luku vastaa 14 hiilidioksiditonnin lisäsäästöjä vuodessa. Tänä
päivänä,
fossiilisia
polttoaineita pyritään
korvaamaan kaikin keinoin, tämä on vaikuttava luku. Matthias Bauer
ja Ralf Scheidhauer
ovat erittäin tyytyväisiä Kaeserin uuteen
puhallinasemaan, joka
täyttää kaikki vaatimukset. Pisteenä iin
päällä on täyden palvelun sopimus, jonka
ansiosta käyttäjän ei
tarvitse huolehtia enää
mistään.
Erzgebirge
on yksi Saksan kauneimpia matalia vuoristomaisemia. Samalla
siellä piilee runsaasti
historiallisia rikkauksia
kaivostoiminnan ajoilta. Myös vapaa-ajantarjonta on täällä monipuolista ja houkuttelee vuosittain turisteja alueelle kaikkialta
maailmasta. Monipuolisen maisemallisen ja
historiallisen merkityksensä vuoksi Erzgebirgen vuoristoalue on ollut Unescon maailmanperintökohde vuodesta 2019 lähtien.

Kuva yllä: Kaeserin ruuvipuhaltimen kompaktin rakenteen ansiosta myös redundanssista on huolehdittu.
Kuva alla: Talon omassa laboratoriossa suoritetaan säännöllisesti vesianalyysejä.
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Dinnissenin valinta on Kaeserin kompressorit

Prosessitekniikan
globaali johtaja

Dinnissen optimoi, innovoi ja automatisoi räätälöidyillä ratkaisuilla asiakkaidensa koko prosessin.

Täydellisten ratkaisujen hakeminen sekä taipumus tarkastella ongelmia mahdollisina ratkaisuina
ja se, että kaikki tehdään oikein, myös silloin, kun kukaan ei ole näkemässä... Siinä Dinnissenin yritysfilosofia. Tämä on se pohja, jolta Alankomaiden Sevenumissa sijaitseva perheyritys on kehittynyt maailmanlaajuiseksi markkinajohtajaksi jauheiden, pellettien ja rakeiden prosessitekniikassa.
Dinnissen kehitti ensimmäisen koneen rehuseosteollisuuden asiakkaalle vuonna
1948. Nykyisin miljardit ihmiset käyttävät
päivittäin tuotteita, jotka ovat olleet kosketuksissa Dinnissenin koneisiin. Sevenu-
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missa, Alankomaissa sijaitseva yritys on
prosessitekniikan asiantuntija, joka kehittää
innovatiivisia sovelluksia sekä yksittäisille
koneille että koko prosessilinjoille. Luovan
ja menestysorientoituneen yritysfilosofian

sekä yli 70 vuoden projektikokemuksen
ansiosta Dinnissenin tuotteita on nykyään
mitä erilaisimmilla aloilla: elintarvike-, meijeri-, rehu- sekä kemianteollisuudessa.
Dinnisssen optimoi, innovoi ja automatisoi

uusi paineilma-asema olisi ennen kaikkea energiatehokas
ja kestävän kehityksen
mukainen.
Myös lämmön talteenotto oli toivelistalla. Seurasi eri
paineilmajärjestemien tarjoajien huolellinen vertailu. BorKaeserin ASD 40 T -ruuvikompressori, jossa on lämmön talteenotto
nessa Alankomaissa
mukana.
sijaitseva
Kaeser
Compressoren B.V.
asiakkaidensa koko prosessin räätälöidyillä vakuutti lopulta Wouter Kuijpersin asiantunratkaisuilla, jotka kehitetään, tuotetaan ja tevalla neuvonnallaan siitä, että molempien
testataan Dinnissenin omissa tiloissa. Ta- yritysten yritysfilosofiat sopivat täydellisesti
voitteena on tehdä koko prosessista mah- toisiinsa. Hän valitsi Kaeserin ja siten älykkään ja innovatiivisen kokonaisratkaisun,
dollisimman suorituskykyinen ja tehokas.
Prosessiasiantuntijana Dinnissen on ollut joka takaa Dinnissenille täysin luotettavasti
menestyksekäs jo yli 70 vuoden ajan. Me- korkealaatuisen paineilman saatavuuden
nestykseen tarvitaan tilaa. Innovaatioyri- sekä matalat energia- ja huoltokustannuktyksen nykyistä kasvua varten rakennettiin set. Uusi paineilma-asema, joka sijaitsee
uusia energianeutraaleja tuotantohalleja. myös uudessa hallissa, koostuu kolmesta
Toimitusjohtaja Wouter Kuijpers näyttää Kaeserin ASD 40 T -ruuvikompressorista
tehdaskierroksella ylpeänä uusia, 4 200 m (tilavuusvirta 3,92 m³/min, maksimikäyttöopaine 8,5). ASD T -laitteisiin integroitu
2:n hightech-koneiden tuotantohalleja.
Ensimmäisessä hallissa on täysautomaattinen metallilevyvarasto, jossa on modernit
laserleikkaus- ja levyntyöstökoneet. Suurista kattoikkunoista tulee paljon valoa, ja
ruostumattoman teräksen hitsaushalliin on
asennettu nerokas hitsaussavunpoisto, jossa on lämmön talteenotto mukana.

Vastuullinen ja tehokas

Kaeserin neuvonnan ansiosta uusi
paineilma-asemamme on
tulevaisuuden kannalta varma,
kestävä ja energiatehokas.
(Wouter Kuijpers, Dinnissenin toimitusjohtaja, Sevenum)

Kaikki kuvat: Dinnissen B.V. Sevenum (NL)

Paineilmalla on uusissakin halleissa keskeinen rooli, esimerkiksi eri paineilmatyökalujen (mm. ruostumattomasta teräksestä
valmistettujen osien kiillotustyökalut), mutta
myös mm. laserleikkauslaitteiden käytössä.
Toteuttaakseen uudisrakennuksen ympäristöystävällisen perusajatuksen joka suhteessa Wouter Kuijpers toivoi, että myös

jäähdytyskuivain on erittäin tehokas energiansäästösäätönsä ansiosta. Se toimii
ainoastaan silloin, kun paineilman on kuivuttava: näin tuotetaan käytönmukaista
paineilmalaatua mahdollisimman taloudellisesti. Ympäristöystävällisestä lauhteenkäsittelystä huolehtii kolme Aquamat CF
9 -öljy-vedenerotinta. Niiden käyttö säästää noin 90 prosenttia kustannuksista, joita syntyisi, mikäli hävittäminen tapahtuisi
lauhteenkäsittelyyn erikoistuneen yrityksen
täyspalveluna. Paineilma-aseman ydin on
Sigma Air Manager 4.0 -ohjaus. Se huolehtii paineilmalaitteiston kaikkien komponenttien yhteistyöstä, jotta paineilmatuotanto
ja sen jälkikäsitelly olisi vielä fiksumpaa,
turvallisempaa ja tehokkaampaa. Tällä tavoin käyttäjä voi saavuttaa maksimaaliset
energiansäästöt. Uuden aseman täydentävät uusi 2000 litran paineilmasäiliö sekä
Kaeserin kehittämä, elektroninen DHS 4.0
-sarjan täyttöjärjestelmä. Lisäksi omistaja
säästää hyödyntämällä kompressoreihin
johdettua energiaa, jota otetaan talteen
integroidun levylämmönvaihtimen avulla ja
käytetään ruostumattoman teräksen hitsaamossa ja keskuslämmitykseen.

Ruostumattoman teräksen hitsaushalliin asennettiin nerokas hitsaussavun poisto ja lämmön talteenotto.

Uusi tuotantohalli ja high tech -konekanta.

Autoteollisuuden alihankkijan ulkoistettu paineilmatuotanto

Teollisuus 4.0 ja
kestävä tulevaisuus
Just in time -toimitusperiaate on levinnyt laajalle autoteollisuudessa. Just in sequence menee vielä askeleen pidemmälle, sillä siinä tarvitut tavarat toimitetaan ajoissa ja toivotussa kokoonpanojakson järjestyksessä, jotta ne voidaan jatkokäsitellä välittömästi ilman viivästyksiä. Tämän toimituskonseptin toteuttamiseksi yritykseltä ja logistiikalta vaaditaan huippusuorituksia. Seisokkeja ei saa tulla, sillä se olisi todella
kallista.

Light Mobility Solutions GmbH (LMS) on
globaali autoteollisuuden ulko-osien myyjä,
joka toimittaa osia Euroopan kaikille johtaville alkuperäisille laitevalmistajille, ja jolla
on laaja tuoteportfolio. Obertshausenissa,
yhdessä Saksan neljästä toimipisteestä,
syntyy kokonaisia puskurijärjestelmiä, joita
varten LMS toimittaa koko arvoketjun: muovigranulaatista valmiiksi maalattuun puskurijärjestelmään, mukaan lukien välinmittain,
hämäränäkökamera,
LED-valotekniikka
jne. LMS on toimittanut osia jo vuosien ajan
just in time - tai in sequence -periaatteella
suoraan asiakkaidensa, alkuperäisten laitevalmistajien, asennuslinjoille.
Suurena ja tunnettuna toimittajana LMS kokee olevansa velvoitettu käsittelemään raaka-aineita kestävällä tavalla: ”Tulevaisuu-

22 | KAESER report

dessa meitä ei arvioida vain sen mukaan,
kuinka paljon ja millä toimitusehdoilla voimme toimittaa parasta laatua, vaan myös sen
mukaan, missä olosuhteissa, millä energiankäytöllä, miten kestävästi ja tehokkaasti
sen teemme”, sanoo LMS Obertshausenin
rakennuspäällikkö Spengler. ISO 50001
-standardin mukaisen energianhallintajärjestelmän myötä LMS:llä on käytettävissään järjestelmä, jonka avulla se voi
jatkuvasti parantaa energiatehokkuuttaan
ja vähentää energiankulutusta ja siihen
liittyviä kasvihuonepäästöjä. Järjestelmää
varten vaaditut tiedot ja luvut ovat käytetLight Mobility Solutions GmbH Obertshausenissa toimittaa täydellisiä puskurijärjestelmiä
kaikille johtaville eurooppalaisille alkuperäisille laitevalmistajille.

Sigma Air Managerin avulla
autamme ympäristöä
ja säästämme kustannuksia.
(Stephan Spengler, LMS:n rakennuspäällikkö, Obertshausen)
Obertshausenista toimitetaan koko arvoketju
muovigranulaatista valmiiksi maalattuihin
puskurijärjestelmiin.

Tuoteportfolioon kuuluvat myös puskurijärjestelmät autojen jälkimarkkinoille.

tävissä koneiden ja järjestelmien (teollisuus
4.0) verkottumisen ansiosta.

Ratkaisuna sopimustoimitus
LMS käyttää uusimpia teknologioita kaikilla
aloilla. Ja kaikilla näillä aloilla on paineilman
käyttökohteita, joiden luotettavuus on perusedellytys just in sequence -toimitusperiaatteen toteuttamiselle: ”Ruiskuvalualueen
robotit tarvitsevat paineilmaa mikroliikkeisiin ja osien imemiseen, samoin kokoonpanolaitteiden koneet, jotka nostavat, laskevat
ja jatkokäsittelevät osia eri liikevaiheissa
sylinterin avulla. Ja tietenkin maalaamossa,
jossa automatisaation taso on varsin kor-

kea, paineilmaa tarvitaan maalin sumutuksessa ja levittämisessä.” Paineilman pitää
olla käytettävissä paitsi vaaditun laatuisena
(puhtausluokka 1.4.1), myös sataprosenttisella redundanssilla, sillä tuotannon keskeytyminen olisi erittäin kallista. Siksi LMS
päätyi Kaeserin Sigma Air Utility -käyttäjämalliin: ”Emme osta pelkästään paineilman tuotantoon tarvittavia laitteita, vaan
saamme myös sopimuksella varmistetun
paineilmatuotannon koko kone- ja laitekannallemme. Siten riski mahdollisesta tuotantoseisokista voidaan minimoida. Mallin
toinen suuri etu on se, että kuukausittaiset
paineilmakustannukset ovat erittäin hyvin
laskettavissa”, sanoo Stephan Spengler.

-ohjausjärjestelmä: se huolehtii kaikkien
paineilmakomponenttien
kitkattomasta
yhteispelistä, riippumatta tilasta, johon ne
on asennettu. Sigma Air Manager myös
valmistelee aseman teollisuus 4.0 -ympäristöön ja luo eri tunnuslukuja näyttämällä
edellytykset energianhallintajärjestelmän
toiminnalle sekä yrityksen tavoitteiden toteuttamiselle kohti taloudellisuutta, kestävyyttä, ympäristönsuojelua ja hiilidioksidin
vähentämistä.   LMS hyötyy myös muista
säästövaikutuksista: koska kaikki kompressorit on varustettu lämmönvaihtimilla,
lämmön talteenotto säästää myös yrityksen
tehdashallien lämmityskustannuksia.

Ympäristönsuojelua paineilmatekniikan avulla
Paineilmankulutus kattoi viime vuonna n.
17,5 miljoonaa kuutiometriä, paineen tarve
oli 8,3 baaria. Luotettavaan paineilmatuotantoon käytetään Kaeserin tehoa yhteensä kuuden ruuvikompressorin muodossa.
Paineilman jälkikäsittelystä huolehtii neljä
energiaa säästävää jäähdytyskuivainta,
kaksi adsorptiokuivainta sekä erilaiset suodattimet ja öljyn ja veden erottimet. Yksittäiset komponentit on sijoitettu neljään eri
tilassa sijaitsevaan asemaan. Tässä mukaan kuvaan tulee Sigma Air Manager 4.0
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KAESER KOMPRESSORIT OY
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Puh. (09) 4132 0400
www.kaeser.com – Sähköposti: info.finland@kaeser.com

Mobilair M 255 E

Siirrettävä kompressori sähkömoottorilla varustettuna 25 m³:iin/min asti.
Sigma Control Smart
-ohjauksen näytöltä tai
verkossa Mobilfunk-modeemin avulla

Kompakti ja ympäristöystävällinen
tukeva jalas ja
umpinainen lattiapaneeli
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Uhmaa tuulta ja säätä

väliaikaiseen tai
pysyvään ulkoasennukseen

Vakiona paineilman jälkijäähdytin
tai valinnaisesti integroidulla
mikrosuodatinyhdistelmällä varustettuna

Loppuun saakka harkittu ja
huoltoystävällinen

ulos johtavalla öljynpoistolla varustettu
nopeaa ulkoilmahuoltoa varten
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