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A Kaeser Compressores está em luto pelo falecimento do seu diretor geral, o
Engenheiro Carl Kaeser
O engenheiro Carl Kaeser, Diretor Geral da Kaeser Kompressoren GmbH, faleceu em julho de 2009, pouco tempo após o seu
aniversário de 95 anos, e a empresa da família, os seus colegas e
a cidade de Coburg perderam uma grande personalidade.
Sob a liderança de Carl Kaeser, a Kaeser Kompressoren evoluiu
de uma fábrica de compressores regional e nacional para um
dos maiores e mais bem sucedidos fabricantes de sistemas de ar
comprimido do mundo. De renomadas empresas multinacionais
a oficinas independentes, os produtos Kaeser são adequados
para empresas de todos os tamanhos e especialidades no âmbito
global, pois fornecem uma fonte de ar comprimido confiável e de
ótima qualidade.
Carl Kaeser recebeu inúmeras homenagens pelas suas conquistas ao longo de sua vida. Entre outras a Ordem de Mérito da
Bavária, a Ordem de Mérito da República Federal da Alemanha,
a Medalha do Estado pelos Serviços Especiais à Economia da
Bavária, foi nomeado Cidadão Benemérito da Cidade de Coburg e
Senador Honorário da Universidade de Coburg.
Até o começo dos anos 1970, o foco principal dos produtos da
Kaeser era a linha de compressores de pistão. No entanto, graças
a visão empresarial de Carl Kaeser, a empresa começou a expandir o seu programa e incluiu uma tecnologia significativamente
mais avançada e eficiente com os compressores de parafusos
rotativos. Carl Kaeser e seus colegas então desenvolveram um
perfil de rotor de compressor a parafuso altamente eficiente, o
“Perfil Sigma”. Esse desenvolvimento estabeleceu a base para
a rápida ascensão da empresa liderada por Carl Kaeser. O seu
espírito de liderança e pioneirismo foi novamente demonstrado
com a integração inovadora da tecnologia de compressor¬, ainda
primariamente mecânica, com a tecnologia digital moderna para
aumentar sua eficiência e confiabilidade. O sistema “Sigma Control” foi o primeiro tipo de controlador industrial com processador
Intel a ser instalado como padrão em compressores de parafusos
rotativos.

Após esse sucesso tecnológico e comercial, Carl Kaeser continuou o seu trabalho junto com seu filho Thomas Kaeser, que
se juntou a ele no começo dos anos 1980, até poucas semanas antes do seu falecimento. Sob o seu comando a empresa
continuou crescendo e hoje possui 4000 empregados espalhados
pelo mundo. Após a reunificação da Alemanha, Carl Kaeser mais
uma vez provou ser um visionário com a aquisição da fábrica de
compressores mais antiga da Alemanha, localizada na cidade de
Gera. Ele não só incluiu os secadores por refrigeração para ar
comprimido entre os produtos da Kaeser, como também os sopradores rotativos, que são essenciais para tratamentos de efluentes
e para transporte de materiais em pó ou granulados, por exemplo.
As fábricas da Kaeser em Coburg e em Gera são as principais
empregadoras, pois Carl Kaeser tinha como princípio desenvolver
crescimento onde fosse possível e todos os anos a empresa oferece um número de vagas acima da média para aprendizes. Esse
diferencial oferece uma base saudável para o desenvolvimento de
futuras carreiras para jovens estagiários.
A presença de Carl Kaeser podia ser sentida por todos dentro
da empresa. Ele procurava ter contato pessoal direto e estava
sempre disposto a ouvir os seus funcionários. Quando era preciso
tomar uma decisão, ele sempre liderava seu time com muita segurança. Além disso, seu impressionante conhecimento técnico junto
com a sua incrível visão, o tornou um líder respeitado e admirado
pelos seus funcionários. Carl Kaeser sempre sentiu orgulho por
muitos funcionários permanecerem na sua empresa por muito
tempo. As comemorações de 5, 10, 25, 40 ou até 50 anos de
trabalho na empresa para os seus funcionários eram motivos de
alegria e satisfação para ele.
Agora que o funcionário mais antigo da Kaeser (com mais de
70 anos de dedicação à empresa) partiu, todos sentem muito a
sua falta, mas ainda assim continuam sentindo a sua presença e
ele jamais será esquecido.
Obrigado, Carl Kaeser!
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A Kaeser Compressores está em luto pelo falecimento do seu diretor geral, o
Engenheiro Carl Kaeser
O engenheiro Carl Kaeser, Diretor Geral da Kaeser Kompressoren GmbH, faleceu em julho de 2009, pouco tempo após o seu
aniversário de 95 anos, e a empresa da família, os seus colegas e
a cidade de Coburg perderam uma grande personalidade.
Sob a liderança de Carl Kaeser, a Kaeser Kompressoren evoluiu
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global, pois fornecem uma fonte de ar comprimido confiável e de
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Carl Kaeser recebeu inúmeras homenagens pelas suas conquistas ao longo de sua vida. Entre outras a Ordem de Mérito da
Bavária, a Ordem de Mérito da República Federal da Alemanha,
a Medalha do Estado pelos Serviços Especiais à Economia da
Bavária, foi nomeado Cidadão Benemérito da Cidade de Coburg e
Senador Honorário da Universidade de Coburg.
Até o começo dos anos 1970, o foco principal dos produtos da
Kaeser era a linha de compressores de pistão. No entanto, graças
a visão empresarial de Carl Kaeser, a empresa começou a expandir o seu programa e incluiu uma tecnologia significativamente
mais avançada e eficiente com os compressores de parafusos
rotativos. Carl Kaeser e seus colegas então desenvolveram um
perfil de rotor de compressor a parafuso altamente eficiente, o
“Perfil Sigma”. Esse desenvolvimento estabeleceu a base para
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com a integração inovadora da tecnologia de compressor¬, ainda
primariamente mecânica, com a tecnologia digital moderna para
aumentar sua eficiência e confiabilidade. O sistema “Sigma Control” foi o primeiro tipo de controlador industrial com processador
Intel a ser instalado como padrão em compressores de parafusos
rotativos.
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continuou crescendo e hoje possui 4000 empregados espalhados
pelo mundo. Após a reunificação da Alemanha, Carl Kaeser mais
uma vez provou ser um visionário com a aquisição da fábrica de
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As fábricas da Kaeser em Coburg e em Gera são as principais
empregadoras, pois Carl Kaeser tinha como princípio desenvolver
crescimento onde fosse possível e todos os anos a empresa oferece um número de vagas acima da média para aprendizes. Esse
diferencial oferece uma base saudável para o desenvolvimento de
futuras carreiras para jovens estagiários.
A presença de Carl Kaeser podia ser sentida por todos dentro
da empresa. Ele procurava ter contato pessoal direto e estava
sempre disposto a ouvir os seus funcionários. Quando era preciso
tomar uma decisão, ele sempre liderava seu time com muita segurança. Além disso, seu impressionante conhecimento técnico junto
com a sua incrível visão, o tornou um líder respeitado e admirado
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Tecnologia avançada ajuda a fábrica Müller’s Mühle a garantir...

Qualidade em cada grão
A marca Müller’s Mühle tem sido sinônimo de alimentos de alta qualidade por quase 120 anos.
A Kaeser Kompressoren contribui para manter essa tradição e tem um papel importante na produção e na garantia de qualidade.
Alguns anos após abrir um comércio de
arroz e grãos em 1893, na cidade de
Gelsenkirchen , Alemanha, Alois Müller
decidiu que ele mesmo iria garantir a
qualidade dos produtos que comercializava. Então em 1898 ele comissionou
o seu primeiro moinho para processar
os grãos.
Com o rápido crescimento dos negócios
foi necessário encontrar uma forma de
transporte mais econômica, então em
1913 a empresa mudou-se para as
docas municipais de Gelsenkirchen no
canal Rhine-Herne, onde se encontram
instalados até hoje. Esse local possibilitou a conexão com a rede de navegação fluvial, muito adequada para transporte de cargas a granel. Barcaças com
600 toneladas de arroz ainda aportam
nas docas e assim tem sido por quase
100 anos.
A marca de arroz e grãos Müller’s
Mühle começou a ficar conhecida nos
anos 1920 e o seu sucesso continua
até hoje.
Um investimento considerável na construção de um dos mais avançados
moinhos de arroz da Europa e de um
grande armazém em 1993/94, resultou
em um futuro igualmente bem sucedido. Por ser uma empresa atenta às
crescentes demandas do mercado, a
Müller’s Mühle atualmente oferece uma
grande variedade de produtos orgânicos e naturais para complementar a
sua linha mais convencional.

complexas como, por exemplo, o grande armazém com prateleiras altas para
acomodar todos os tipos e tamanhos de
pacotes. Sistemas de produção e armazenagem consomem grandes volumes
de ar comprimido. “Nosso time”, explica
Jörg John, gerente de eletricidade, “está
constantemente melhorando os robôs
que otimizam a armazenagem de itens
individuais de acordo com o tipo de pacote (caixas, saches, sacos) e tamanho
(250 g a 50 kg).” Outras aplicações de
ar comprimido estão no empacotamento dos produtos e limpeza dos filtros do
moinho.

Uma vasta gama de aplicações
de ar comprimido

Não é necessário dizer que essas aplicações requerem um fornecimento de
ar comprimido confiável. A Kaeser recentemente forneceu à Müller’s Mühle

As diversas linhas de produtos da empresa requerem logísticas altamente
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Todos os grãos verificados
De todas as aplicações de ar comprimido, a mais exata é a seleção de cores.
No moinho de nove andares, depois de
terminada toda a limpeza, descascação
e polimento, a aparência de cada grão
de arroz é verificada e, com uma capacidade de produção de 120.000 toneladas por ano, não deve ser um trabalho
fácil. Os grãos são enviados em alta
velocidade através de um canal, com
cerca de 1 cm de largura, para câmeras
altamente sensíveis, as quais reconhecem imediatamente qualquer grão que
estiver com cor diferente. Uma vez detectados, os grãos são removidos por
uma válvula de ar comprimido de alta
velocidade.

“Sigma Air Utility” – Contrato de
venda de ar comprimido

um sistema de ar comprimido conteinerizado e instalado no lado externo da
empresa, para substituir o antigo sistema. Duas tubulações isoladas saem da
instalação para o moinho, uma para o
ar comprimido e outra para alimentar o
“equipamento favorito” do Jörg Johns:
um sistema de recuperação de calor
com tecnologia de ponta. Após operar
por dois meses apenas, esse sistema
já proporcionou economias de energia
significativas. Durante a sua instalação,

Jörg Johns perguntou ao técnico do
sistema de recuperação de calor se ele
iria poder ler os dígitos decimais para
calcular a economia de energia, mas as
suas dúvidas iniciais logo se dissiparam. Na verdade, a empresa irá se beneficiar com mais economia ainda, pois
agora o sistema de recuperação de calor também será utilizado para aquecer
o fornecimento de água. É importante
observar que o capital investido para a
instalação do novo sistema de ar comprimido foi “zero”. Com um contrato de
venda de ar comprimido “Sigma Air
Utility”, o sistema é operado pela Kaeser Compressores e é de propriedade
da mesma, portanto, a Müller’s Mühle
paga apenas pelo ar comprimido utilizado e pode ser considerado como
despesa operacional. A Kaeser garante
o volume, qualidade e disponibilidade
de ar comprimido e assegura que o sistema sempre opere no máximo do seu
desempenho.

O sistema de ar comprimido na
Müller’s Mühle…
...possui cinco compressores de parafusos rotativos Kaeser CSD 75 conectados em quatro secadores por refrigeração TF 203. Um Sigma Air Manager
8/4 controla e monitora o sistema de
maneira abrangente. Um micro-filtro e
um sistema de carga controlada, instalados entre a saída do secador e o
reservatório de ar, com capacidade
para 10.000 litros, garantem a ótima
qualidade do ar comprimido e partidas
suaves após períodos de alívio. O “Sigma Air Utility” na Müller’s Mühle possibilita uma vazão de ar comprimido de
40,52 m³/min.

Autor: Klaus Dieter Bätz
Contato: klaus-dieter.baetz@kaeser.com

O ar comprimido é uma fonte de energia
essencial para o processamento e
empacotamento de grãos na Müller’s
Mühle.

A empresa está localizada nas docas
do município de Gelsenkirchen e
o transporte fluvial dos produtos é
inofensivo ao meio ambiente.

A história do cimento, desde os primórdios da civilização até a era tecnológica, é muito vasta,
mas vale a pena rememorar os fatos mais importantes.
A palavra cimento é originada do latim
“caementu”, uma espécie de pedra natural de rochedos da antiga Roma. No
entanto, a origem do cimento data do
século V AC, pois foi utilizado um tipo
de aglomerante entre os blocos de pedras na construção das pirâmides egípcias e também das muralhas da China.
Os gregos e os romanos utilizavam um
material proveniente da queima de calcário calcinado com cinzas vulcânicas e
construíram grandes obras como o Panteão e o Coliseu. Eles guardavam em
segredo as fórmulas de seus cimentos,
mas foram extintas junto com as suas
civilizações e o cimento praticamente
teve que ser reinventado.
Em 1756 o engenheiro inglês John
Smeaton foi incumbido de construir o
Farol de Eddystone e precisava de um
material que fosse resistente a água do
mar, o que o levou a desenvolver um
produto de alta resistência através da
calcinação de calcários moles e argilosos. Em 1818, o francês Louis Vicat

obteve resultados semelhantes aos de
John Smeaton, com a mistura de componentes argilosos e calcários e é considerado o inventor do cimento artificial.
Em 1824 o construtor inglês Joseph
Aspdin conseguiu definir proporções
mais adequadas de calcário e argila e
também calcinações em temperaturas
mais altas, resultando em um pó fino.
Ele patenteou a mistura no mesmo ano
com o nome de cimento Portland, pela
sua semelhança às rochas da ilha de
Portland, ao sul da Inglaterra.

Produção de cimento no Brasil
A primeira tentativa de fabricar cimento
Portland no Brasil foi em 1888, quando
o comendador Antônio Proost Rodovalho instalou uma fábrica em sua fazenda em Santo Antônio, no estado de
São Paulo, mas não chegou a produzir
regularmente. Houve outras tentativas,
na Paraíba e no Espírito Santo, ambas
sem sucesso.
Em 1924 foi fundada a Companhia Brasileira de Cimento Portland, em Perus,

São Paulo, e é o marco da indústria brasileira de cimento. Hoje, o Brasil é um
dos oito maiores produtores de cimento
Portland do mundo e possui uma das
mais avançadas tecnologias.
O mercado cimenteiro no Brasil é composto por 10 grupos com 57 fábricas
espalhadas por todas as regiões brasileiras.
Em 2007 e principalmente em 2008, o
crescimento de 13% no consumo, pegou parte dos grupos despreparados.
Esse crescimento na demanda interna
pressionou ainda mais o já reduzido
volume exportado, que em 2008 já era
menor do que em 2007, em percentuais
superiores a 45%. Essa queda nas exportações é o resultado da priorização,
por parte dos grupos locais, no atendimento à crescente demanda do mercado interno.
Dados preliminares da indústria e estimativas de mercado indicam que as
vendas de cimento para o mercado
interno brasileiro no período de janeiro
a julho de 2009 atingiram 28,6 milhões

Sopradores na Indústria Cimenteira do Brasil

www.kaeser.com

Dica para Economizar Energia
O avançado gerenciador de ar comprimido Sigma Air Manager da Kaeser oferece
soluções inteligentes e econômicas.

30%

de economia de energia
Com o gerenciador de ar comprimido

SIGMA AIR MANAGER
de toneladas, com redução de 0,9% em
relação ao mesmo período do ano anterior.

Transporte Pneumático
Os sopradores rotativos Kaeser oferecem os meios para transportar materiais em pó ou granulados por vácuo ou
sopro.
Após a britagem do calcário, a argila é
separada e ambos são misturados novamente e pré-homogeneizados. Após
vários ensaios, o composto de calcário
e argila é triturado no moinho de cru resultando em uma farinha crua. A homogeneização da farinha é feita em silos
verticais através de processos pneumáticos e por gravidade. Após essa etapa
a farinha é introduzida no forno rotativo
onde é calcinada para formar o clínquer, produto com aspectos de bolotas
escuras.
Além do transporte da farinha, os sopradores também fazem o transporte
pneumático dos finos de carvão para
alimentar o forno.
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Junto com o clínquer, adições de gesso, de escória e do próprio calcário
compõem os diversos tipos de cimento
Portland e são estocados separadamente antes de entrarem no moinho
de cimento. É na moagem final que o
clínquer, junto com outras substâncias,
resulta em cimento, o qual é transportado pneumaticamente para os silos de
estocagem.
Além do transporte pneumático, os sopradores Kaeser também fazem a fluidização dos silos para garantir descargas confiáveis de materiais secos para
o ensacamento automático ou para o
transporte a granel. Não é preciso dizer
que confiabilidade é essencial em uma
produção industrial e os sopradores
Kaeser, além de oferecer essa segurança, são também muito econômicos
e super silenciosos.

Instalação típica de sopradores para
o transporte pneumático de materiais
em pó ou granulados. Os sopradores
Kaeser também fazem a fuidização
dos silos para garantir descargas
seguras de materiais secos.

Edição: Celina Sultani
Colaboração: Antonio Ferraro
Contato: info.brasil@kaeser.com
Fontes de informação: Cimento.Org
(www.cimento.org), Associação Brasileira de Cimento Portland (www.abcp.org.br)

• Períodos de alívio reduzidos : ~ 10 %
• Redução de pressão : ~ 20 %
• Desligamento a noite e fins de semana
Isso é muito bom...
...para o meio ambiente: redução de 37 ton.
de emissões de CO2 anuais;
...para o usuário: redução significativa nos
custos de energia elétrica.
Cada redução de 1 bar na rede de distribuição de ar
representa uma economia média de 6% sobre a potência
instalada.
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Kaeser, além de oferecer essa segurança, são também muito econômicos
e super silenciosos.

Instalação típica de sopradores para
o transporte pneumático de materiais
em pó ou granulados. Os sopradores
Kaeser também fazem a fuidização
dos silos para garantir descargas
seguras de materiais secos.

Edição: Celina Sultani
Colaboração: Antonio Ferraro
Contato: info.brasil@kaeser.com
Fontes de informação: Cimento.Org
(www.cimento.org), Associação Brasileira de Cimento Portland (www.abcp.org.br)

• Períodos de alívio reduzidos : ~ 10 %
• Redução de pressão : ~ 20 %
• Desligamento a noite e fins de semana
Isso é muito bom...
...para o meio ambiente: redução de 37 ton.
de emissões de CO2 anuais;
...para o usuário: redução significativa nos
custos de energia elétrica.
Cada redução de 1 bar na rede de distribuição de ar
representa uma economia média de 6% sobre a potência
instalada.

Uma Viagem ao Passado e ao Futuro
Compressores Kaeser na usina de cimento Holcim (Süddeutschland) GmbH em
Dotternhausern, Alemanha

Localizada em Dotternhausern, a poucos quilometros do sul de Balingen, nas montanhas Suábias, a Holcim produz cimento, concreto e materiais de ligamentos extraídos das rochas de calcário e xisto das montanhas ao redor. A empresa também possui o seu próprio museu de fósseis
encontrados em suas escavações.
12
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Os produtos principais da Holcim são cimento, concreto, pedregulho, cascalho
e areia. A usina de cimento Dotternhausern foi fundada em 1930 por Rudolf
Rohrbach, e mais tarde foi administrada
por seu filho, Gerhard Rohrbach, até se
tornar Holcim (Süddeutschland) GmbH
em 2004.
As matérias primas são extraídas da
grande rocha calcária na montanha
Plettenberg, ao leste de Dotternhausen.
A rocha calcária escavada é transportada por cabos aéreos para a usina, onde
é moída através de vários estágios até
formar um pó fino. O calcário em pó
então é homogeneizado com ar comprimido antes de ser enviado para futuros
processamentos.
Ao lado da usina está a mina de xisto
mais antiga. A mais nova pedreira de
ardósia está localizada a cerca de um
quilometro ao noroeste da usina. O xisto oleaginoso extraído de lá é entregue
à usina através de um transporte blindado.
A usina de Dotternhausern é o único lugar no mundo onde o xisto oleaginoso é

usado de três maneiras diferentes. Primeiramente é calcinado e, subsequentemente, cinza de xisto é adicionada ao
clínquer de cimento como ligamento. O
produto final é um cimento Portland de
xisto oleaginoso, único e inofensivo ao
meio ambiente. Em segundo lugar, a
energia irradiada quando o xisto oleaginoso é termicamente tratado é usada
para a geração de eletricidade e para
fornecer energia extra à usina. Finalmente, as pedras são usadas como
combustível nos fornos rotativos durante a fabricação do clínquer.

Uma viagem ao passado
O que torna a usina de cimento Dotternhausen ainda mais única é o centro
cultural para os seus visitantes com o
seu design futurístico. Inaugurado em
1989 para comemorar o 50º aniversário da Rohrbach Zement, acabou se
tornando um grande centro de arte e
cultura. O xisto oleaginoso local é rico
em fósseis marítimos e estão exibidos
na sua total glória no museu da própria
empresa. Além do mais, os visitantes

interessados em encontrar fósseis podem começar a sua busca perto do
estacionamento. O “Klopfplatz”, literalmente traduzido como “local de martelação”, em português, é regularmente
abastecido com suprimentos frescos da
mina de xisto e o acesso é permitido a
qualquer pessoa.

Ar de transporte, ar de controle,
ar de limpeza
“Locais de martelação” de diferentes tipos podem ser encontrados nas usinas.
“Canhões” de ar comprimido trabalham
como “sopradores” para manter o “fluxo” dos extensos sistemas de transporte da usina de cimento. Jatos regulares
de ar comprimido da rede de 10 bar
separada, soltam toda a matéria prima
e produtos finais empedrados para garantir que os tubos não fiquem bloqueados. Isso, junto com a limpeza regular
dos grandes filtros, é a aplicação de ar
comprimido mais intensiva do local.
O ar de acionamento para os vários
transportes, processos de produção
e sistemas de ensacamento pneumá-

Os visitantes interessados em encontrar fósseis podem procurar no “local de martelação”, uma área localizada perto do
estacionamento e regularmente abastecida com pedras de xisto recém escavadas.
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ticos, é comprimido a uma pressão
mais baixa, 7,5 bar. Além da rede, a
Holcim também tem um sistema de
3 bar que produz ar para transportar
pneumaticamente a pedra finamente
moída e cimento para onde forem necessários. Todo o ar comprimido é produzido no local por um sistema de ar
centralizado. Nove compressores de
parafusos rotativos Kaeser, com rotores economizadores de energia Perfil
Sigma, trabalham juntos com três secadores por refrigeração para assegurar
que o pó de cimento permaneça seco
o tempo todo. Isso é prioridade quando
se lida com cimento.
A usina de cimento também é equipada com filtros de alto desempenho, os
quais cumprem com as leis do meio
ambiente e também estão dentro dos
padrões de sustentabilidade da Holcim.
O ar de admissão para os compressores
não precisa ser filtrado separadamente
e entra no sistema através de grades de
ventilação no local de instalação. No entanto, o sistema parecia extremamente
limpo quando nós visitamos e ninguém
havia removido o pó, como garantiu o
gerente de manutenção Michael Brachwitz. Ele também falou sobre a sua
completa satisfação com o fornecimento de ar comprimido e, isso não é um
elogio pequeno, pois o ar comprimido é
a fonte de energia mais importante na
usina de cimento Dotternhausern.

14
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Autor: Klaus Dieter Bätz
Contato: klaus-dieter.baetz@kaeser.com

O ar comprimido (alto a esquerda)
garante um fluxo de material
confiável. A matéria prima é
transportada por trilhos suspensos
(alto a direita). O xisto oleaginoso
oferece uma valiosa fonte de
energia (foto a direita). Os técnicos
no controle central (página ao lado)
têm uma vista abrangente de todas
as operações da fábrica, incluindo o
sistema de ar comprimido.

Produção de
Fabricação de lentes óticas com compressores Kaeser

Localizada na cidade histórica de Bamberg, tombada pela UNESCO, na Alta
Franconia, a renomada fábrica de lentes Rupp + Hubrach utiliza compressores
Kaeser para garantir máxima confiabilidade nos seus processos de produção.
Além disso, os sistemas de ar comprimido também fornecem um aquecimento
altamente efetivo para os ambientes da fábrica.
Ao andar pela fábrica Rupp + Hubrach
rapidamente pode-se notar que existe
muito mais do que a produção segura e
ininterrupta de lentes óticas.
Aproximadamente 20.000 lentes de
plástico são produzidas todos os dias
e cada uma é fabricada pela Rupp +
Hubrach com os precisão mecânica e
dentro dos padrões das óticas. É esse
compromisso com qualidade e pron-
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tidão de entrega, que tem feito a empresa ganhar todos os anos o cobiçado
título de “Melhor Fabricante de Lentes
da Alemanha”, desde 1991, através dos
votos das óticas.
Para cada par de lentes de plástico (a
fábrica em Bamberg lida exclusivamente com lentes de plástico, as lentes de
vidro tradicionais são produzidas na
subsidiária irlandesa) a produção co-

Lentes

meça com uma prescrição de um oftalmologista ou oculista. As especificações primeiramente determinam o tipo
do bloco oftálmico a ser usado. Como
o processo de produção é o mais automático possível, dois dos blocos selecionados são enviados em uma caixa
de transporte com código de barras,
para uma das estações de trabalho individuais. Uma vez na estação de trabalho, um esmeril composto (denominado
gerador de curvas) desbasta as curvas
na parte de trás do bloco oftálmico. Os
dois grandes discos no painel definem
as curvaturas esféricas e cilíndricas que
serão escavadas na lente para alcançar
e refração requerida. Esse processo é
manipulado gentilmente e precisamente por máquinas acionadas a ar comprimido, sendo que algumas foram projetadas e construídas dentro da fábrica
Rupp + Hubrach.
Quando o estágio do processo mecânico está completo, as lentes são enviadas para limpeza em uma lavadora
ultra-sônica. Essas lavadoras altamente
avançadas utilizam água com alto grau
de pureza no recirculador de água para
reduzir o consumo em até 70%, comparado com as lavadoras convencionais. A intervenção humana é essencial

nesse estágio, pois as lentes têm que
ser retiradas das caixas com códigos
de barras para serem lavadas e depois
recolocadas nas caixas corretas, o que
não é uma tarefa fácil, pois requer muita
experiência e uma boa memória!
As lentes lavadas são tingidas e revestidas. A coloração é um trabalho puramente manual e requer um bom senso
de tonalidade. Um exemplo extremo:
uma cliente envia à fábrica uma amostra
do seu vestido favorito para combinar a
cor das lentes com o tecido. Tal grau de
individualização é uma exceção, mas o
processo de seleção de cores é impressionante. O processo de revestimento é
mais automatizado. Camadas ultrafinas
de várias substâncias metálicas ou minerais são simultaneamente aplicadas

Óticas
nas superfícies das lentes para garantir
resistência ao uso diário. Após receber
a aplicação de camadas anti-refletoras,
as lentes são enrijecidas e a camada
protetora é aplicada, então as lentes
são finalmente empacotadas e transportadas pneumaticamente. Nesse estágio as lentes são colocadas na caixa
correta para despacho e enviadas ao
cliente. O processo todo, desde o bloco
oftalmológico até as lentes acabadas,
leva apenas três dias. Isso inclui todas
as fases de aquecimento e resfriamento, lavagem e secagem, tingimento, revestimento, confecção e aplicação de
marcas para montagem.

Vencedor do prêmio de
qualidade
Desde a sua fundação em Bamberg
em 1922, por Max Rupp e Carl Hubrach, a empresa cresceu a ponto de se
tornar líder no mercado de lentes óticas
de plástico da Alemanha. Nos últimos
anos a Rupp + Hubrach tem operado,
com grande independência e faz parte
do Grupo Frances Essilor.
O rigoroso compromisso da Rupp +
Hubrach com a alta qualidade dos seus
produtos pode ser sentido em todos os
lugares e já rendeu inúmeros prêmios,
inclusive vários ambientais, o quê mostra a dedicação da empresa em preservar o meio ambiente.
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Ar Comprimido com Preço Fixo
Ao invés de comprar um compressor, por que não comprar apenas o ar comprimido? Bom, agora
você pode! Como? Com o “Sigma Sir Utility” da Kaeser Compressores.
Os custos de eletricidade, água, ou
combustível são as informações básicas necessárias e o ponto de partida no
processo de otimização dos custos operacionais de uma empresa. No entanto,
quando se trata de ar comprimido, que
é uma fonte de energia essencial, os
usuários geralmente não possuem conhecimento do custo do metro cúbico
de ar comprimido. Porém, o sistema
de contrato de venda de ar comprimido
“Sigma Air Utility” da Kaeser, elimina a
preocupação com custos de produção
de ar comprimido.

Os compressores Kaeser também oferecem o calor necessário para a aplicação de camadas nas lentes.

Combinação de ar comprimido e
aquecimento
O sistema de ar comprimido da Rupp
+ Hubrach, fornecido pela Kaeser Kompressoren, contém dois compressores
de parafusos rotativos com acionamento direto (um BSD 40 e um ASD
40S), um compressor a parafuso com
correia em V (AS 30) e dois secadores
por refrigeração TD 61. O sistema de
controle e monitoramento é feito pelo
gerenciador de ar comprimido Sigma
Air Manager 4/4. Os compressores fornecem uma vazão de 7 m³/min de base
de carga e a capacidade em picos de
carga é de 13.2 m³/min, quase o dobro.
Todos os compressores são equipados
com trocadores de calor. O calor desperdiçado dos grandes compressores
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oferece aquecimento para ambientes e
processos de produção, proporcionando uma economia de 4000 litros de óleo
por período de aquecimento. O gerente
técnico Jürgen Fösel e seu time estão
trabalhando em um novo sistema que
irá reutilizar o calor desperdiçado de
dois compressores menores para aquecer água.
A modernização do sistema de ar comprimido foi feita tendo em mente a máxima eficiência de energia e houve uma
parceria dinâmica entre o usuário e os
especialistas da Kaeser Kompressoren.
Esse método resultou em uma configuração do sistema de ar com três tamanhos diferentes de compressor e todos
controlados através do Sigma Air Manager. Consequentemente, a nova ins-

talação possibilita um eficiente e confiável fornecimento de ar comprimido para
atender as demandas da empresa a
qualquer hora. A adição do sistema de
recuperação de calor proporcionou uma
grande economia nos custos de energia. Para um controle de ar comprimido
efetivo, Jürgen Fösel planeja equipar
o Sigma Air Manager com o Sigma Air
Control. Essa valiosa ferramenta possibilitará monitorar e documentar com
precisão os efeitos das mudanças na
produção do ar comprimido.
Em se tratando de negócios, um investimento inteligente pode reduzir tanto o
custo de produção quanto de energia
elétrica. Realmente vale a pena!
Autor: Klaus Dieter Bätz
Contato: klaus-dieter.baetz@kaeser.com

Comprar apenas o ar comprimido ao
invés de um sistema completo de ar
aumenta significativamente a transparência de custos. O preço do ar comprimido é acordado, contratualmente pelas partes, em um valor fixo por metro
cúbico durante o período do contrato e
cobre todos os custos operacionais, os
equipamentos e uma base de volume
de ar comprimido. Se a quantidade do

ar utilizado exceder a base de volume,
uma sobretaxa, também acordada contratualmente, é aplicada ao volume extra. A medição é precisa e garante que
é cobrado apenas o volume de ar comprimido utilizado pela rede.
Obviamente o “Sigma-Air-Utility” requer
um sistema de ar comprimido, mas tudo
o que o usuário tem que fazer é fornecer
um espaço suficiente para uma instalação dentro da empresa (ou um espaço
externo para uma instalação conteinerizada), além de conexões elétricas
adequadas e, se aplicável, conexão de
água para resfriamento e extração de
calor. Apenas isso! A Kaeser cuida de
tudo, desde o cálculo exato da demanda de ar comprimido e a forma mais eficiente para fornecê-lo, até o projeto e a
instalação do sistema completo.
A vantagem principal do “Sigma Air
Utility”, além da transparência de custo, é a garantia da otimização do custo de ar comprimido, uma vez que a

Kaeser Compressores não só opera e
mantém a instalação, como também faz
qualquer mudança necessária para se
adequar ao surgimento de novas exigências operacionais ou aos avanços
de tecnologia. Além disso, a instalação
do “Sigma Air Utility” é conectada ao
Centro de Serviços Kaeser para assegurar máxima eficiência e utilização de
ar comprimido a qualquer hora.
Por não haver nenhum investimento de
capital ou custos operacionais para o
usuário, o Sigma Air Utility aumenta a
liquidez da empresa e possibilita que o
pessoal fique livre para se concentrar
nos principais negócios da empresa.
Como o usuário não é proprietário do
sistema de ar, o ar comprimido utilizado
pode ser considerado como despesa
operacional e, consequentemente, reduzir impostos.

Ar Comprimido com Preço Fixo
Ao invés de comprar um compressor, por que não comprar apenas o ar comprimido? Bom, agora
você pode! Como? Com o “Sigma Air Utility” da Kaeser Compressores.
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qualquer mudança necessária para se
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de tecnologia. Além disso, a instalação
do “Sigma Air Utility” é conectada ao
Centro de Serviços Kaeser para assegurar máxima eficiência e utilização de
ar comprimido a qualquer hora.
Por não haver nenhum investimento de
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liquidez da empresa e possibilita que o
pessoal fique livre para se concentrar
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Econômico e Quente
Economize energia com um sistema de ar comprimido

Um compressor de parafusos rotativos
converte praticamente toda a energia
de acionamento do motor em calor.
Cerca de 4% da energia permanece no
ar comprimido produzido e as perdas
de calor por irradiação são de, aproximadamente, 2%. Isso significa que
94% da energia usada para gerar o ar
comprimido pode ser reutilizada através
de um sistema de recuperação de calor
da Kaeser, um benefício valioso e que
possibilita economias consideráveis.

Aquecimento direto com ar
quente

Seja para aquecer ambientes ou água, os
sistemas de recuperação de calor ajudam a

20

Report 2/09 – www.kaeser.com

reduzir significativamente o consumo de energia onde houver necessidade de aquecimento.

O sistema de resfriamento a ar do compressor pode ser um meio altamente
eficaz para aquecer ambientes, pois os
dutos de ar simplesmente transferem
o ar quente do resfriador para os ambientes próximos e locais de trabalho.
Quando não há necessidade desse
aquecimento, o exaustor é desviado
através de flaps dentro dos dutos e o ar
quente é exaurido para o ar atmosférico
externo. Os flaps motorizados e controlados por termostato mantêm a temperatura do ambiente consistente através
de ajustes contínuos no fluxo do ar de
aquecimento.
Além de fornecer aquecimento para
locais de trabalho e áreas de armaze-

nagem, o calor desperdiçado também
pode ser usado, por exemplo, para auxiliar diretamente em pinturas, processos de lavagem e secagem, ou para
criar cortinas de ar quente para conter
a entrada de ar frio.

Calor do compressor nos
sistemas de aquecimento
Até 72% da energia fornecida ao compressor pode ser recuperada ao alimentar um sistema de aquecimento de
água com o calor gerado pelo mesmo.
Isso reduz consideravelmente o consumo de energia, como mostram claramente as empresas Müller’s Mühle (página 4) e Rupp + Hubrach (página 17).
É um benefício também para o meio
ambiente também, pois todo o litro de
óleo economizado reduz a emissão de
CO2 em 2727 g.
A Kaeser pode fornecer compressores de parafusos rotativos de 18.5 kW
já equipados com trocadores de calor
de placas ou do tipo casco tubo de alta
confiabilidade. Kits para instalação em
compressores de parafusos rotativos
mais antigos estão disponíveis.
Trocadores de calor de placas oferecem
uma forma rentável de reutilização do
calor desperdiçado dos compressores
para aquecimento de água em geral.

Os trocadores de calor do tipo casco
tubo de alta confiabilidade protegem
a água contra contaminação pelo óleo
lubrificante do compressor e oferece a
solução perfeita para uma vasta gama
de aplicações nos setores alimentícios,
químicos e farmacêuticos. São também
adequados para o aquecimento de água
potável em lanchonetes e restaurantes.
Com o preço atual da energia elétrica
o retorno de economia de energia dos
sistemas de recuperação de calor é de,
aproximadamente, seis meses a um
ano. Um benefício não só para a empresa como também para o meio ambiente.

Autor: Klaus Dieter Bätz
Contato: klaus-dieter.baetz@kaeser.com
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Compressores Isentos
de Óleo na “Köpi”
A Cervejaria König, em Duisburg, fabricante de uma das
cervejas mais apreciadas da
Alemanha, a Königs Pilsen,
também chamada de “Köpi”,
recentemente comissionou
um compressor de parafusos
rotativos isento de óleo DSG
220-2-SFC, com frequência
controlada e tecnologia de
ponta. O ar comprimido tem
um papel importante no processo de fermentação, pois
quase todas as válvulas e
atuadores da cervejaria são
acionados a ar comprimido.
Além disso, o ar comprimido
fornece o fermento na primeira fase de fermentação
com oxigênio e, obviamente,

o ar tem que ser totalmente isento de contaminantes. Isso é assegurado pelo
compressor isento de óleo e
filtração estéril. Como colocou de maneira objetiva o Dr.
Robert Englisch, gerente técnico da cervejaria, “Sem ar
comprimido não há cerveja e
nem como envasar qualquer
bebida em garrafa ou barril.”
O diretor técnico Jörg Hallen
complementa, “e como o ar
comprimido é produzido por
compressores elétricos e a
eletricidade é uma fonte de
energia cara, o ar deve ser
gerado da maneira mais eficiente possível”. Por essa
razão, os fabricantes da

O otimizado “Mobilair 123”

Jörg Hallen, Dr. Robert Englisch e Werner Randshau em frente
ao compressor de parafusos rotativos DSG 220-2-SFC Kaeser
com variador de frequência.

“Köpi” instalaram um sistema de frequência controlada
(Sigma Frequency Control)
para ajustar a produção de
ar comprimido de acordo
com a demanda e garantir
um fornecimento contínuo e
econômico. “Nós incorporamos o novo compressor ao

nosso sistema que foi especialmente projetado para
essa fábrica” explicou o diretor de projetos técnicos,
Werner Randschau. “Como
resultado, nós conseguimos
reduzir as fases de alívio de
27% para 2%!”

Ar comprimido eficiente no Europa Park
Compressores Kaeser fornecem ar comprimido para
muitas atrações no parque
temático Europa Park em
Rust, uma pequena cidade
no sudoeste da Alemanha.
O parque foi recentemente
expandido em mais dois hectares para incluir uma nova
área com tema “country”
chamada “Ilha”. Os engenheiros de operações, Achim
Stoss e Steffen Kasten, aproveitaram para aumentar a
eficiência do sistema de ar
comprimido existente. Isso
foi uma ideia muito interessante, pois a área também
inclui a nova montanha russa “Blue fire Megacoaster”,
a qual requer um confiável
fornecimento de ar comprimido para acionar os
seus sistemas de freios.
Consequentemente, a
“Ilha” foi equipada com
um compressor de
parafusos rotativos

CSD 60 Kaeser e um secador por refrigeração TD 76.
Esse compressor também
fornece ar comprimido para
outras atrações do parque e
uma rede
de
ar

report

conecta os consumidores de
ar comprimido individuais ao
sistema, agora centralizado,
e o calor exaurido do compressor

é utilizado para aquecer o
corredor de espera da “Blue
fire Megacoaster”. O parque
também possui um eficiente
sistema de ar comprimido de
reserva, o qual foi instalado
após uma detalhada análise
de demanda de ar comprimido feita pela Kaeser através do sistema ADA
– Air Demand
Analysis.

Agora com o inovador sistema de
controle de compressor “Sigma Control mobile”, o compressor portátil Mobilair 123
da Kaeser oferece ainda mais vazão com maior eficiência de combustível.
Serviços de jateamento com areia ou
gelo seco, limpeza de concreto, acionamento de rompedores pneumáticos ou
mesmo substituição temporária de um
compressor estacionário, são apenas
alguns dos muitos talentos do “Mobilair
123”. Contudo, esse eficiente compressor portátil agora oferece ainda mais
eficiência e desempenho. A vazão de
ar (a 10 bar) aumentou em, aproximadamente, 2% (10,8 m³/min) e em mais
de 6,5% (a 12 bar = 9,7 m³/min). O consumo de combustível em alívio também
foi reduzido significativamente.
O compressor é acionado por um motor Deutz turbo-diesel, 4 cilindros, com
sistema de injeção eletrônica “common
rail” e potência de até 88 kW a 2100
rpm. O compressor está sobre um robusto chassi Alko com capacidade para
2200 kg.
Disponível com várias opções de equipamentos, o “Mobilair 123” oferece uma
fonte de energia flexível para
uma vasta gama de
aplicações em construções. Para aplicações especiais o “M
123” possui a versão
“skid mounted” ao invés do modelo padrão
montado
sobre
chassis. Equipamentos adicionais
opcionais incluem:
tratamento de ar
para fornecer ar
frio, seco, tecnicamente isento de óleo e de
várias classes, para atender demandas especiais como, por exemplo,

limpezas em concretos ou fornecimento
de ar fresco em construções de túneis.

“Sigma Control mobile”: Fácil de
lidar e economiza combustível
O “Sigma Control mobile” (SCm) mantém a potência do motor exatamente de
acordo com a demanda de ar comprimido e ainda aumenta a sua utilização e a
eficiência do combustível. Além disso,
a pressão do sistema pode ser controlada com precisão, dentro de 0.1 bar,
diretamente do visor do Sigma Control
mobile. Isso não só simplifica a operação, como também aumenta a eficiência entre 5 e 10%, comparado com os
controles pneumáticos convencionais
em fases de alívio.
Feito especialmente para os compressores “Mobilairs”, o “Sigma Control mobile” foi feito para resistir as condições
de construções mais difíceis, pois uma

robusta cobertura de metal protege o
painel de controle, o visor e as teclas
do sistema de controle, e é resistente
a choques e a vibrações. Além disso, o
sistema é protegido contra interferências
eletromagnéticas, conforme o padrão
IP 65, e pode ser utilizado em temperaturas de -20°C a 70°C. Entre as suas
muitas características, o “Sigma Control mobile” exibe dados operacionais,
indica os modos de controle, facilita o
manuseio ao máximo e possibilita monitorações de desempenho e diagnósticos a distância. Outras características
incluem diagnósticos do motor, sistema
de monitoração abrangente, alertas de
problemas em potencial e vários avisos
de manutenção.
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Mobilair

M20

Potência, Eficiência e Durabilidade
Vazão 2m³/min
Carcaça acústica de polietileno a
prova de riscos e corrosão
Peso operacional de 460 kg
Fácil de usar e inofensivo ao meio
ambiente
Controle Anti-Frost para ótimos
desempenhos das ferramentas
pneumáticas o ano inteiro
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