Diagnostika systému
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pro dosažení výrazných energetických úspor
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JistÜ, stlaÎený vzduch patĔí v dnešní dobÜ mezi nejdražší média! Jeho výroba je energeticky nároÎná
a proto jakýkoliv nežádoucí únik zpĪsobuje velké finanÎní ztráty. BezpeÎné a ekonomické provozování
systémĪ stlaÎeného vzduchu zahrnuje periodickou kontrolu a pĔípadnou opravu únikĪ. Nasazením
vhodných opatĔení lze snížit spotĔebu elektrické energie na výrobu stlaÎeného vzduchu až o 50%.
Kroky k optimalizaci:
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Analýza
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MÜĔení spotĔeby stlaÎeného vzduchu
Provedení “pneumatického auditu”
Provedení oprav netÜsností dle výstupní zprávy z auditu

4

OpatĔení
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Odstavení stlaÎeného vzduchu vždy, když není používán
ZajištÜní energetické úÎinnosti ofukĪ a dalších velkých spotĔebiÎĪ
Minimalizace tlaku vzduchu na kompresoru i v místÜ použití
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Prevence
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Odborné školení odpovÜdných pracovníkĪ
Preventivní údržba

Na výše popsané investice lze žádat o dotaci na úsporu energie ve výši až 45 %.

VÛDÛLI JSTE, ŽE:
•
•
•
•
•
•
•

50 až 80% pĔíkonu kompresorĪ se bez užitku ztrácí ve formÜ tepla?
10% (Îasto i 50%) elektrické energie v prĪmyslu jde na výrobu stlaÎeného vzduchu?
až 50% nákladĪ na stlaÎený vzduch lze ušetĔit zavedením vhodných opatĔení?
snížením tlaku v systému o 1 bar dosáhnete snížení spotĔeby o 7-10 % ?
snížením teploty nasávaného vzduchu o každé 3° ušetĔíte 1 % ?
odstranÜním netÜsností lze v prĪmÜru ušetĔit celých 42 % všech potenciálních úspor?
návratnost investic je ĔádovÜ v mÜsících?
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1 Zvýšení úÎinnosti elektropohonĪ (12 mÜs.)
2 ÍastÜjší výmÜna filtraÎních vložek (18 mÜs.)
3 ēízení rychlosti elektropohonĪ (9 mÜs.)
4 Renovace kompresorĪ (18 mÜs.)
5 Sofistikované Ĕídící systémy (6 mÜs.)
6 Rekuperace tepla (6 mÜs.)
7 Chlazení, sušení, filtrace (6 mÜs.)

8 Lepší návrh pneumatického systému (18 mÜs.)
9 Redukce tlakových ztrát tĔením (12 mÜs.)
10 Optimalizace koncových zaĔízení (18 mÜs.)
11 Redukce únikĪ vzduchu (6 mÜs.)
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SpoleÎnost MOS technik s.r.o. Vám pomĪže pĔi realizaci tÜchto dĪležitých krokĪ k optimalizaci. Navrhneme
optimální postup pĔi analýze, realizaci opatĔení i návrhu preventivních opatĔení. KromÜ toho Vám ve spolupráci se spoleÎností HERTIN s.r.o. nabídneme možnost zpracování projektového zámÜru k podání žádosti
na využití dotací pro tyto energetické úspory. Jednotlivé kroky realizace pak budou vypadat následujícím
zpĪsobem:
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MÛēENÍ SPOTēEBY
STLAÍENÉHO VZDUCHU

S péÎí o systémy tlakového vzduchu souvisí
také pĔehled o jeho množství, které Váš provoz spotĔebuje. Vhodné je také mÜĔení ztrát
zpĪsobených úniky stlaÎeného vzduchu do okolí,
množství vzduchu spotĔebované na ofuky apod.
Proto Vám nabízíme také komplexní služby
v oblasti mÜĔení. Navrhneme, dodáme, naistalujeme
a zprovozníme mÜĔení na míru Vašemu provozu.
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AĠ už je potĔeba mÜĔení stabilní nebo jednorázové,
aĠ se jedná o spotĔebu celého provozu, Îi jednotlivých linek.
V pĔípadÜ, že neplánujete investici do prĪtokomÜru
samotného, jsme pĔipraveni nabídnout Vám mÜĔení
jako službu, kdy nainstalujeme náš pĔístroj do Vašeho
provozu, následnÜ zpracujeme namÜĔená data
a dodáme výstupní zprávu z mÜĔení.

PROVEDENÍ
PNEUMATICKÉHO
AUDITU

Posoudíme Váš systém z hlediska aktuálního stavu
všech použitých komponentĪ. Odhalíme nežádoucí
tlakové ztráty, zkontrolujeme stávající rozvody.
Navrhneme modernizace z hlediska vylepšení
úÎinnosti systému jako celku.
S využitím ultrazvukového pĔístroje SONAPHONE
vyhledáme všechny netÜsnosti systému, zpĪsobené
Získáte tak detailní pĔehled o souÎasném stavu prasklinami ve svárech, nedotažením nebo uvolnÜním
Vašeho systému, což Vám umožní provést šroubení a pĔírubových spojĪ, profukováním
koncových armatur, stáĔím tlakových hadic, atd.
jednoduše všechny kroky pro jeho optimalizaci.
MOS technik Vám nabízí provedení komplexního
programu nazývaného „Pneumatický audit Vašich
systémĪ, ultrazvuková detekce netÜsností“!
Výstupem takového auditu je protokol o všech
potenciálních problémových místech systému
vÎetnÜ návrhu Ĕešení na jejich odstranÜní.
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PROVEDENÍ
OPRAV NETÛSNOSTÍ

Na základÜ výstupní zprávy pneumatického auditu
je následnÜ zapotĔebí pĔistoupit k realizaci oprav
zjištÜných závad, doporuÎených úprav a inovací.
Sami si stanovíte, které z tÜchto realizací provedete
vlastními silami.
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V pĔípadÜ zájmu jsme pĔipraveni Vám obratem
vytvoĔit nabídku na náhradu vadných pneumatických
komponentĪ nebo na realizaci nÜkterých oprav
a modernizací pneumatického systému.

ODSTAVENÍ STLAÍENÉHO
VZDUCHU KDYŽ
NENÍ POUŽÍVÁN

Na jednotlivých strojích je potĔeba zvážit nasazení i skupiny strojĪ), je vhodné je instalovat ne až pĔed
hlavních uzavíracích elektromagnetických ventilĪ, ventilovou baterii, ale už na vstup do stroje.
které zamezí technologickým únikĪm ve chvílích,
PrávÜ tato místa vytipujeme pĔi realizaci auditu
kdy stroj stojí.
a upozorníme na nÜ ve výstupní zprávÜ. Montáž
Další podstatnou vÜcí je umístÜní tÜchto ventilĪ. Aby ventilĪ na místo pak mĪžete provést sami, nebo
došlo ke kompletnímu odstavení stroje (nebo tĔeba s naší odbornou pomocí.
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ZAJIŠTÛNÍ ENERGETICKÉ
ÚÍINNOSTI OFUKĩ
A DALŠÍCH VELKÝCH
SPOTēEBIÍĩ

Velkých úspor lze dosáhnout volbou vhodných
prvkĪ urÎených k ofukovacím aplikacím, jako jsou
napĔíklad ÎištÜní, sušení, chlazení, apod.
To se týká nejen volby správných trysek do

ofukovacích pistolí. SpoleÎnost MOS technik se za
tímto úÎelem vÜnuje vývoji speciálních komponentĪ
– tzv. vzduchových nožĪ. Ty mohou výraznÜ snížit
jak spotĔebu stlaÎeného vzduchu, tak hluÎnost.

Více o vzduchových nožích MOS se dozvíte na stránkách www.mos-pneumatics.com.
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MINIMALIZACE TLAKU
VZDUCHU NA KOMPRESORU
I V MÍSTÛ POUŽITÍ

Snížením tlaku v systému o každý 1 bar dosáhnete snížení spotĔeby o 7-10 %. Proto je zapotĔebí
výstupní tlak na kompresoru snížit na minimální
možnou hodnotu z hlediska technologických potĔeb
provozu.

Také tlak na koncových prvcích jednotlivých strojĪ
je potĔeba snížit za pomocí redukÎních ventilĪ,
které jsou již Îasto pĔedĔazeny, nebo jsou souÎástí
úpravných jednotek.
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ODBORNÉ ŠKOLENÍ
ODPOVÛDNÝCH
PRACOVNÍKĩ

Pokud pracovníci Vaší údržby nemají konkrétní praktické zkušenosti s pneumatickými prvky,
nabízíme Vám jejich proškolení. Toto školení mĪže
mít obecný charakter, nebo je možné jej pĔizpĪsobit
na míru Vašemu strojovému parku. Také délka
školení vyplývá z vašich konkrétních potĔeb. PĔímo
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na místÜ u Vás pak zvýšíme kvalifikaci Vašich technických pracovníkĪ.
Školení je urÎeno zejména pro kvalifikované dÜlníky,
pracovníky údržby, montážní pracovníky a další
techniky.

PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA

Preventivní údržba zvyšuje provozní spolehlivost každého strojního zaĔízení.
Také snižuje riziko havárie a tím minimalizuje možnost vzniku nežádoucích ztrát
zpĪsobených odstavením stroje.
Z toho dĪvodu Vám nabízíme preventivní péÎi o pneumatické systémy Vašich výrobních strojĪ a linek.
nebo v pravidelných intervalech.
Taková údržba mĪže být provádÜna dle Vašeho pĔání jednorázovÜ,
jedn

„VÜ
„VÜĔíme,
že spolupráce s naší spoleÎností Vám
pĔinese úspory nákladĪ na provozování pneupĔi
matických systémĪ. Jsme pĔipraveni obratem
ma
reagovat na veškeré Vaše dotazy, poptávky
rea
požadavky.
ap
Váš projekÎní a realizaÎní tým MOS technik.“

VZDUCHOVÉ NOŽE
vysoce efektivní a ekonomické Ĕešení ve Vašem provoze.

Vzduchové nože jsou zaĔízení, jejichž hlavním úÎelem
m
a výhodou je vytvoĔení vysoce kapacitního souvislého proudu
du
vzduchu o vysoké rychlosti podél celé délky nože.
Nízká spotĔeba tlakového vzduchu, nízká úroveĄ hluku, velký pomÜr
Ür
zesílení a jednoduchý bezúdržbový provoz! To jsou základní
ní pĔednosti
pĔ
konstrukce vzduchových nožĪ MOS!
Tlakové vzduchové nože mají velmi široké využití ve všech odvÜtvích prĪmyslu:

vysoušení a odstranÜní vrstev
kapalin na povrchu výrobkĪ

odfouknutí prachu
a neÎistot

pĔepravení, pĔidržení, tĔízení
materiálĪ vzduchem

ochlazení nebo
zahĔátí materiálĪ

vzduchová clona,
tepelná bariéra

neutralizace
statických nábojĪ

Vzduchové nože spotĔebují pĔibližnÜ tĔetinu tlakového vzduchu oproti jiným typĪm
ofuku. Jejich využití mĪže tedy znamenat velmi podstatnou finanÎní úsporu!
• díky svému tvaru zajišĠují úzký výstupní proud
vzduchu o vysoké síle a rychlosti (ostĔí nože)
• ideální zpĪsob snižování spotĔeby vzduchu tam,
kde je vyžadován jeho nepĔetržitý proud
• objemové zesílení proudu vzduchu - výrazné
zesílení výstupního proudÜní
• jednoduchá regulace prĪtoku vzduchu
– regulace tloušĠky štÜrbiny

•
•
•
•
•
•

nízká hladina provozního hluku
nízké provozní náklady, bezúdržbový provoz
libovolná délka provedení (stavebnicový systém)
variabilita materiálového provedení a povrchĪ
jednoduchá montáž do libovolné polohy
možnost doplnÜní o zaĔízení eliminující statickou
elektĔinu nebo mÜĔení množství vzduchu
• bohaté pĔíslušenství držákĪ

SLUŽBY
•
•
•
•
•
•

ProjekÎní Îinnost v oblasti pneumatických prvkĪ a prĪmyslových armatur
Expresní, trvalá i preventivní údržba pneumatických systémĪ výrobních strojĪ a linek
Pneumatický audit Vašich systémĪ, ultrazvuková detekce netÜsností
MÜĔení spotĔeby tlakového vzduchu
Odborná školení a poradenské služby pro provoz a údržbu pneumatických systémĪ
Software pro tvorbu a simulaci schémat pneumatických a hydraulických obvodĪ

PRODUKTY
•
•
•
•
•
•

Vývoj, konstrukce a výroba jednoúÎelových strojĪ a zaĔízení
Technologické rozvádÜcí a regulaÎní skĔínÜ
Pneumatické systémy, montážní celky, rozvadÜÎe
Pneumatické prvky pro prĪmyslovou automatizaci
PrĪmyslové armatury
Vzduchové nože pro ofukování, ÎištÜní, sušení, chlazení, tĔídÜní, realizaci vzduchové clony Îi tepelné bariéry

REFERENCE

a mnoho dalších.
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