HISTORIE
ÚSPĚCHU
Úspora nákladů na energii

Špičkové zatížení snížené o 39 %
Slévárna Van Voorden ušetří každý rok téměř 100.000 eur díky regulačnímu
systému s paralelním diferencovaným proudem – Padicon®
Rovnoměrný průběh výroby díky
posunutí dob tavení
Snížení špičkového zatížení o 39 %
Zrealizovaná úspora přesahující
100.000 eur za rok při stejném
objemu výroby
Transparentní přehled spotřeby
elektrické energie
Vyhodnocování dat on-line
umožňuje důkladný monitoring

Firemní budova slévárny Van Voorden (Nizozemí)

Telefon: +49 (0) 3 51 - 8 10 42 18
Fax: +49 (0) 3 51 - 8 10 42 21

Slévárna Van Voorden ze Zaltbommelu v Nizozemí projektuje a vyrábí lodní šrouby, trysky a jachetní propelery určené pro námořní trh. Výrobní zařízení se šesti
indukčními kelímkovými pecemi a s automatizovanými systémy tvoří základ pro výrobu vysoce kvalitních produktů.
Dále se tu vyrábí také vysoce legované průmyslové odlitky, jako jsou skříně čerpadel, dvoustěnná potrubí, oběžná
kola a jiné součásti odolné proti opotřebení. Tyto výrobky se uplatňují v celosvětovém průmyslu bagrů. Ke zhotovení až 30.000 kg těžkých litinových odlitků odolávajících opotřebení je zapotřebí velké množství taveniny
současně. Dosud přitom dělaly společnosti Van Voorden
starosti výkonové špičky. Překročení sjednaného výkonového maxima stálo podnik totiž přibližně 85.000 eur
za rok. Řešení: Regulační systém Padicon® s paralelním
diferencovaným proudem založený na trendových hodnotách od společnosti Dr. Tanneberger AG. Ten posunuje
doby tavení a umožňuje tak rovnoměrnější průběh výroby.

Energie inteligentní regulace

Padicon® optimalizuje výrobní procesy
Regulační systém s paralelním diferencovaným proudem
nahrazuje nepružnou metodu k omezení zatížení
Kompenzace kolísání výkonu

Zvýšení energetické účinnosti

Aplikací energetické spotřeby coby řídicí veličiny optimalizuje Padicon® výrobní procesy ve slévárně. To znamená, že energeticky náročnější procesy neprobíhají
nezávisle na sobě jako dosud, nýbrž probíhají jako
vzájemně sladěné. Tím se navzájem vyrovnávají výkonové špičky a poklesy.
Sníží se míra výkyvů ve spotřebě energie. Výsledek:
Před nasazením regulačního systému s paralelním diferencovaným proudem slévárna pracovala se špičkovým
zatížením 5.773 kW (obrázek 1), nyní systém zreguluje
špičkové zatížení na 3.500 kW (obrázek 2).

S pomocí regulačního systému Padicon® s paralelním
diferencovaným proudem od společnosti Dr. Tanneberger GmbH mohou nyní pece ve slévárně Van Voorden pracovat efektivně a účinně.

Padicon® dosahuje ve slévárně Van Voorden vynikajících výsledků: Špičkové zatížení se podařilo snížit
o 39 procent. Díky dodržování výkonového maxima
(špičky) sníženého a monitorovaného systémem Padicon® ušetří tento podnik každý rok téměř 100.000 eur.
Kromě toho představuje trvalé snížení dobrý argument
pro projednávání smluv na dodávku elektrické energie. Navíc může dodavatel energie potřebu spolehlivě
naplánovat.

Proces tavby se navzdory snížení nenaruší a nějaké
překročení je prakticky nemožné.

Diagram zobrazuje průběh výkonu špičkového
zatížení dne 03.06.2009 bez Padiconu
Pmax = 5.773 kW
Diagram zobrazuje průběh výkonu špičkového
zatížení dne 16.02.2010 po použití systému Padiconu Pmax = 3.500 kW
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Úspora nákladů na energii díky
systému Padicon®

Díky posunutí dob tavení se snižují výkonové špičky
a v neposlední řadě také spotřeba elektrické energie
– při stejném objemu výroby.
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Optimalizace díky monitoringu
Padicon® odhaluje díky důkladnému monitoringu slabiny a optimalizační potenciály ve výrobě. Padicon®
zde pracuje s energeticky transparentním softwarem
(ETS), systémem ke kontrole energie, který je vytvořen
z různých softwarových modulů. Výsledkem použití
této modulární výstavby jsou rozmanité možnosti managementu energetických dat. Systém tak lze modifikovat podle požadavků zákazníka, data lze vyhodnocovat on-line a proto aktuálně.

E-Mail: info@tanneberger.de
Internet: www.tanneberger.de

Dr. Tanneberger GmbH
Marienstraße 11 – 13
D-01445 Radebeul/Dresden
Vaše dotazy rádi zodpovíme na:

Telefon: +49 (0) 351 81 04 218
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