
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA APLIKACYJNA PRZEMYSŁ WYTWÓRCZY 
  

 

Firma Hydrovane zmniejsza koszty utrzymania instalacji 

sprężonego powietrza w fabryce aluminium 
33 sprężarki Hydrovane o mocy 37kW umożliwiły światowemu producentowi aluminium, firmie Alcoa, 

zwiększyć produktywność i obniżyć koszty utrzymania instalacji sprężonego powietrza w fabryce aluminium 

w San Ciprián w Hiszpanii. 
 

 
 

Szczegóły aplikacji 
Alcoa jest światowym producentem 
aluminium. Rafineria w San Ciprián, 
położona w pobliżu Lugo, produkuje 
aluminium pierwotne z boksytów. 

 
W fabryce boksyty są zamieniane w tlenek 
glinu w trakcie procesu Bayera, a następnie 
tlenek glinu przetwarzany jest na ciekłe 
aluminium w procesie elektrolitycznym. 

 
Sprężarki Hydrovane są zainstalowane na 
suwnicach bramowych przesuwających się 
nad wannami elektrolitycznymi. 

 

Sprężone powietrze w rafinerii 
wykorzystywane jest w siłownikach 
pneumatycznych obrabiarek, przy 
transporcie i załadunku tlenku glinu oraz 
przy wylewaniu ciekłego metalu ze zbiorniku 
z wykorzystaniem próżniowego efektu 
Venturiego. 

 
Miguel Angel Roman Calderero, główny 
konserwator w Alcoa wyjaśnia: "Nasze 
sprężarki działają prawie 24 godziny na 
dobę, lecz największe zapotrzebowanie na 
sprężone powietrze występuje podczas 
odlewania aluminium. Aby osiągnąć 
właściwą próżnię (do efektu Venturiego), 
ciśnienie nie może spaść poniżej 6 kg/cm2." 

 
 

 

 

Klient 
Alcoa 

Lokalizacja 
San Ciprián, Lugo, 
Hiszpania. 

Aplikacja 
Produkcja aluminium  

Urządzenia 
33 zestawy sprężarek 
o mocy 37kW  

Korzyści dla Klienta 
Zwiększenie produktywności 
/ niższe koszty 
utrzymania produkcji 

Podsumowanie korzyści 
 

Firma Hydrovane dostarczyła 
dwa zestawy testowe przed 
zainwestowaniem przez 
Alcoa w nowe urządzenia 

 

Zmniejszona liczba usterek i 
awarii systemu sprężonego 
powietrza podczas operacji 
odlewania metalu  

 

Zmniejszone o 75% 
wymagania wymiany oleju 
dzięki dużej komorze 
olejowej 

 

Zmniejszona liczba 
roboczogodzin 
poświęconych naprawie 
sprężarek  

 
Pewność działania systemu 
sprężonego powietrza 
gwarantująca brak strat w 
produkcji, w szczególności w 
trakcie procesu odlewania 
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Od momentu instalacji nowych sprężarek zauważyliśmy 
zmniejszenie liczby awarii podczas operacji odlewania metalu 

Miguel Angel Roman Calderero, główny konserwator w Alcoa 
 

 

 

Unowocześnienie zakładu 
Sprężarki Hydrovane w rafinerii Alcoa były 
eksploatowane przez ponad 30 lat i nie 
wymagały naprawy lub wymiany. 

 
Z powodu złożoności aplikacji, pracownicy 
firmy Hydrovane odbyli wizytę w fabryce 
Alcoa i oszacowali zapotrzebowanie na 
sprężone powietrze. Zgodnie z wynikami 
analizy, Hydrovane dostarczyło dwie 
jednostki do przeprowadzenia testów przed 
podjęciem decyzji o inwestycji w nowe 
urządzenia. 

 
"Jednostki testowe spełniły nasze 
wymagania, w szczególności dlatego, że były 
podobnej wielkości do istniejących sprężarek 
i zapewniały łatwy dostęp do wszystkich 
części wewnętrznych ", mówi Calderero. 

 
Zmniejszone nakłady na 
konserwację  
Po zakończonych sukcesem testach, 
zainstalowano na suwnicach bramowych 
33 sprężarki o mocy 37 kW każda. 

 
Calderero komentuje: "Głównym 
czynnikiem, który zdecydował o 
instalacji nowych sprężarek Hydrovane 

 

był fakt, że silnik działa z prędkością 
obrotową 1450 obr/min. Alternatywnym 
rozwiązaniem były sprężarki śrubowe 
działające przy prędkości obrotowej 3000 
obr/min. Zastosowanie sprężarek śrubowych 
zwiększyłoby szybkość zużycia części i koszty 
konserwacji, w szczególności w ciężkich 
warunkach pracy takich jak zawiesiny 
tlenków, gdzie jest bardzo wysoka 
temperatura i agresywne gazy." 

 

Rozwiązanie 
Sprężarki Hydrovane zostały wykonane na 
specjalne zamówienie, z podstawą 
przystosowaną do montażu na suwnicy 
bramowej. Starter sprężarki znajduje się w 
obudowie o klasie ochrony lP65, 
zawierającej obwody elektroniki z opcjami 
sterowania lokalnego i zdalnego oraz wyjścia 
alarmowe. 

 
Zespół sprężający charakteryzuje się również 
przewymiarowaną komorą olejową 
umożliwiającą szybkie ochłodzenie oleju, 
wentylatorem o dużej wydajności z 
nadmiarową chłodnicą, zdalnym 
cyklonowym filtrem wejściowym i silnikiem 
gwarantującym prawidłową pracę sprężarki 
w agresywnym środowisku rafinerii przy 
wysokich temperaturach. 

 

Lokalne przedstawicielstwo CompAir lberia 
gwarantuje pełny serwis pogwarancyjny u 
klienta w rafinerii obejmujący wszystkie 
zestawy serwisowe, części zamienne i oleje. 

 
Opisując korzyści z instalacji nowych 
sprężarek Calderero mówi: "Od momentu 
instalacji nowych sprężarek zauważyliśmy 
zmniejszenie liczby awarii podczas operacji 
odlewania aluminium. 

 
Nowy, powiększony zbiornik oleju pozwala 
na wymianę oleju co 2000 godzin, zamiast 
co 500 godzin jak w przypadku 
poprzednich sprężarek, co skróciło czas 
wyłączenia sprzętu z eksploatacji. 

 
Program konserwacji wyprzedzającej 
realizowany przez firmę CompAir lberia 
zaowocował również zmniejszeniem liczby 
roboczogodzin poświęconych na naprawę 
uszkodzeń sprzętu." 

 
 

 
 

www.hydrovaneproducts.com 

http://www.hydrovaneproducts.com/

