
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA APLIKACYJNA 
 

300000 godzin pracy i dalej działają. Sprężarki  

Hydrovane w Dundee Energy 

RECYKLING 

 

Czas pracy trzech sprężarek Hydrovane przekroczył magiczną liczbę 310000 roboczogodzin w Dundee Energy 
Recycling Ltd (Dundee Energy), od momentu, gdy zakład produkcji energii z odpadów zaczął działać  
w 1999 roku. 

 
Sprężarki obsługiwane przez dystrybutora Gardner Denver (Hydrovane), Airmac-Gdi, wykazały się stałą 
wydajnością działania przez całą dobę, pięć dni w tygodniu przez ostatnie 16 lat! 

 

  
 

Szczegóły aplikacji 
Trzy sprężarki Hydrovane 955SQ pomogły 
w zamianie pond 120000 ton 
komunalnych i przemysłowych odpadów 
na energię elektryczną. 

 
Podczas każdej godziny pracy zakład 
wytwarza ponad 8 MW energii, która jest 
potem sprzedawana do sieci krajowej. 

 
Sprężarki oryginalnie zostały 
skonfigurowane do pracy rotacyjnej. Jedna z 
nich działała bez przerwy, druga 
pozostawała w trybie standby a trzecia 
stanowiła sprężarkę zapasową. 

 
Jednakże rozwój zakładu Dundee Energy 
spowodował, że wszystkie trzy sprężarki 
musiały działać właściwie non stop, aby  

 
zrealizować wysokie zapotrzebowanie 
zakładu na sprężone powietrze. 

 
Agresywne środowisko zakładu 
utylizacji śmieci, nie jest idealnym 
miejscem do produkcji sprężonego 
powietrza, co narzuciło sprężarkom 
dodatkowe wymagania. 

 

 
 

 

Klient  
 Dundee Energy 
Recycling Ltd 

Lokalizacja 
Dundee, Szkocja 

Aplikacja  
Zakład produkcji 
energii z 
odpadów 

Urządzenia 
Trzy sprężarki 
Hydrovane 955SQ  

Korzyści dla Klienta 
Ponad 15 lat niezawodnego 
działania, bez awarii  

Korzyści 

Ponad 100000 godzin 
pracy każdej ze sprężarek, 
maksymalizacja zysków z 
inwestycji  
 
Wysoka niezawodność w 
agresywnym środowisku, 
najwyższy czas sprawności  

 
Regularne serwisowanie 
przez lokalnego 
dystrybutora Airmac-Gdi 
zmniejszyło czas 
przestojów 
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Sprężarki Hydrovane są kluczowym elementem w działaniu 
zakładu przy produkcji energii elektrycznej z odpadów. Wszystkie 
trzy sprężarki działają non stop, lecz dzięki regularnemu serwisowi 
i programowi konserwacji pozostają bezawaryjne. 

George Rodger, technik obsługi, Dundee Energy 
 

 

Znaczenie regularnego serwisowania 
Kluczem do zapewnienia jakości działania 
sprężarek jest program regularnych 
przeglądów serwisowych wykonywanych 
przez przeszkolonych pracowników 
Airmac-Gdi. 

 
Gary King, dyrektor w  Airmac-Gdi Limited 
komentuje: 

 
“Jesteśmy partnerami od instalacji 
sprężarek od ponad 15 lat. Dzięki temu 
działają one niezawodnie wymagając 
jedynie wymiany niektórych elementów 
podczas rutynowych przeglądów 
serwisowych. W sprężarkach, od nowości, 
działa ten sam układ sprężający. Do tej 
pory nie była też wymagana wymiana 
łożysk.  

“Ze względu na ciężkie warunki pracy w 
zakładzie Dundee Energy, sprężarki są 
serwisowane co cztery miesiące. 

 
“Jeśli nawet zachodzi konieczność 
naprawy, to używane są tylko oryginalne 
części, gwarantujące niezawodność i 
niezmienną jakość działania.” 

 
George Rodger, technik obsługi w 
zakładzie Dundee Energy dodaje: 

 
“Sprężone powietrze jest wykorzystywane 
w wielu aplikacjach, z których każda wpływa 
na ogólną wydajność zakładu. Obejmują 
one sprężone powietrze ogólnego 
przeznaczenia, powietrze sterujące oraz 

odpylanie, w którym usuwane są wszystkie 
cząsteczki z powietrza w generatorach 
elektrycznych, co pochłania najwięcej 
sprężonego powietrza. 

 
“Tak więc sprężarki Hydrovane są 
kluczowym elementem w działaniu 
zakładu przy produkcji elektryczności z 
odpadów. Wszystkie trzy sprężarki działają 
non stop, lecz dzięki regularnemu 
serwisowi i programowi konserwacji 
pozostają bezawaryjne. 

 
„Aby nasze sprężarki były serwisowane 
poprawnie współpracujemy blisko z Airmac-
Gdi. Zmniejsza to prawdopodobieństwo 
wystąpienia awarii. Serwis ma czas reakcji 4 
godziny, co gwarantuje nam, że zakład nie 
będzie pozbawiony sprzętu na dłuższy 
okres.” 

 
 
 

 
 

www.hydrovaneproducts.com 

http://www.hydrovaneproducts.com/

