
Bezolejowe dmuchawy
odśrodkowe
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Dmuchawa
turbinowa ZB:
unikalna konstrukcja
i sprawdzona
wydajność
Wraz z nową generacją dmuchaw turbinowych ZB z łożyskiem

magnetycznym Atlas Copco wprowadza model bezolejowej dmuchawy

turbinowej, który pod każdym względem należy do najbardziej

wydajnych na rynku. Modele z serii ZB cechują się dodatkowo

niewrażliwością na zmiany procesów i doskonałą niezawodnością oraz

czasem eksploatacji.
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Dzięki wykorzystaniu łożysk magnetycznych w dmuchawach

turbinowych firma Atlas Copco zapewnia ich użytkownikom

pewność, że nie zawiodą. Podczas pracy maszyna nie

wykorzystuje powietrza z układu, co sprawia, że różnice ciśnienia

nie zakłócają jej działania. Ta technologia, połączona z brakiem

konieczności korzystania z akumulatora w przypadku przerwy w

dopływie energii elektrycznej, sprawia, że model Atlas Copco ZB

to najbardziej prosta w obsłudze dmuchawa z łożyskiem

magnetycznym w historii.

Wykorzystanie bardzo wydajnej technologii turbinowej nie

wystarcza. Aby polepszyć właściwości, każdy podzespół został

zaprojektowany i wybrany w celu zagwarantowania najwyższej

wydajności i najdłuższego okresu eksploatacji.

Porównywanie dmuchaw może być trudnym zadaniem. Nasz cel

jest bardzo prosty: dostarczenie zamówienia zgodnego z ofertą.

Nie chcemy dezorientować klienta, przedstawiając różnice

związane z przepływem na wlocie lub uzyskiwanym przepływem

czy dotyczące mocy na wale lub mocy zestawu. Przedstawiamy

dokładny przepływ i ciśnienie generowane przez nasze maszyny

w zakresie danego procesu oraz łączne zużycie energii. W

przypadku wątpliwości można do nas zadzwonić w celu

uzyskania porady!

Niezawodna technologia, pomysłowa
konstrukcja

Coś więcej niż tylko technologia
turbinowa

Brak ukrytych niespodzianek
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Gama ZB: niezawodne
rozwiązanie do wielu zastosowań
Gama ZB nie znalazła się w gronie najbardziej niezawodnych dmuchaw turbinowych dzięki samej technologii aktywnych

łożysk magnetycznych, ale także dzięki innym cechom konstrukcji. Modele tej serii idealnie nadają się do wszelkich

zastosowań niskociśnieniowych.

Dmuchawy ZB cechują się bardzo szerokim zakresem

roboczym przepływu i ciśnienia, co sprawia, że stanowią

zrównoważony wybór w zakresie różnych zastosowań

związanych z oczyszczaniem ścieków. Zazwyczaj

najwięcej energii w tego typu zakładach zużywają

dmuchawy. Model ZB pozwala na znaczne zmniejszenie

zużycia energii dzięki wydajnemu wirnikowi i konstrukcji

łożyska.

Oczyszczanie ścieków

Transport pneumatyczny to delikatny proces, który

wymaga w pełni czystego powietrza pozbawionego oleju,

aby zagwarantować bezproblemowe i ciągłe działanie.

Dmuchawy ZB to idealne rozwiązanie do tego rodzaju

zastosowań, ponieważ gwarantują sprężone powietrze

bez oleju z certyfikatem klasy 0, na którym można

polegać.

Transport pneumatyczny
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Model ZB zapewnia w pełni pozbawione oleju powietrze

do wszystkich rodzajów zastosowań w przemyśle

spożywczym, takich jak fermentacja, pakowanie,

napowietrzanie w zakresie oczyszczania ścieków.

Dmuchawy ZB z certyfikatem klasy 0 nie zmniejszają

czystości produktu końcowego i eliminują ryzyko

zanieczyszczenia.

Żywność i napoje

W elektrowniach węglowych, które pracują 24 godziny na

dobę przez 7 dni w tygodniu, sprzęt do wytwarzania

sprężonego powietrza musi być niezawodny, ponieważ

przestój w pracy jest niedozwolony. Dzięki dmuchawom

ZB nie trzeba się o to martwić. Zostały one

zaprojektowane w taki sposób, aby zaoferować ciągły,

niezawodny przepływ powietrza przy minimalnym koszcie

energii.

Odsiarczanie gazu spalinowego
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Wysoka sprawność i
niezawodność
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• Odseparowanie od mechanicznych podzespołów zapewnia
odpowiednie chłodzenie i niewielkie wymiary

• Zawiera wszystkie niezbędne podzespoły do ochrony maszyny
oraz całej sieci elektrycznej (filtry RFI, dławik AC, filtry LC, filtry
sinusoidalne itp.)

• Sterowanie temperaturą, zintegrowany wentylator chłodzący i

układ grzewczy pozwalają na utrzymanie stałej temperatury w

każdych warunkach

• Napęd o zmiennej prędkości obrotowej i wysokiej

częstotliwości to podzespół, który gwarantuje optymalną pracę
silnika

• Chłodzone wodą urządzenie zapewnia minimalne rozproszenie
oraz niewielki rozmiar.

• Gromadzi dane z czujników położenia, aby dynamicznie

regulować pozycję wału

• Pełna regulacja wirnika jest możliwa dzięki dostosowywaniu
siły magnetycznej

• W przypadku przerwy w dopływie energii elektrycznej nie jest

wymagane żadne źródło zasilania ani zasilacz. Energia jest

pobierana z napędu o zmiennej częstotliwości poprzez

przetwornicę DC/DC.

• Zmniejsza temperaturę wody chłodzącej dla silnika z

magnesami trwałymi i napędu

• Schładza mechaniczne podzespoły wewnątrz maszyny, aby

zapewnić najniższą temperaturę roboczą i najdłuższy cykl
eksploatacji

• Scentralizowany układ powietrza chłodzącego w jednej

lokalizacji w górnej części maszyny gwarantuje wentylację i
odprowadzanie ciepła

• Zintegrowany i zamontowany fabrycznie zawór wydmuchowy

sterowany modulacyjnie chroni dmuchawę przed przegrzaniem.

• Zaawansowany algorytm sterowania umożliwia największą
wydajność pracy maszyny przy poszerzonym zakresie
przepływu roboczego (od 100% do 0%)

1. Ochrona szafy rozdzielczej

2. Kompaktowy napęd zapewniający

niewielką ilość odprowadzanego

ciepła, sterowany za pomocą
przemiennika częstotliwości

3. Sterownik łożyska magnetycznego

4. Minimalna temperatura

wewnętrzna dzięki zastosowaniu
wentylatora do chłodzenia radiatora

5. Zawór wydmuchowy sterowany
modulacyjnie
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• Zintegrowany i montowany fabrycznie tłumik na wydmuchu
zmniejsza poziom hałasu podczas wydmuchu

• Ograniczony poziom hałasu dzięki wewnętrznym obrotom

• Oddzielna ścieżka powietrza procesowego gwarantuje

najniższą temperaturę na wlocie oraz największe masowe

natężenie przepływu

• Równoległe filtry o wysokiej skuteczności

• Umieszczenie ich z tyłu maszyny zapewnia łatwy dostęp i

możliwość wymiany

• Kolektor prowadzi powietrze od wlotu do wirnika dmuchawy,

aby oddzielić je od wewnętrznego ciepła

• Zachowuje minimalną temperaturę powietrza procesowego,

aby zwiększyć masowe natężenie przepływu zapewniane

przez dmuchawę

6. Zintegrowany tłumik na
wydmuchu

7. Filtry powietrza procesowego o

wysokiej skuteczności

8. Oddzielny wlot powietrza
procesowego
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Wszystkie podzespoły chronią
maszynę i sieć

Szafa rozdzielcza dmuchawy należącej do gamy ZB łączy

najbardziej zaawansowane systemy, aby zagwarantować

niezawodną pracę maszyny i sieci, do której jest podłączona:

• Zakłócenia harmoniczne są tłumione przez filtry
przeciwzakłóceniowe w sieci

• Dławiki prądu przemiennego chronią przed wartościami

szczytowymi wysokiego napięcia

• Sterownik jednostki

• Napęd o zmiennej prędkości obrotowej i wysokiej częstotliwości

• Przetwornica DC/DC służy do zasilania sterownika łożyska
magnetycznego w przypadku przerwy w dopływie energii
elektrycznej

• Sterownik łożyska magnetycznego dynamicznie dostosowuje

położenia wałka dmuchawy

• Filtry LC chronią silnik z magnesami trwałymi

Zaawansowane podzespoły
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Najniższa temperatura robocza
dla wszystkich podzespołów

Dmucha turbinowa Atlas Copco ZB oferuje zaawansowaną

konstrukcję w zakresie ścieżek chłodzących. Trzy różne ścieżki

chłodzące są połączone w jeden wylot na górze maszyny. Poniżej

przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące każdej ścieżki

chłodzącej:

• Ścieżka chłodząca z łożyskami magnetycznymi wykorzystuje

świeże powietrze spoza dmuchawy, które jest oczyszczane i

doprowadzane bezpośrednio do łożysk

• Wewnętrzna ścieżka chłodzenia również wykorzystuje świeże,
oczyszczone powietrze spoza maszyny, które doprowadza do
mechanicznych podzespołów, takich jak silnik z magnesami
trwałymi

• Ścieżka chłodząca szafy rozdzielczej pobiera świeże powietrze z

jej dolnej części i przekazuje je do góry, schładzając każdy
podzespół

Oddzielne ścieżki powietrza

chłodzącego i jeden wspólny wylot
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Dzięki możliwości podłączenia kanału lub rury do wlotowych i

wylotowych ścieżek powietrza chłodzącego można jeszcze bardziej

obniżyć zużycie energii. Gdy powietrze przepływa z chłodniejszego

miejsca (na przykład spoza systemu dmuchaw), jego zdolność

chłodzenia jest jeszcze wyższa, co odciąża dedykowane

wentylatory chłodzące. Dodatkowo skierowanie ciepłego powietrza

wylotowego poza lokalizację, w której zamontowano dmuchawy,

zmniejszy zapotrzebowanie na chłodzenie systemu dmuchaw, co z

kolei zagwarantuje zmniejszone zużycie energii. Dzięki tym dwóm

prostym połączeniom można zaoszczędzić wiele energii w dłuższej

perspektywie!

Kanałowe ścieżki chłodzenia

gwarantują jeszcze większe

oszczędności!

11



Prosto z otoczenia do procesu

Dostarczanie powietrza w celu wykonania procesu w najbardziej

wydajny sposób może zostać zrealizowane poprzez kierowanie się

dwoma prostymi zasadami: utrzymanie minimalnej temperatury

powietrza na wlocie i wywieranie możliwie jak najmniejszego oporu

powietrza przelatującego przez każdy podzespół ścieżki powietrza

procesowego. Oba te cele można zrealizować dzięki gamie

dmuchaw ZB:

• Brak mieszanki powietrza procesowego i powietrza chłodzącego

gwarantuje niską temperaturę w wirniku i najbardziej wydajne

sprężanie

• Najpłynniejszy sposób na przekazanie powietrza procesowego
spoza dmuchawy do procesu bez zwrotów i znacznych zmian

kierunku, które mogłyby doprowadzić do utraty ciśnienia i

wydajności

Minimalny wzrost temperatury i

spadki ciśnienia odgrywają kluczową
rolę
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TYP

Ciśnienie robocze
Maksymalna wydajność

FAD

Poziom 

hałasu (1)

Maksymalna moc 

zainstalowanego silnika

Wymiary

Długość Szerokość Wysokość Ciężar

mbar(g) psig m3/godz. cfm dB(A) kW hp mm in mm in mm in kg lb

50 Hz

ZB 5 VSD+ 1200 17,4 6000 3531 69 140 190 1900 75 1200 48 1954 77 1500 3307

ZB 6 VSD+ 1200 17,4 12000 7062 75 250 335 2265 90 1200 48 1954 77 2500 5512

Dane techniczne

ZB 5 VSD+ - ZB 6 VSD+

(1) Średnia ważona poziomu ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy, Lp WSA (re 20 μPa) dB (z uwzględnieniem wartości niepewności 3 dB).
Wartości określone zgodnie z kodem testu dotyczącym poziomu hałasu ISO 2151 i normą dotyczącą pomiaru hałasu ISO 9614.



Dane techniczne
Poniżej przedstawiamy wszystkie informacje techniczne dotyczące dmuchaw turbinowych Atlas Copco ZB wraz z

praktycznym narzędziem wstępnego wyboru, które uwzględnia wymagania klienta w zakresie przepływu i ciśnienia.

Dmuchawy turbinowe Atlas Copco zapewniają wiele korzyści.

Najnowsze podzespoły w połączeniu z elastyczną konstrukcją

spełnią wszystkie potrzeby. Od wielu lat firma Atlas Copco

utrzymuje pozycję lidera w zakresie łączenia kluczowych funkcji z

niezawodnymi maszynami.

Zakres pakietów typu „podłącz i pracuj” można rozszerzyć dzięki

szeregowi standardowych opcji. Aby uzyskać więcej informacji,

skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem.

Kompletna gama dmuchaw

turbinowych spełniająca wszystkie
potrzeby
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Uwagi
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ZAANGAŻOWANIE W TRWAŁY,
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Wypełniamy nasze obowiązki wobec klientów, środowiska i

pracowników. Sprawiamy, że działanie opiera się próbie czasu. Tym

jest dla nas zrównoważona produktywność.

www.atlascopco.com
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