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Wstęp

Poniższy katalog przeznaczony jest dla profesjonalistów w branży wodnokanalizacyjnej, by zainspirować i pokazać zastosowanie siłowników elektrycznych
LINAK® w automatyzacji różnych zasuw w oczyszczalni ścieków.
W LINAK cenimy sobie rozmowę z profesjonalistami, którzy na co dzień zwiększają
efektywność swojej pracy poprzez automatyzację instalacji.
Wiedza, którą LINAK dzieli się w niniejszym katalogu, zebrana została w trakcie
realizacji projektów we współpracy ze specjalistami oczyszczalni ścieków,
producentami zasuw i inżynierami.
Dzisiaj, w dobie odnawialnych źródeł energii, ekologiczny i wydajny sposób
oczyszczania ścieków jest możliwy. Innowacyjna technologia pozwala zamienić
odpady w cenne źródło energii lub wykorzystać je na cele wspierające ekologię.
Automatyzacja odgrywa ważną rolę w zarządzaniu wydajnością oczyszczalni
ścieków, a rozwiązania LINAK wspierają te procesy.

Skontaktuj się z nami
Lokalny oddział LINAK jest gotowy, by
pomóc.
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Automatyzacja zasuw

LINAK® oferuje kompletne rozwiązania siłowników elektrycznych stosowanych
w automatyzacji zasuw. W oczyszczalniach ścieków, czas pracy ma pierwszorzędne znaczenie,
a niezawodna automatyka zasuw gwarantuje stabilną pracę urządzeń i mniejszą
liczbę przestojów.
System siłowników elektrycznych pozwala na prostą instalację z kilkoma komponentami
w jednym systemie.

Siłownik liniowy

LA36

Jednostka obsługowa

WCU

(Pięć różnych wersji)

Akcesorium

BATERIA
ZAPASOWA

Akcesorium

WSPORNIK DO
MONTAŻU
KOŁNIERZOWEGO

Siłownik LA36 zapewnia siłę do 10,000 N umożliwia otwarcie i zamknięcie zasuwy
o średnicy do DN300 z prędkością do 11 mm/s
Wspornik do montażu kołnierzowego umożliwia łatwy i prosty montaż siłownika.
Wspornik jest kompatybilny z kołnierzami ISO F07 i F10.
Skrzynka sterująca (WCU) zapewnia niezawodne podłączenie do systemu
sterowania SCADA w oczyszczalni. Pozwala na zdalne sterowanie siłownikami.
LINAK zastosował innowacyjne podejście do sterowania siłownikiem
- poprzez zaprojektowanie zewnętrznego panelu sterowania, który jest łatwo
dostępny - bez względu na to, jak i gdzie zainstalowany jest siłownik i zasuwa.
Zasilanie bateryjne jesy opcjonalnym dodatkiem zapewniającym bezawayjną pracę
w przypadku braku zasilania.
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Ręczna dźwignia

Obsługa ręczna dźwigni umożliwia pracę siłownika w sytuacji
awaryjnej, np. w przypadku braki zasilania.
Należy zdjąć zaślepkę przed użyciem klucza imbusowego i użyciem
dźwigni ręcznej.
Maks. moment obrotowy dźwigni ręcznej: 6-8 Nm
Ilość obrotów na minutę przy dźwigni ręcznej: maks. 65
Ruch trzpienia na obrót: 3 mm
Klucz imbusowy 6 mm

• Podczas ręcznej obsługi siłownika zasilanie
musi być odłączone.
• IW przypadku obsługi siłownika za pomocą
dźwigni ręcznej, musi być obsługiwany tylko
i wyłącznie ręcznie. W przeciwnym razie
występuje potencjalne ryzyko przeciążenia i
tym samym uszkodzenia siłownika.
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Przegląd systemów
1. Wybierz siłownik zgodnie z wielkością zaworu (DN)
DN 50-200

Siłownik LA36, skok 240

DN 200-300

Siłownik LA36, skok 340

2. Wspornik do montażu kołnierzowego siłowników zgodnie z normami ISO dostosowane do F07 i F10
FMB bez płyty środkowej
DN 50-200

Długość: 482 mm
FMB z płytą środkową
FMB bez płyty środkowej

DN 200-300

Długość: 632 mm
FMB z płytą środkową

3. Wybierz sterownik WCU (Water Valve Control Unit) dopasowany do potrzeb
WCU Wersje (pięć różnych wersji)

WCU Bus

WCU Basic

WCU Light

WCU Light
(WHO, bez
obudowy)

WCU Light
(R, montaż na szynie)

Porównanie

Sterownik
wysokiej
jakości.
PROFIBUS
kompatybilny.

Sterownik
wysokiej
jakości.
Niekompatybilny
z siecią fieldbus.

Podobny do
WCU Light bez obudowy.

WCU do montażu
na szynie DIN.
Brak obudowy
i transformatora.

Sterownik do siłowników LA36 i LA37











System SCADA











Wyświetlacz cyfrowy (0-100%)











Transformator









Wysokiej jakości sterownik ułatwiający
szybki dostęp i obsługę zasuwy





PROFIBUS kompatybilny



Kompaktowa obudowa z poliwęglanu
z przezroczystą pokrywą (bez przycisków)
Szyna-DIN kompatybilna

Adapter sprzęgający pomiędzy siłownikiem a zaworem
Specyficzne akcesoria do zasuw, takie jak drążek, nie wchodzą w zakres rozwiązania.

6

Kompaktowa
wersja
WCU Basic
w małej
zabudowie,
bez
przycisków.




Akcesoria
Bateria zapasowa

Bateria WCU-UPS przeznaczona dla
sterownika WCU, zapewnia napięcie
w przypadku odcięcia prądu. Siłownik
zamontowany w zasuwie może pracować
zgodnie z zaprogramowanym trybem.

Programator dla sterownika WCU

Dla łatwego ustawienia parametrów WCU.
Programator oferuje 26 parametrów np.
zmiana pomiędzy otwarciem / zamknięciem
zaworu (ON/OFF) lub 0-100% (regulacja).

Wspornik montażowy dla
WCU i baterii zapasowej

Do montażu sterowników WCU Basic, WCU Bus
lub baterii zapasowej WCU-UPS bezpośrednio
na kołnierzu montażowym.
Wspornik do montażu kołnierzowego jako
alternatywa dla zewnętrznego montażu.

Bardzo długie przewody zasilające i sygnałowe.

Przewód zasilający i sygnałowy 5 m
Przewód zasilający i sygnałowy 10 m

Uwaga: Przewody 1,5 m nie są zawarte w cenie zakupu siłownika.

Siłownik w obudowie odpornej
na skrajnie trudne warunki

Siłownik liniowy

LA36

Jednostka obsługowa

WCU

(5 dostępnych wersji)

Akcesorium

BATERIA ZAPASOWA

Akcesorium

WSPORNIK DO
MONTAŻU
KOŁNIERZOWEGO
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Siłowniki LINAK w aplikacjach w oczyszczalni ścieków

Fazy procesu oczyszczania
Siłowniki LINAK® są istotnymi elementami we wszystkich fazach oczyszczania ścieków. Poniższe strony dają wgląd w aplikacje w oczyszczalniach
ścieków, w których siłowniki LINAK spełniają ważne zadanie.

Wstępne oczyszczanie		
Piaskowniki
W prostokątnych komorach piaskowników nadmuchiwane powietrze powoduje zatapianie piasku i osadzanie się go na dnie. Olej i tłuszcz gromadzą
się na powierzchni. Siłownik LINAK obniża powierzchnię skrobaka, który usuwa olej i tłuszcz.
Tłuszcz musi zostać usunięty przed procesem oczyszczania biologicznego. Później tłuszcz jest poddawany obróbce w komorze fermentacyjnej.

Biofos, Kopenhaga. Zbiornik piaskownika – oleje i zawiesiny odgarniane przez zautomatyzowany skrobak z siłownikiem LINAK LA36

8

Piaskownik
Piasek z komory piasku może być umyty i opróżniony za pomocą myjki. Można go następnie sprzedać lub wykorzystać ponownie. Siłowniki LINAK
automatycznie otwierają i zamykają zawory na kilku przepływach:
- Wlot piasku i szlamu
- Wylot osadu
- (Wsteczny) Wlot płukania
Kasper K. Frederiksen, Kierownik ds. Operacyjnych w duńskiej oczyszczalni ścieków Fredericia Spildevand og Energi A / S, mówi o tym rozwiązaniu:
„Zdecydowaną korzyścią jest posiadanie rozwiązania, które praktycznie nie wymaga konserwacji, a z jej przeprowadzeniem z łatwością możemy
poradzić sobie sami”.
Kasper dodaje również: „Inne urządzenia umożliwiają regulację tylko cztery razy na godzinę, a to za mało. Oczywiście zawsze można kupić
urządzenia regulacyjne przystosowane do częstszego działania, ale są one bardzo drogie. Od firmy LINAK otrzymujemy tańszą alternatywę,
zapewniającą większą elastyczność regulacji”.

Piaskownik, Stjernhol. Układ sterujący zasuwą jest zamontowany na zewnątrz, co ułatwia operatowi dostęp.
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Oczyszczanie priorytetowe
Oczyszczanie priorytetowe usuwa z wody materiał, który będzie się unosił lub opadał grawitacyjnie.
Siłowniki liniowe LINAK® automatycznie otwierają i zamykają zawory wlotowe do filtrów, separujących cząstki stałe w urządzeniach Salsnes TM.
Pierwotny szlam opuszczający filtry ma tak wysokie stężenie substancji stałych, że można uniknąć wstępnego odwadniania. LINAK oferuje kompaktowe
i zajmujące niewiele miejsca rozwiązanie - podobnie jak Salsnes. Pierwotny i biologiczny osad z filtrów pompuje się do zbiornika fermentacyjnego,
w którym wytwarzany jest biogaz.

Osiem siłowników LINAK zamontowanych na filtrach Salsnes do separacji osadu węglowego z napływających ścieków w obiekcie Egaa Wastewater. Filtry Salsnes
mogą całkowicie zastąpić konwencjonalną obróbkę pierwotną, taką jak piaskowniki czy osadniki..

Oczyszczanie wtórne
Oczyszczanie wtórne to biologiczne procesy usuwające pozostałe materiały. Siłowniki LINAK wykorzystywane są w procesie aktywowanego osadu.
Siłowniki LINAK regulują dopływ powietrza do zbiorników napowietrzających, aby kontrolować proces biologiczny - co prowadzi do redukcji
kosztów.

Zbiorniki napowietrzające w oczyszczalni DIN Forsyning, Esbjerg
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Trzeci etap oczyszczania
W fazie oczyszczania trzeciorzędowego woda oczyszczana jest różnymi środkami chemicznymi przed ostatecznym uwolnieniem do morza.
Siłowniki LINAK zainstalowano na jazach przy ostatnim wyjściu. Zapasowe zasilanie bateryjne LINAK zapewnia niezawodne działanie
w przypadku odcięcia zasilania.

Zapory w oczyszczalni ścieków w Faaborg.
Dennis Pedersen, były Kierownik Utrzymania Ruchu.

Jazy w Faaborg.
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Oczyszczanie osadów i utylizacja biogazu
Odwadnianie
Z drugiego procesu oczyszczania usuwa się nadmiar osadu. Później odwodniony osad jest trawiony, a następnie wytwarzany jest biogaz.

Rurociąg z siłownikiem LINAK. Odwodniony szlam trafia do zbiornika beztlenowego.

Wirówka dekantacyjna z siłownikami LINAK w oczyszczalni ścieków Egaa.
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Wymiennik ciepła osadu na zbiorniku beztlenowej komory fermentacyjnej
Beztlenowa komora fermentacyjna wytwarza biogaz. Wykorzystywany biogaz jest cennym źródłem zielonej energii do wytwarzania ciepła i energii
elektrycznej, co sprawia, że oczyszczalnia w Aarhus jest w 150% samowystarczalna. Dostarcza energię do lokalnych sieci ciepłowniczych oraz energię
elektryczną do lokalnych osiedli. Kilka siłowników elektrycznych LINAK® zostało zainstalowanych w celu zautomatyzowania zaworów kontrolujących
przepływ osadu ściekowego w energooszczędnym wymienniku ciepła i w beztlenowej komorze fermentacyjnej.
Osad ściekowy wstępnie i wtórnie oczyszczony zostaje zagęszczony, a następnie trafia do komory fermentacyjnej. Energooszczędny wymiennik ciepła
zapewnia stałą temperaturę w zbiorniku fermentacyjnym i posiada wysoką wydajność.

Zdjęcie z samowystarczalnej w 150% oczyszczalni ścieków Egaa, Aarhus. Siłowniki LINAK LA36 na zaworach w energooszczędnym wymienniku ciepła.
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Transport sfermentowanego osadu do zbiornika buforowego.
Dwa sterowniki WCU zamontowane na ścianie, gdzie umożliwiają łatwy dostęp operatorom.

Buforowy zbiornik osadu
Sfermentowany osad jest transportowany do zbiornika buforowego przed
finalnym osuszeniem.

Siłowniki LINAK® kontrolujące przepływ osadu do zbiornika
buforowego.
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Siłownik LINAK zamontowany w rozdrabniarce osadu Vogelsang.

Rozdrabniacz osadu
Rozdrabniacz osadu usuwa i mieli wszelkie przedmioty, które mogą uszkodzić pompy i sprzęt osuszający. Siłowniki LINAK pomagają kontrolować
przepływ osadu z rozdrabniacza.

Koncentrat
Koncentrat, ciecz usunięta z zagęszczonego osadu zawiera duże ilości składników odżywczych i charakteryzuje się wysoką temperaturą. Koncentrat jest
często zawracany do głównego strumienia - ale dalsza obróbka koncentratu wykazała zwiększoną wydajność w oczyszczalni ścieków.

Siłownik LINAK na rurociągu koncentratu.
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Odzyskiwanie fosforu
Oddzielenie fosforu ze ścieków pomaga zaoszczędzić energię i zapobiega gromadzeniu się osadu wewnątrz rur. Rozwiązania z wykorzystaniem
siłowników LINAK® pomagają zoptymalizować proces ekstrakcji fosforu dzięki niezawodnemu sterowaniu zaworami.

Siłowniki LINAK zamontowane w 3 reaktorach w Oczyszczalni Ścieków w Marselisborg.

W oczyszczalni ścieków Marselisborg w pobliżu Aarhus w Danii zainstalowano pełnowymiarową instalację odzysku fosforu. Instalacja wytwarza struwity
w kontrolowanych warunkach. Idealne połączenie fosforu, amoniaku i magnezu zapewnia doskonały nawóz, który jest cennym produktem dla rolników
i ogrodników. Ponadto, proces redukuje struwity tworzące się wewnątrz rur w dalszym obiegu w oczyszczalni, co prowadzi do obniżenia kosztów
utrzymania. Dodatkowo zmniejsza się zużycie energii i środków chemicznych.
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Znaczenie automatyzacji

Globalne zmiany zachodzące w klimacie powodują coraz częściej powstawanie ekstremalnych warunków pogodowych, takich jak intensywne opady
deszczu w wielu częściach świata. Będzie to poważne wyzwanie dla systemów kanalizacyjnych w dotkniętych obszarach, dlatego kontrola zaworów
i strumieni wody jest absolutnie niezbędna. Automatyzacja rozpoczyna się od siłowników. Siłowniki LINAK są kluczowymi elementami automatycznej
kontroli zaworów. W porównaniu ze starymi typami napędów, LINAK dostarcza innowacyjne i inteligentne rozwiązania do automatyzacji zaworów.

“Musimy być w stanie kontrolować zawory i przepływ wody
w dzisiejszym świecie. Mamy kilka systemów kanalizacyjnych,
które są zagrożone przez ogromne ulewy, a mieszkańcy są bardzo
niezadowoleni jeśli woda dostaje się do piwnic - mimo, iż jest
to sytuacja obserwowana raz na 100 lub 50 lat - musimy więc
być w stanie kontrolować tego typu sytuacje - i dlatego warto
wykorzystywać siłowniki. Wszystkie stare przekładnie zamontowane
na zaworach zostały zaprojektowane ponad 100 lat temu, a ich
złożoność odpowiada 100-letniej technologii. Dlatego rozwiązania
LINAK są innowacyjne, zapewniają genialne wsparcie techniczne
i dostarczają inteligentne rozwiązania, których nigdy wcześniej nie
mieliśmy w tej branży przemysłu. LINAK był nieocenionym graczem
w całym procesie, ponieważ naprawdę pokazał swoje
zaangażowanie, szybkość działania i innowacyjność.“
Kierownik ds. Produktu Bo Bartelt, Krüger A/S (Veolia)

17

Wartości LINAK, na których możesz polegać.

LINAK® posiada bogate doświadczenie i od kilku dekad poszerza swoje portfolio produktowe, stale podnosząc jakość swoich produktów. Dzieje się tak
dzięki automatyzacji produkcji oraz dokładnemu programowi testowania. Bazując na naszej globalnej obecności i wszechstronnej wiedzy na temat rynku
lokalnego, z łatwością dostosujesz swoje rozwiązanie do obowiązujących trendów.
Dysponujemy doskonale rozwiniętą siecią sprzedaży i serwisu w Europie, Ameryce, Azji i Australii. Dzięki temu obsługa klienta prowadzona jest lokalnie
zgodnie z naszymi założeniami sprzedażowymi: Myśl globalnie, działaj lokalnie!
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Najnowocześniejsza technologia, dopracowane procesy
i kompetentny personel są
gwarancją jednolicie
wysokiego standardu jakości
na całym świecie.

Innowacje to nasza specjalność.
Jesteśmy ciekawi nowatorskich
wyzwań i gotowi do wprowadzenia ich w życie w każdym
wymiarze.

Postępujemy w sposób odpowiedzialny – wobec klientów,
pracowników i środowiska.
Budowanie zaufania i zapewnianie
bezpieczeństwa są wpisane
w kod genetyczny naszej firmy.

Globalna obecność zapewnia
nam świadomość lokalnych
potrzeb. Oferując pełen zakres
usług na całym świecie,
jesteśmy zawsze blisko klienta.
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Więcej informacji na naszej stronie:

LINAK.PL/OBSZARY-BIZNESOWE/ZAWORY

LINAK® nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy lub nieścisłości w katalogach, broszurach i innych materiałach. LINAK zastrzega sobie prawo do zmiany swoich produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Firma
LINAK nie może zagwarantować dostępności produktów i zastrzega sobie prawo do zaprzestania sprzedaży dowolnego produktu. Użytkownik jest odpowiedzialny za określenie przydatności produktów LINAK do określonych
zastosowań. Cała sprzedaż podlega „Standardowym Warunkom Sprzedaży i Dostaw”, dostępnym na stronach internetowych LINAK..
LINAK i logotyp LINAK są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy LINAK A / S. Wszelkie prawa zastrzeżone.

LINAK.PL

Innowacje to nasza specjalność. Jesteśmy
ciekawi nowatorskich wyzwań i gotowi
do wprowadzenia ich w życie w każdym
wymiarze.

Postępujemy w sposób odpowiedzialny –
wobec klientów, pracowników i środowiska.
Budowanie zaufania i zapewnianie
bezpieczeństwa są wpisane w kod
genetyczny naszej firmy.

Globalna obecność zapewnia nam
świadomość lokalnych potrzeb. Oferując
pełen zakres usług na całym świecie,
jesteśmy zawsze blisko klienta.
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Najnowocześniejsza technologia,
dopracowane procesy i kompetentny
personel są gwarancją jednolicie
wysokiego standardu jakości
na całym świecie.

