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Vertimas
Tiekiant įrangą į Eurozonos šalis reikalaujama, kad eksploatavimo instrukcijos būtų išverstos
į paskirties šalies kalbą.
Pastebėjus vertime kokius nors neatitikimus, juos reikėtų aiškintis naudojant eksploatavimo
instrukcijų originalą (vokiečių kalba) arba konsultuotis su tiekėju.
Autorinė teisė
Platinti, kopijuoti arba naudoti šį dokumentą, arba atskleisti jo turinį draudžiama, nebent yra
aiškiai susitarta kitaip. Autorinės teisės pažeidėjas tampa atsakingas už žalos
kompensavimą.
Visos teisės yra saugomos.
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Gaminio specifikacijos

1.1

Numatomas naudojimas

Sauga

Šis įrenginys yra skirtas skysto dumblo su nedidele kietų medžiagų koncentracija tankinimui,
naudojant cheminius koaguliacijos agentus.
Taikymo sritys: Municipalinio ir gamybinio dumblo apdorojimas.
Numatomas naudojimas taip pat apima:
• Šiose eksploatavimo instrukcijose nurodytų paleidimo, eksploatavimo ir
priežiūros sąlygų laikymąsi
• Kelio galimai neprofesionalumui.
• Tik įgudusių darbuotojų (susipažinusių su darbo procedūromis ir galimais
pavojais) samdymą darbui su įrenginiu.
Įrenginį naudokite tik tais atvejais, kurie atitinka aukščiau apibrėžtą
“numatomą naudojimą”.
Bet koks papildomas naudojimas ar įrenginio modifikavimas, negavus
išankstinio raštiško gamintojo pritarimo, nėra laikomas “numatomu
naudojimu”.
Gamintojas neprisiims atsakomybės už tokiu atveju atsiradusius gedimus.
Visa rizika atiteks operatoriui.
Nepaleiskite įrenginio prieš tai neįsitikinę, kad yra įmontuoti ir gerai veikia visi
apsaugos prietaisai, ir kad sistemos, į kuriuos šis įrenginys gali būti
inkorporuotas, atitinka taisykles.

Šis įrenginys yra tinkamas naudoti pirmojo laipsnio pavojingumo zonose. Tuo atveju, kai šio
įrenginio, jam esant uždarytam, vidinė dalis yra priskiriama pirmojo laipsnio pavojingumo
zonai, bet periferija šiai zonai nepriskiriama, įrenginio identifikavimo plokštelėje jokių EEx
duomenų nėra nurodyta, nes Ex standartus turi atitikti tik vidinės įrenginio dalys. Bet kurios
galimos ir būtinos elektrinės dalys, pavyzdžiui, solenoidiniai vožtuvai arba zondai, turi būti
įtaisytos šio įrenginio išorėje ir ATEX sertifikavimas joms nereikalingas.
Jeigu įrenginio vidinė dalis yra priskiriama pirmojo laipsnio pavojingumo zonai, ATEX
direktyva šiai zonai yra taikoma (tada būtina atkreipti dėmesį į 9.2.4 skyrių Priežiūra).
Pirmojo laipsnio apsaugos zonose aplinkos temperatūra negali viršyti 50°C
Papildoma informacija yra identifikavimo plokštelėje:
II 2 G EEx c T3
kur

II: prietaiso grupė
2: prietaiso kategorija 2
G: sprogių dujų atmosfera
EEx: ex apsaugos reikalaujantis prietaisas
c: “konstrukcinis“ saugumas
T3: temperatūros klasė (200 °C)
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Įrenginio dalių pavadinimai
Šiame brėžinyje pažymėtos pagrindinės įrenginio dalys:
5

8

6

7

4

3

1

2
Tai:
1. dumblo įtėkmės atvamzdis
2. filtrato ištėkmės atvamzdis
3. solenoidiniai vožtuvai
4. Iškrovimo įtaisas

5. filtro-pintinės valymo sistemos pavara
6. pagrindinė pavara
7. flokuliacjos reaktorius
8. lygio zondas

RoS 3 tankinimo įrenginys turi filtrus, kuriuos sudaro cilindrinis pleištinio skerspjūvio sietas
su pastovaus dydžio tarpais tarp grotelių. Įrenginys yra pasviras (jame yra įtaisytas sraigtas)
ir tankinamas dumblas yra visą laiką keliamas į viršų.
Priekiniame cilindrinio filtro būgno gale yra įtaisyta speciali turbulencijos išvengti padedanti
įtėkmės sistema. Jos dėka yra mažinamas dumblo dribsnių ir išsilaisvinusio vandens tėkmės
greitis. Dumblo klodo lygis vamzdiniame reaktoriuje yra pastovus ir dribsniai ramiai pereina
iš reaktoriaus į presą.
Pasvirame sraigtiniame konvejeryje dumblas yra tankinamas jam besisukant. Ant sraigto
menčių įtaisyti šepečiai užtikrina nuolatinį automatinį sieto valymą iš vidaus, dėl to jis
nesusidėvi. Dumblo liekanos neprikimba prie vidinio pleištinio skerspjūvio vielinio sieto
paviršiaus. Taip išvengiama papildomo jo užsikimšimo (sieto paviršius nuvandeninimo metu
visada yra švarus).
Sraigtinio konvejerio sukimosi greitis yra reguliuojamas priklausomai nuo dumblo kokybės.
Dumblo buvimo sraigtiniame prese laikas, taigi ir filtravimo laikas, gali būti kontroliuojamas
greičio reguliatoriumi.
Sraigto žingsnis kinta ir sukuria tankinimui reikalingą slėgį. Kad galima būtų parinkti reikiamą
slėgį, ant sraigto veleno galo, kur vyksta iškrovimas, yra pritaisytas, rankomis nuimamas
kūgio formos indas, kuris leidžia keisti tarpą tarp jo ir sieto nuo 0 iki 30 mm.
Tankinimo prese tiesiai prie išmetimo angos yra įtaisytas uždaras išmetimo latakas.
Įrenginyje yra tik viena besisukanti dalis. Tai lėtai besisukantis sraigtinis konvejeris. Taigi
susidėvėjimas faktiškai yra eliminuotas. Kompaktiškai uždarame korpuse įtaisytas įrenginys
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leidžia išvengti nemalonių kvapų. Preso dalyje esančios patikros angos leidžia tikrinti filtrato
srautą, filtro būklę, purkštukų antgalių būklę ir sutankinto dumblo kokybę.
1.3

Įrenginio ir jo (iš dalies pasirinktinų) dalių funkcijų aprašymas

1.3.1

Dumblo tankinimo įrenginys

Ekscentriškas sraigtinis siurblys tiekia skystą dumblą - skysto dumblo teikimo linija - į
flokuliacijos reaktorių. Skysto dumblo tiekimas matuojamas indukciniu debitmačiu.
Polimero įpurškimo sekcijoje (prieš reaktorių), į skystą dumblą įpilama reikalinga
polielektrolito dozė. Dumblo/polimero mišinys yra intensyviai maišomas maišymo sekcijoje.
Joje yra atbulinis vožtuvas, kuriuo galima reguliuoti maišymo jėgą, priklausomai nuo dumblo
savybių.
Polimero dozavimo siurblio įpurškiamo polielektrolito dozė priklauso nuo skysto dumblo
kiekio ir koncentracijos.
Kaip koaguliacijos agentas, tankinant nuotekų dumblą dažniausiai naudojamas miltelių
pavidalo polielektrolitas. Šiam polielektrolitui paruošti yra įtaisyta trijų kamerų sistema, su
dviem maišikliais nuolatiniam eksploatavimui. Pirma kamera skirta polimero pirminio tirpalo
ruošimui, antra jo brandinimui, o iš trečios yra imamas jau paruoštas tirpalas.
Miltelių pavidalo polielektrolito ir gėlo vandens pridėjimas yra reguliuojamas ekstrakcijos
REZERVUARE ĮTAISYTU LYGIO KONTROLĖS PRIETAISU. Jei gėlas vanduo pastoviai
teka į paruošimo kamerą, tai koaguliacijos agentas yra dozuojamas tam tikrais intervalais,
kad būtų išvengta per greito jo įdėjimo ir dėl to galimo susiklijavimo. Minimalaus lygio zondas
koaguliacijos agento ruošimą suaktyvina, o maksimalaus lygio zondas sustabdo. Įtekančio
vandens srautas gali būti reguliuojamas plūdiniu matuokliu ir slėgio kontroleriu sujungtu
solenoidiniu vožtuvu. Paruošimo fazėje polimero pirminio tirpalo ekstrakcija neturi būti
pertraukta. Paruoštas polimero tirpalą statiniame maišymo įtaise sumaišius su techniniu
vandeniu gaunamas naudojimui tinkamas tirpalas.
Techninio vandens įtėkmę kontroliuoja plūdinis debitmatis, slėgio kontroleris ir solenoidinis
vožtuvas.
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Įpurškus į dumblą naudojimui paruošto polimero tirpalo vamzdiniame reaktoriuje susidaro
dumblo dribsniai. Tuo metu, kai skystas dumblas keliauja dumblo presu išilgai pleištinio
skerspjūvio sieto – nuo įtėkmės iki uždaro išmetimo nuleidžiamojo vamzdžio – jis yra
slegiamas (tuo pat metu sukamas) ir iš jo išsiskiria ir yra nufiltruojamas vanduo. Dėl to ant
filtro-pintinės paviršiaus nuolatos yra naujo skysto dumblo ir nesusidaro kietas sieto
„pyragas“, kuris apsunkintų vandens išskyrimą iš tankinamo dumblo.
Besisukanti tinklinio filtro valymo sistema nupurškia visus dumblo likučius, įstrigusius tarp
pleištinio skerspjūvio sieto grotelių. Valymo intervalus galima keisti. Plovimo vandens
sąnaudoms sumažinti ir pastoviam vandens slėgiui palaikyti , solenoidiniai vožtuvai paeiliui
suaktyvina vis kitus purkštukų strypus.
Filtratas ir plovimo vanduo yra išleidžiamas tiesiai iš dumblo preso įtėkmės zonos. Plovimo
vanduo (jis susidaro viršutinėje dalyje) ir filtratas yra surenkami filtrato surinkimo rezervuare
ir gali būti vėl į sistemą įvesti prieš koaguliacijos agento / dumblo dozavimo įrenginį (filtrato
grąžinimo siurbliu).
Sutankintas dumblas yra išmetamas įrenginio viršuje ir į tolesnio apdorojimo patalpas gali
būti gabenamas bet kokia transporto priemone.
1.3.2

Pneumatinė slėgį reguliuojanti kūgio formos detalė (pasirinktina)
Pasirinktina pneumatinė slėgį reguliuojanti kūgio formos detalė dumblo išmetimo įtaise yra
valdoma dumblo preso apkrova. Ją naudojant galima keisti kietųjų medžiagų (DS) kiekį
sutankintame dumble.
Įrenginys yra paleidžiamas naudojant standartinę RoS 3 funkciją. Sraigto sukimosi greitį
dumblo prese lemia potenciometro parodymai. Tuo metu, kai yra paleidžiamas naujas
įrenginys, slėgį reguliuojanti kūgio formos detalė yra maksimaliai atidaryta, kad dumblo prese
susidarytų tam tikras reikalingas sistemos slėgis. Šis slėgis lemia tam tikrą dumblo preso
variklio energijos sunaudojimą, kurį parodo PLC valdiklis (dažnio keitiklio pagalba, per
analoginį signalą). Faktiškai slėgį reguliuojanti kūgio formos detalės būsena priklauso nuo iš
anksto parinkto galios dydžio (pavyzdžiui, pasiekus 1A, kūgio formos detalė atsidaro 100%).
Kai galia padidėja, kūgio formos detalė atatinkamai reaguodama kontroliuoja išmetimą. Jei
sutankintas dumblas yra palyginti sausas, didėja energijos naudojimas ir kūginės detalės
plyšys išmetimo zonoje atitinkamai padidėja. Jei energijos sunaudojimas yra mažas, kūginė
detalės plyšys dumblo išmetimo zonoje sumažėja ir tuo pačiu pagerėja tankinimo rezultatas.
Dumblo preso pavaros variklis ir MAKSIMALI įtėkmė turi būti tiksliai suderinti operatoriaus
grandyje.
Kai tankinimo procesas baigiasi (baigiasi v44linimo laikas), kūginė detalė automatiškai
atsidaro.
Žemiau yra pateikta pneumatinė schema, rodanti slėgio reguliuojančios kūginės detalės
sudedamąsias dalis.
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faktišk
aasual
ideal

kompresorius
oras, min. 7 bar

Dalys
Item
1
2
3
4
5

1.3.3

Specifikacija

Tipas

Filtro valdymo vožtuvas su manometru
ir filtru
5/2-pozicijų pneumatinis solenoidinis vožtuvas
Tikslumo-slėgio-kontrolės vožtuvas
Slėginė kūginė datalė ant separatoriaus
Dviejų krypčių pneumatinis cilindras

LFR-1/4-D-7MINI-A
MFH-5-1/4-B
LRP-1/4-4
DNC-125-100-PPV

Flokuliacijos reaktorius
Dumblo flokuliacijai svarbūs reaktoriaus parametrai yra rezervuaro talpa ir subrendimo
trukmė. Dumblas, sumaišytas su koaguliacijos agentu, iš tiekimo linijos patenka į vamzdinį
reaktorių, kur vyksta jo stabilizacija ir susidaro optimalios struktūros dumblo dribsniai.
Kadangi rezervuaras yra platesnis nei tiekimo vamzdis, tėkmės greitis sumažėja – tai
palengvina dribsnių susidarymą ir tik visiškai išsidribsniavęs dumblas patenka iš reaktoriaus
– po pakankamos buvimo jame laiko - į tankinimo presą.
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1.3.4

Filtrato grąžinimo siurblys (pasirinktinas)
Viršutiniame tankinimo preso gale išsiskiriantis filtratas yra surenkamas papildomame filtrato
surinkimo rezervuare, kuriame nusėda mažos dumblo dalelės. Šis užterštas filtratas gali būti
nuolatos grąžinamas ekscentriniu sraigtiniu siurbliu į dumblo tiekimo liniją. O švarus filtratas
gali per slenksti tekėti tiesiai į filtrato išleidimo vamzdį.
Lygio zondai apsaugo ekscentrinį sraigtinį siurblį nuo sausos eigos. Tik tada, kai švarus
filtratas atitinka kokybės reikalavimus, uždarymo vožtuvas tarp filtrato išleidimo vamzdžio ir
filtrato rezervuaro atsidaro, kad nevyktų filtrato grąžinimas.

1.3.5

Įpurškimo ir maišymo sistema
Įpurškimo ir maišymo sistema yra dumblo tiekimo į flokuliacijos reaktorių linijoje.
Koaguliacijos agentas yra įdedamas keturiuose taškuose (trijuose taškuose naudojant mažo
diametro vamzdžius). Koaguliacijos agento tirpalas ir skysto dumblo tirpalas yra maišomi
greitai, intensyviai ir stipriai, naudojant sunkų reguliuojamą atbulinį vožtuvą. Atbulinis
vožtuvas gali būti individualiai nureguliuotas pagal dumblo rūšį, kad būtų gauti optimalios
struktūros dumblo dribsniai.

1.3.6

Koaguliacijos agento ruošim blokas
Koaguliacijos agento ruošimo blokas gali būti vienos, dviejų arba trijų kamerų. Kameros turi
po vieną maišiklį (išskyrus trečiąją kamerą trijų kamerų bloke). Koaguliacijos agento
koncentrato dozavimas atliekamas sausų medžiagų dozavimo sraigtu arba ekscentriniu
sraigtiniu siurbliu. Praskiedimo blokas, skirtas antriniam koaguliacijos agento praskiedimui,
gali būti įtaisytas už koaguliacijos agento dozavimo siurblio, prieš įpurškimo ir maišymo
sistemą. Šiame praskiedimo bloke yra maišiklis, kuris sumaišo iš paruošimo sistemos gautą
koaguliacijos agento tirpalą su techniniu vandeniu, ir gaunamas vartojimui tinkamas
koaguliacijos agento tirpalas.

1.3.7

Magnetinis indukcinis debitmatis
Skysto dumblo kiekis ir koaguliacijos agento dozės yra tiksliai nustatomos vamzdžiuose
įmontuotais indukciniais debitmačiais..

1.3.8

Valdymas
Visa individualioms įrenginio dalims skirta valdymo ir monitoringo įranga yra integruota į
vieną centrinį elektrinio valdymo skydą, iš kur vykdomas energijos tiekimas. Individualias
įrenginio eksploatavimo sąlygas galima bet kuriuo metu matyti valdymo skyde (ekrane),
tekstiniame ir grafiniame pavidale. Reguliavimas ir valdymas atliekami in a techniniamegrafiniame-jutikliniame operatoriaus ekrane, kuris yra monochrominis. Visa reguliavimo ir
valdymo įranga yra skirta visiškai automatizuotam eksploatavimui su savęs monitoringu.
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ES atitikties sertifikatas, inkorporavimo sertifikatas
Šis įrenginys atitinka ES standartus, kurie taikomi CE ženklinimui. ES atitikties sertifikatas
patvirtina, kad eksploatuojamas šis įrenginys atitinka visus būtinus saugos ir sveikatos
reikalavimus. ES atitikties sertifikatas, kaip atskiras lapas, prie šių eksploatavimo instrukcijų
pridedamas tik tada kai HUBER įrengimas tiekiamas kaip eksploatavimui paruoštas
agregatas, kartu su elektros paskirstomuoju ir valdymo skydais, ir kai įrenginį montuoja ir
paleidžia HUBER.
Inkorporavimo sertifikatas yra reikalingas tada, kai tiekiamą įrenginį numatoma eksploatuoti
ne kaip atskirą vienetą, bet apjungtą pavyzdžiui, siekiant
gauti išbaigtą eksploatuotiną sistemą - su kitais įrenginiais, arba kai elektros paskirstymo ir
valdymo skydus tiekia trečioji šalis. Šiuo mes pareiškiame, kad įrenginio, tokio, kokį mes
tiekiame, modelis atitinka standartus, ES direktyvas ir DIN EN standartus tol, kol jis taikomas
kaip elektros skirstomojo ir valdymo skydo neapimantis tiekimas. Bet kokiu atveju, kai
įrenginys bus modifikuojamas be išankstinio pritarimo, šis pareiškimas bus laikomas
negaliojančiu. Įrenginį paleisti draudžiama tol, kol visas įrenginys neatitinka čia minimų
direktyvų.
ES atitikties sertifikatas / Inkorporavimo sertifikatas yra pateikti Priede ir įtraukti į turinį.
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3.1

Bendrosios saugos darbe instrukcijos
Šios eksploatavimo instrukcijos turi būti pakabintos prie įrenginio ir visada ten laikomos, kad
visada būtų po ranka kiekvienam su šia įranga dirbančiam žmogui. Be šių eksploatavimo
instrukcijų dar reikalingos instrukcijos, kurių reikalauja darbuotojų saugos darbe įstatymas,
bei įrankių naudojimą reguliuojančios taisyklės.
Šiose eksploatavimo instrukcijose yra aprašyta, kaip renginį montuoti, eksploatuoti ir
aptarnauti, todėl atsakingi darbuotojai turi jas perskaityti prieš įrenginio montavimą ir
paleidimą. Eksploatavimo instrukcijos turi būti įrenginio montavimo vietoje (po ranka). Turi
būti laikomasi ne tik bendrųjų šiame skyriuje pateiktų, bet ir specialių saugos instrukcijų,
kurios yra prie pagrindinių sudedamųjų dalių.

3.1.1

Operatoriaus pareigos susiję su saugos užtikrinimu
Šis įrenginys buvo suprojektuotas ir pagamintas atsižvelgus į rizikos analizės duomenis ir
rūpestingai parinkus naudotinus harmonizuotus standartus ir kitas technines sąlygas.
Įrenginys atitinka šiuolaikines technologijas ir yra maksimaliai saugus.
Kad toks saugos laipsnis būtų pasiektas eksploatavimo metu, reikia laikytis žemiau išdėstytų
taisyklių. Operatorius turi numatyti čia išvardintas saugos priemones ir kontroliuoti jų
įgyvendinimą.
Ypač svarbu, kad operatorius užtikrintų, jog:
• Įrenginys bus naudojamas taip, kaip jis buvo numatytas naudoti (žr. Gaminio
specifikacijos)
• Įrenginys bus eksploatuojamas tik tada, kai bus gerai paruoštos jo eksploatavimo
sąlygos, ir reguliariai kontroliuojami saugos įrengimai.
• Įrenginį eksploatuojantys, prižiūrintys ir remontuojantys žmonės turės ir naudos
saugos priemones.
• Šios eksploatavimo instrukcijos visada bus vietoje (prie įrenginio) ir įskaitomos.
• Įrenginį eksploatuos, prižiūrės ir remontuos pakankamai kvalifikuoti ir leidimus
turintys darbuotojai.
• Darbuotojai bus reguliariai instruktuojami visais saugos darbe ir aplinkosaugos
klausimais ir gerai žinos šias eksploatavimo instrukcijas, ypač su sauga darbe
susijusius dalykus.
• Visi prie įrenginio pritvirtinti saugos ar įspėjimo ženklai liks savo vietose ir bus
įskaitomi.

3.1.2

Saugos ženklų reikšmės
Saugos darbe ženklas
Šis ženklas visada turi būti tose saugos darbe instrukcijų vietose, kur yra
įspėjama apie pavojų gyvybei ir/arba galūnėms. Jis reiškia: Laikykitės šių
instrukcijų ir elkitės atsargiai! Tuo pat metu laikykitės visų galiojančių
įstatymų ir bendrųjų saugos darbe ir nelaimingų atsitikimų padedančių
išvengti taisyklių.
Įspėjimas apie elektros srovę
Šis ženklas įspėja apie elektros srovę. Prieš imdamiesi bet kokio darbo,
išjunkite maitinimo tinklą (maitinimo tinklo skyrikliu) ir įsitikinkite, kad
sistemoje nėra srovės.
Tuo pat metu laikykitės visų galiojančių įstatymų, bendrųjų saugos darbe ir
nelaimingų atsitikimų padedančių išvengti taisyklių.
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Elkitės atsargiai, kad jūsų kūno dalys nebūtų įtrauktos į įrenginį, jį paleidžiant,
aptarnaujant arba remontuojant!

Dėmesio ženklas
Šį ženklą rasite ten, kur reikalingas ypatingas dėmesys, kad būtų užtikrintas
teisingą eksploatavimo seką nurodančių instrukcijų laikymasis, o tuo pačiu
apsisaugota nuo įrenginio gedimų ir jo darbo sutrikimų.

Dėmesio!

Ženklai, esantys ant paties įrenginio, kaip antai,
• Instrukcijos ir įspėjimo ženklai
• Etiketės hidraulinėms jungtims
• Sukimosi kryptį rodančios rodyklės
Jų turi būti griežtai laikomasi. Turi būti pasirūpinta, kad jie visada būtų gerai matomi.
Ženklus ir etiketes, kurie tampa blogai įskaitomi ar matomi, reikia nedelsiant pakeisti naujais.
3.1.3

Darbuotojų mokymas
Dirbti su šiuo įrenginiu galima leisti tik gerai apmokytiems, instruktuotiems ir šias
eksploatavimo instrukcijas žinantiems ir jų besilaikantiems darbuotojams. Turi būti aiškiai
apibrėžtos šį įrenginį eksploatuojančių darbuotojų atsakomybės sritys. Operatorius privalo
griežtai tikrinti, kas už ką atsakingas ir kontroliuoti darbuotojus. Operatorius turi užtikrinti, kad
šios instrukcijos buvo darbuotojų gerai suprastos.
Apmokomi darbuotojai turi iš pradžių padirbėti prižiūrint patyrusiam darbuotojui. Kad
mokymas ir instruktažas praėjo sėkmingai, turi būti patvirtinta raštu.
Su elektriniais valdymo ir saugos prietaisais turi dirbti tik apmokyti ir leidimus turintys
žmonės.
Kiekvienas su šiuo įrenginiu dirbantis žmogus turi būti perskaitęs šias instrukcijas ir parašu
patvirtinęs, kad jas suprato.

3.1.4

Saugos instrukcijos priežiūros, patikros ir montavimo darbams
Bet kokie priežiūros darbai turi būti atliekami tik kvalifikuotų darbuotojų.
Bet kokie patikros ir montavimo darbai gali būti atliekami tik kvalifikuotų ir leidimus turinčių
darbuotojų.
Darbai su įrenginiu gali būti atliekami tik įrenginį izoliavus.
Uždaros nuotekų valymo įrenginių patalpos, į kurias reikia eiti įrenginį aptarnaujantiems ir
prižiūrintiems žmonėms, turi būti gerai vėdinamos, kad nesusiformuotų sprogi aplinka,
netrūktų deguonies , nebūtų pasiektos pavojingos nuodingų dujų ar garų koncentracijos.
Atjungimo procedūra: Atjunkite maitinimo tinklą ir užrakinkite skyriklį.
Kiekvienas darbuotojas, kuris turi pavedimą atlikti įrenginio priežiūros darbus,
turi turėti savo pakabinamą spyną. Paleisti įrenginį galima tik tada, kai nuo
maitinimo tinklo skyriklio yra nuimtos visos spynos.
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Neskubėkite vėl paleisti įrenginį, kol nėra aiški jo sustojimo priežastis. Galbūt kažkas kitas
sustabdė įrenginį norėdamas rankiniu būdu atlikti kokią nors korekciją ir pamiršo pasirūpinti
jo apsauga nuo paleidimo. Netikėtai paleidus įrenginį, gali būti sunkiai sužeisti žmonės.
Būtinai išvalykite įrenginį prieš dirbdami su juo. Taip išvengsite infekcijos.
Įrenginį valykite – ypač kai naudojamas valymas aukštu slėgiu - apsaugoję
save vandeniui atspariais saugos reikmenimis, batais, pirštinėmis ir, jei
galima, veido apsaugos priemonėmis, kad išvengtumėte sąlyčio su
nuotekomis, organinėmis ir kitokiomis medžiagomis.
Prieš vėl paleisdami įrenginį, patikrinkite visus skyriuje Paleidimas nurodytus punktus. Vėl
prijunkite visus saugos įtaisus, uždėkite, ten kur jie buvo, dangčius ir groteles, įsitikinkite ar
jie yra tinkamai uždėti.
3.1.5

Kiti pavojai
Čia išvardinsime galimus pavojus, kurie nėra aiškiai pastebimi.
Nepaisant visų atsargumo priemonių, dar lieka pavojus:
•
•
•
•
•
•
•
•

3.1.6

Pakliūti į pavojingą situaciją netyčia pajudėjus įrenginiui
Išgriūti paslydus ant šlapio arba purvino pagrindo.
Išgriūti priešais įrenginį arba užgriūti ant jo, atliekant priežiūros darbus.
Pakliūti į pavojingą situaciją įrenginio veikimo sutrikimų kontrolei sutrikus.
Būti paveiktu alergizuojančia arba dirginančia medžiaga esant kontaktui su
nuotekomis arba nuosėdomis.
Patirti infekciją dėl bakterijų arba taršos.
Gaisro ir sprogimo dėl dujų arba dūmų
Pdidėjusių vandens srautų, pavyzdžiui, po didelių liūčių.

.
Pakeitimai arba atsarginių dalių gamyba neturint leidimo
Dėl saugumo, įrenginio pakeitimai neturint leidimo yra draudžiami. Tai taikytina ir nešančiųjų
sudedamųjų dalių suvirinimo darbams.
Modifikacijos ir pakeitimai negali būti daromi prieš tai negavus raštiško Huber Technology
pritarimo.
Naudokite tik originalias atsargines dalis, originalias greičiau nei kitos susidėvinčias dalis ir
originalius priedus, nes jie skirti būtent šiam įrenginiui.
Įsigyjant detales iš kitų šaltinių, nėra garantijos, kad jos suprojektuotos ir pagamintos taip,
kad atitiktų specifinius šio įrenginio eksploatavimo ir saugos reikalavimus.
.

3.2

Įrenginio identifikavimas
Visos šiose eksploatavimo instrukcijose minimos specifikacijos tinka tik tam įrenginio tipui,
kurio pavadinimas nurodytas tituliniame puslapyje.
Identifikavimo plokštelė yra prikabinta prie nuosėdų iškrovimo vamzdžio. Joje nurodyta:
• Tiekėjo pavadinimas ir adresas
• CE ženklinimas
• Serijos pavadinimas ir tipas, serijos numeris (pasirinktinai)
• Pagaminimo metai
Visada nurodykite įrenginio tipą, pagaminimo metus ir užsakymo numerį, kai kreipiatės su
paklausimu arba užsakote atsargines dalis. Tik tada galėsime greitai ir tinkamai jus
aptarnauti.
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Inkorporuotos saugos sistemos

Inkorporuotos saugos sistemos turi būti reguliariai tikrinamos (kasdien, kas savaitę, kas
mėnesį, kasmet). Naudojami šie patikros būdai:
S = apžiūra, F = funkcijos testas, M = matavimas.
Maitinimo tinklo skyriklis
Patikra
Maitinimo tinklo skyriklis yra ant valdymo skydo. Intervalas
Metodas
Juo įrenginys atjungiamas nuo maitinimo tinklo / Kasmet
Funkcijos testas
įjungiamas į maitinimo tinklą.
Išjungę maitinimo tinklą, skyriklį užrakinkite
spyna ir tik po to imkitės priežiūros ar remonto
darbų.

Avarinis grandinės nutraukimas
Šiame įrenginyje yra avarinio grandinės
nutraukimo įtaisas (avarinis išjungiklis yra ant
valdymo skydo)
Kiekvieną kartą, kai avarinio grandinės
nutraukino jungiklis (pasirinktinas) bus
suaktyvintas, šis įrenginys arba visa sistema, į
kurią jis yra inkorporuotas, pereis į saugaus
eksploatavimo būseną.
Avarinis grandinės nutraukimo jungiklis gali būti
išjungtas jį patraukiant arba pasukant į dešinę.

Patikra
Intervalas
Kas mėnesį

Metodas
Funkcijos testas

Variklio temperatūros kontrolė
Šiame įrenginyje yra nuo perkrovos apsauganti
elektroninė variklio temperatūros kontrolė. Kai
perdaug įšyla, įrenginio variklis išsijungia.

Patikra
Intervalas
Kasmet

Metodas
Funkcijos testas, matavimas

Įrenginio kontrolė
Vidinę įrenginio kontrolės sistemą sudaro 5laidų maitinimo sistema, 3 fazės, atskira
įžeminimo linija (ŽALIAS/GELTONAS linijos
apdangalas)
Papildomai įžeminkite įrenginio korpusą, kad
būtų užtikrintas potencialų išlyginimas.

Patikra
Intervalas
Kas mėnesį

Metodas
Apžiūra, funkcijos testas,
matavimas

Šios eksploatavimo instrukcijos laikytinos šio įrenginio dalimi ir visada turi
būti personalui po ranka.
Jose nurodytų saugos darbe taisyklių privalu laikytis.
Nesilaikyti saugos darbe reikalavimų arba juos modifikuoti griežtai
draudžiama.
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Saugos priemonės
Operatorius yra atsakingas už įrenginį eksploatuojančių ir aptarnaujančių darbuotojų
apmokymą. Mokymų metu jie turi būti supažindinti ir su:
• Įrenginyje esančiais saugą užtikrinančiai prietaisais
• Saugos darbe taisyklių laikymosi kontrole.
Ši eksploatavimo instrukcijų kopija turi būti laikoma darbuotojams po ranka. Patikras ir kontrolę
reikia atlikti laikantis nurodytų intervalų! Šiose instrukcijose darbai yra aprašyti taip, kad būtų
suprantami:
▪
▪

Apmokytam asmeniui (jiems skirtas skyrius Eksploatavimas ir eksploatavimo
režimai
Kvalifikuotam specialistui (jiems skirti skyriai Gabenimas, Montavimas, Priežiūra,
Sutrikimų aptikimas ir Remontas).

Skyriai Gabenimas, Montavimas, Priežiūra, Sutrikimų aptikimas ir Remontas yra skirti
tik kvalifikuotiems specialistams. Tik jie gali atlikti šiuose skyriuose aprašytus darbus.
Apmokytas asmuo
Apmokytu yra laikomas asmuo, kurį apmokė kvalifikuotas specialistas, ir kuris pratinosi, jei
reikia, atlikti paskirtus darbus, atpažinti dėl netinkamo darbo galinčius kilti pavojus ir naudoti
reikalingus apsaugos prietaisus ir priemones.
Kvalifikuoti asmenys
Kvalifikuotais laikomi tie asmenys, kurie – dėl turimų profesinių įgūdžių, kompetencijos,
patirties ir atitinkamų standartų žinojimo - sugeba įvertinti paskirtus darbus ir atpažinti
galimus pavojus.
Šis apibrėžimas atitinka EN 60204-1.

3.5

Operatoriaus pareiga pasirūpinti teisės aktų laikymusi
Eurozonos šalyse turi būti turi būti taikoma ( ir jos turi būti laikomasi)
galiojanti 89/391/EEB direktyva ir atitinkamos atskiros direktyvos, ypač
89/655/EEB direktyva dėl būtiniausių darbo įrenginių naudojimui taikomų
darbuotojų saugos darbe ir sveikatos reikalavimų .
Vokietijoje taikoma (ir jos turi būti laikomasi) 2002m. spalio mėnesį priimta
Darbuotojų saugos darbe direktyva.
Operatorius turi gauti vietoje išduodamą eksploatavimo licenziją ir laikytis atitinkamų
reikalavimų.
Be to, operatorius privalo laikytis vietos įstatymų, kurie apibrėžia:
• Darbuotojų saugą darbe (priemones nelaimingiems atsitikimams darbe išvengti)
• Saugų darbo įrenginių naudojimą (apsaugines priemones ir priežiūrą)
• Nereikalingų produktų šalinimą (Atliekų tvarkymo įstatymas)
• Nereikalingų medžiagų šalinimą (Atliekų tvarkymo įstatymas)
• Valymą (valymo priemones ir jų šalinimą)
• Atitikimą aplinkosaugos reikalavimams
Sujungimai:
Prieš paleisdamas įrenginį, operatorius – jei pats atlieka montavimą ir paleidimą – turi būti
užtikrintas, kad viskas atlikta laikantis vietoje galiojančių standartų (pav., elektros
sujungimų).

3.6

Saugos bandymai
Tie, kuriuos atlieka gamintojas prieš pristatymą
1. Ore esančio garso matavimas

ROTAMAT® Screw Press RoS 3

- 16 -

Huber Technology

Sauga

• Pagal įrengimams taikomas taisykles, 1 (1.74/f) priedas.
Šio įrenginio keliamo triukšmo lygis yra žemesnis negu 70 dB(A).
2. Bandymai ir patikros pagal DIN EN 60204-1 standartą
(98 m. lapkritis)
• Elektros įrangos patikrinimas dėl atitikimo techninei dokumentacijai ( 19.1 skyrius)
• Įžeminimo laido nuolatinis prijungimas (19.2 skyrius)
• Izoliacijos atsparumo bandymai (19.3 skyrius)
• Įtampos bandymai (19.4 skyrius)
• Apsauga nuo liekamosios įtampos (19.5 skyrius)
• Funkciniai bandymai (19.6 skyrius)
Elektros prietaisų, ypač tų, kurie susiję su sauga darbe ir apsaugos priemonėmis,
funkciniai bandymai .
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Gabenimas
Kad nebūtų sugadintas įrenginys ir sužeisti žmonės, būtina laikytis šių taisyklių:
• Gabenimo darbus turi atlikti tik kvalifikuoti saugos instrukcijų besilaikantys darbuotojai.
• Kelti įrenginį ir koreguoti jo pozicija galima tik naudojant jame esančias kėlimui skirtas
ąsas.
• Kėlimui naudoti tik žemiau rekomenduojamus kėlimo prietaisus.
• Dar skaitykite skyrių Bendrosios saugos darbe taisyklės.

4.1

Dydis ir masė
Šis įrenginys būna tik vieno dydžio. Jo ir flokuliacijos reaktoriaus masės yra nurodytos
žemiau.
Įrenginio išmatavimai nurodyti išmatavimų lape, kuris pateikiamas su montavimo
instrukcijomis. Tiekimo rezervuarų ir dozavimo punktų išmatavimai yra iš anksto pristatomoje
montavimo schemoje.
Dydis

2

Tuščias reaktorius [kg]

75

Pakrautas reaktorius [kg]

1200

Tuščias presas [kg]

1600

Pakrautas presas [kg]

2100

Čia nurodytos įrenginio masės (kg) be pasirinktinų įtaisų. Šio įrenginio išmatavimai taip pat
nurodyti Duomenų lape. Įrenginys yra supakuotas ant padėklų, jei gabenamas sunkvežimiu,
ir jūros vandeniui atspariose dėžėse, jei gabenamas jūros transportu,
4.2

Leistinos gabenimo priemonės ir pagalbiniai įtaisai
Gabenimo ir iškrovimo darbus turi atlikti patyrę specialistai.
Niekada nevyniokite aplink įrenginį grandinės, nes jai nuslydus, įrenginys
apsiverstų. Be to, tose vietose, kur grandinė liesis su įrenginio gamybai
panaudotu juoduoju plienu, jei jis nebuvo pakartotinai ėsdintas, gali prasidėti
korozija.
Šakinis krautuvas arba pakankamos kėlimo galios (įrenginio masę ir išmatavimus atitinkanti)
kėlimo mašina, kuri bus naudojami įrenginiui kelti, turi būti valdoma tik paryrusių darbuotojų.
Pakankamos kėlimo galios turi būti ir lynų kilpos arba apkabos. Prieš iškrovimą nuimkite su
įrenginiu pristatytas dalis, pavyzdžiui, gabenimo padėklo atramas.

Prikabinimas: Kėlimo mašinos kablius kabinkite į kėlimui skirtas ąsas
esančias viršutinėje įrenginio dalyje. Prikabinimo taškai parodyti užrašu LIFT
HERE (žr. paveikslėlį dešinėje). Kėlimo mašinos lynai turi kaboti laisvai. Jie
neturi būti pritvirtinti didesniu nei 60° kampu vertikalės atžvilgiu. Iškrovimo
metu įrenginys turi būti horizontalioje padėtyje.
Prieš ir po iškrovimo patikrinkite, ar nėra padaryta kokia nors medžiaginė žala. Bet kokia
gabenimo metu padaryta žala turi būti nurodyta važtaraštyje ir apie tai nedelsiant pranešta
ekspeditoriui arba gamintojui/tiekėjui.
ROTAMAT® Screw Press RoS 3
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Atidžiai, naudodami pristatymo lapą, patikrinkite ar gavote visas įrenginio
dalis.

Gabenimas

Dėmesio!

4.3

Laikymas
Parinkdami laikymo vietą, žiūrėkite, kad įrenginių dalys nebūtų sugadintos pro šalį
važiuojančių mašinų arba netoliese atliekamų darbų (pavyzdžiui, kad jos nebūtų aptaškytos
cemento skiediniu arba jų nepasiektų nuo šlifavimo staklių lekiančios kibirkštys).
Jei įrenginys bus laikomas lauke, apdenkite variklį (kad į jį nepatektų vanduo), bet per daug
neapvyniokite. Apsaugokite valdymo skydą nuo lietaus (yra leistina temperatūra iki - 40°C).

4.4

Gabenimas į montavimo vietą
Kadangi įrenginys gali būti įvairiose montavimo vietose, tikslių konkrečių montavimo
instrukcijų pateikti negalime. Montavimo darbus paveskite kvalifikuotiems montuotojams.
Dėl didelės masės įrenginiui nugabenti iš jo laikymo vietos į montavimo vietą, būtinai reikės
kėlimo mašinos.
Kėlimui gali būti naudojama vikšrinė mašina, vienkaušis ekskavatorius, kranas ir kitos
mašinos, su kuriomis galima pasiekti montavimo vietą. Jei įrenginys montuojamas patalpoje,
naudojamos poliesterinės virvės, trikojai stovai, šakinis krautuvas, volai, skrysčiai.
Kad išvengtumėte sužeidimų, dėvėkite plienu apkaustytus batus.
Niekada nestovėkite po kabančiu kroviniu!

Išpakavimas:
Neatlaisvinkite apkabų arba plieno lynų tol, kol įrenginys nebus pastatytas į montavimo vietą.
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Montavimas
Kad išvengtumėte žmonių sužeidimų, įrangos sugadinimo ir kitokios žalos, įrenginį
montuokite laikydamiesi saugos darbe instrukcijų:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

5.1

Montavimo darbus patikėkite tik kvalifikuotam specialistui. Reikalaukite, kad jis
laikytųsi saugos darbe taisyklių.
Prieš montavimą patikrinkite, ar įrenginys nenukentėjo transportavimo metu.
Užtikrinkite, kad montavimo zonoje nebūtų pašalinių žmonių. Čia gali būti tik
leidimus turintys asmenys.
Kai bus atliekami reikalingi prijungimai, užtikrinkite, kad žmonės nepargriūtų
užkliuvę už nutiestų laidų, žarnų ar vamzdžių.
Laikykitės rekomenduojamų kabelių/ lanksčiųjų vamzdžių/vamzdynų lenkimo
radiusų.
Laikykite instrukcijų dirbdami su reikalingomis terpėmis, tepalais, pagalbinėmis
medžiagomis.
Taip pat žr. Skyrių Bendrosios saugos darbe instrukcijos

Priimtinos aplinkos sąlygos
Įrenginys yra skirtas montavimui pastato viduje. Gamintojas neprisiims atsakomybės už jokią
žalą, jei įrenginys bus sumontuotas lauke ir bus veikiamas blogo oro (lietaus, sniego, ledo ir
pan.).
Apsauga nuo šalčio:
Įrenginys yra skirtas darbui nuo šalčio apsaugotoje patalpoje (T > 10°C). Įrenginio
sumontuoto nuo šalčio neapsaugotoje vietoje negalima eksploatuoti žiemą (dėl galimo
užšalimo). Žiemos metu jis turi būti visiškai ištuštintas.
Apsaugos nuo dulkių ir vandens klasė:
Siurbliai
Tankinimo įrenginys ir reaktorius
Magnetinis indukcinis debitmatis
Elektrinis valdymo skydas, dažytas plienas

IP 55
IP 64
IP 65
IP 54

Apsauga nuo sprogimo (pasirinktina):
Ein Ex-Schutz ist bei allen elektrischen Verbrauchern und Antrieben standardmäßig nicht
vorgesehen.
5.2

Reikalavimai vietai
Galimybė prijungti vandenį:
Į patalpą, kur bus eksploatuojamas įrenginys, turi būti atvestas vanduo (vandens prijungimo
vieta turi būti netoli įrenginio).
Eksploatavimo patalpos nusausinimas:
Paprastai yra reikalingas grindų drenažas (plovimo vandeniui pašalinti).
Pamatai:
Cementinių grindų nešamoji geba turi atitikti numatomas apkrovas.
Reikalinga erdvė
Kad būtų galima gerai atlikti priežiūros ir eksploatavimo darbus, aplink įrenginį turi būti
pakankamai vietos (apie 2m). Jei reikės pakeisti valymo šepečius, prieš tai teks išmontuoti
sraigtinį konvejerį. Todėl reikia arba palikti išilgai įrenginio pakankamai vietos, arba įtaisyti
keliamojo krano bėgius, kurių pagalba būtų galima taip pakeisti įrenginio poziciją, kad
užtektų vietos šepečiams pakeisti.
Keliamojo krano bėgiai (rekomenduojami):
Rekomenduojame užsitikrinti galimybę keliamuoju kranu vykdyti manevrus, kurie bus
reikalingi įrenginį montuojant ir prižiūrint.

ROTAMAT® Screw Press RoS 3

- 20 -

Huber Technology
5.3

Montavimas

bendrosios montavimo instrukcijos
jei tiekimo sutartis su HUBER neapima montavimo darbų, juos atlikite vadovaudamiesi
šiomis instrukcijomis. Kai HUBER technology montavimo darbų neatlieka, ji negali prisiimti
atsakomybės už netinkamą iškrovimą ir sumontavimą.
Montavimo darbus turi atlikti kvalifikuoti ir patyrę darbuotojai.
Prieš montavimą:
• Iki galo perskaitykite šias instrukcijas. Tai padės išvengti žalos dėl žinių stokos.
• Privažiavimo į montavimo vietą kelius nutieskite taip, kad įrenginį galima būtų montuoti
naudojant kraną (jei jis montuojamas lauke) arba kėlimo mašiną ir volus, o taip pat talę
arba keltuvą (jei bus montuojama patalpoje).
• Montavimo dieną montavimo vietoje jau turi būti elektros energijos šaltinis.
Paruošiamieji darbai:
• Patikrinkite ar yra visi reikalingi agregatai ir tvirtinimo medžiagos.
• Paruoškite viską, kas reikalinga vandens prijungimui.
• Paruoškite visus kabelių sąraše nurodytus kabelius (žr. instaliacijos schemą) ir visas
reikalingas smulkiąsias detales.
• Paruoškite kėlimo mašiną tinkamą kelti kroviniui montavimo metu.
• Iššluokite montavimo vietą (kad montuodami nesužeistumėte dėl paslydimo).

5.4

Surinkimas ir montavimas

5.4.1

Mechaninis montavimas
Bendrosios instrukcijos:
• Pritvirtinkite kėlimo prietaisus (2 grandininius keltuvus ar panašius) prie atramų virš
montavimo vietos tokiu būdu, kad įrenginys virš montavimo vietos kabotų taip, kad jo
padėties nereikėtų koreguoti rankomis.
• Įkabinkite leistinos apkrovos kablius į lyno apkabų ant įrenginio arba kėlimo prietaiso.
Po to kai išgręšite, skyles skirtas nerūdijančio plieno kaiščiams prapuskite
oru (dumplėmis, oro siurbliu ir pan.), kad ilgiau tarnautų kaiščiai. Prieš
įsukdami, varžtus sutepkite alyva (korozijai išvengti).

Dėmesio!

Tolesni veiksmai:
• Montavimo vietoje, ant pagrindo nubrėžkite centrinę ir skersinę ašis dumblo presui.
• Nuimkite dumblo presą nuo gabenimui skirto padėklo (naudodami kraną, šakinį krautuvą
arba kėlimo prietaisą), ir nureguliuokite jo padėtį (kad būtų tiesiai ties centrine ašimi).
• Patikrinkite ar teisingoje padėtyje yra atraminės kojos.
• Vėl patikrinkite, ar gera yra dumblo preso pozicija centrinės ašies atžvilgiu . Jei reikia, ją
pakoreguokite.
Trumposios atraminės kojos, esančios įtėkmės pusėje, montavimas
• Žiūrėkite, kad trumpoji atraminė koja būtų tiksliai ties ta vieta, kurią pažymėjote ant
pagrindo.
• Dar kartą patikrinkite, ar dumblo preso centrinė ašis atitinka nubrėžtąją ant pagrindo. Jei
reikia, pakoreguokite preso poziciją.
• Atramoje išgręžkite skyles ir pritvirtinkite ją M 12 kaiščiais.
• Gabenimo metu atrama būna užfiksuota varžtu ir poveržle (= fiksavimo sistema), 90°
kampu įrenginio išilginės ašies atžvilgiu. Šiai fiksavimo sistemai atramoje yra išgręžtos dvi
kiaurymes (kairėje ir dešinėje pusėje).
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Skylės
transportavimui ir
eksploatavimuir
transporting and
operational status

Montavimas

Atraminė koja

Fiksavimo sistema transportavimui (skylės kairėje ir dešinėje trumposios
atraminės kojos pusėse).
• Nuimkite šią fiksavimo sistemą prieš keldami įrenginį į 20° poziciją.

Neatlaisvinkite fiksavimo sistemos anksčiau nei būsite išgręžę skylės ir
pritvirtinę atraminę koją!

• Galutinai sumontavę įrenginį ir pritvirtinę ilgąją atraminę koją, transportavimui skirtą
fiksavimo sistemą vėl varžtais įsukite į trumpąją atraminę koją.
• Prikabinkite kėlimo įtaisą prie viršutiniame dumblo preso gale esančios kėlimo ąsos ir
pakelkite įrenginį į maždaug 20° poziciją.
• Dar kartą patikrinkite - pagal vandens balansą įrenginio kylančiame vamzdyje - ar
nustatėte 20° poziciją.
• Jei kėlimo ąsos nėra, apvyniokite aplink vamzdį plačią plastikinę juostą, kad būtų
mažesnė paviršiaus apkrova, ir atsargiai kelkite dumblo presą.
• Netvirtinkite kėlimo priemonės prie pavaros variklio!
• Dar kartą patikrinkite ar dumblo presas yra pasviręs 20°, ir šią padėtį kėlimo prietaisu
užfiksuokite.
Ilgosios atraminės kojos pritaisymas prie preso dumblo išmetimo galo
• Pritvirtinkite atramą prie viršutinio įrenginio galo (kuriame yra uždara išmetimo sistema).
Atraminė koja turi eiti vertikaliai į centrinę ašį. Prie pagrindo tvirtinama kaiščiais.

Atramos nešantįjį varžtą sutvirtinkite antra veržle ir taškiniu virinimu, arba
gnybto kaiščiu, kad varžtas neatsipalaiduotų.

• Pašalinkite kėlimo įtaisą. Dar kartą patikrinkite ar įrenginys yra 20° pozicijoje. Jei nėra,
nureguliuokite ją, naudodami atramą.
Vienakojės atramos aukštis gali būti reguliuojamas. Galutinai sumontavę
įrenginį, aukščio reguliavimo įtaisą (varžtą ir poveržlę) užrakinkite ir, jei
reikia, atlikite taškinį suvirinimą, kad neatsipalaiduotų.
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Flokuliacijos reaktorius, dumblo tiekimo hoperis, filtrato išleidimo sistema:
• Flokuliacijos reaktoriaus poziciją taip pat nureguliuokite pagal išilginę ir skersinę ašis ir
atraminės kojos poziciją, kurias nubrėžėte ant pagrindo.
• Kompensatorius yra jungiamas prie flokuliacijos reaktoriaus DN 200 perpildos vamzdžio.
• Jei reikia, pakoreguokite flokuliacijos reaktoriaus poziciją, Atramas tvirtinkite M 12
kaiščiais, kad jos nebūtų veikiamos atsitiktinių jėgų.
• Dumblo preso filtrato linija laikytina iš dalies sumontuota (lanksčiojo vamzdžio dalys ir
priedai yra pristatomi su įrenginiu nepritvirtinti). Jei yra avarinė perpildos linija, ji prie
filtrato linijos jungiama lanksčiuoju vamzdžiu. Tačiau kasdieniniam įprastam
eksploatavimui avarinės perpildos linija nebūtina, tada ši vamzdžio mova turi būti
užaklinta. Flokuliacijos reaktoriaus drenažo vamzdis yra prijungtas prie filtrato išleidimo
linijos, naudojant plastikinį lankstųjį DN 100 vamzdį, už uždarymo vožtuvo Dumblo
išleidimo iš dumblo tiekimo hoperio DN 80 vamzdis turi būti prijungtas prie filtrato
išleidimo linijos arba dumblo preso vamzdžio.
Būgno valymo sistema ir filtrato grąžinimo siurblys
• Būgno valymo sistemos ir dumblo tiekimo hoperio solenoidinius vožtuvus prijunkite prie
vandens tiekimo linijos.
• Jei naudojamas filtrato grąžinimo siurblys, prijunkite jį - 1 ½ ' vamzdžiu - filtrato surinkimo
latako apačioje.
Įpurškimo ir maišymo mazgo montavimas
Įpurškimo ir maišymo mazgas yra montuojamas dumblo tiekimo linijoje prieš flokuliacijos
reaktorių. Įpilus koaguliacijos agento į skysto dumblo tiekimo liniją, kad prasidėtų dumblo
koaguliacija, turi praeiti tam tikras laikas. Dribsnių susidarymas tęsiasi flokuliacijos
reaktoriuje. Tiekimo linijoje, kad prasidėtų reakcija, reikia bent 20-25 sekundžių laiko (kai
nominali įtėkmė yra 10 m³/h).
Rekomenduojamas atstumas tarp įpurškimo taško ir flokuliacijos reaktoriaus įtėkmės angos
yra 3 -5 m (DN 100 tiekimo linijai). Esant mažesniems nominaliems išmatavimams
reikalingas didesnis atstumas.
Įpurškimo ir maišymo mazgas tiekimo linijoje turi būti įtaisytas taip, kad žiūrint srauto
kryptimi, įpurškimo įtaiso žiedas (įpurškimo taškas) eitų pirma, o atbulinis vožtuvas (maišymo
taškas) po jo.
Atbulinis vožtuvas turi būti įtaisytas srauto kryptimi. Srauto kryptį rodo strėlė
ant atbulinio vožtuvo korpuso.

Dėmesio!

Tam tikrai masei veikiant svirtį iš išorės, vožtuvas būna uždarytas (ramybės būsenoje).
Keičiant svirtį veikiančią masę , galima keisti maišymo jėgą, reguliuojant ją pagal įtekančio
dumblo konsistenciją.
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Injector ring and nozzles

back valve

sludge
inlet

lever and weight

polyelectrolyte inlet

1pav.:

Įpurškimo ir maišymo mazgas dumblo tiekimo linijoje su koaguliacijos agento
koncentrato paskirstymo įtaisu.

Užrašai paveiksle:
Injector ring and nozzles - įpurškimo žiedas ir purkštukų antgaliai
Back valve – atbulinis vožtuvas
Sludge inlet – dumblo įtėkmė
Lever and weight – svirtis ir pasvaras
Polyelektrolyte inlet – polielektrolito įtėkmė

• Paskiausiai montuokite teikimo ir išmetimo vamzdžius. Įrenginį montuokite naudodamiesi
montavimo schema ir gamintojo specifikacijomis.
• Vamzdžius taip pat montuokite pagal montavimo schemą ir gamintojo specifikacijas.
• Varžtais pritvirtinkite valdymo skydą reikiamoje padėtyje.
• Šalia įrenginio pritaisykite gretimą valdymo dėžę (pasirinktiną).
• Patikrinkite, ar vamzdžiuose nėra likę varžtų ar kitokių montuojant naudotų medžiagų.
• Visų vamzdynų ir siurblių pralaidumo bandymams, kurie atliekami baigus montavimą,
naudokite švarų vandenį.
5.4.2

Elektros instaliacija
Elektros instaliaciją paveskite tik kvalifikuotiems elektrikams.
Bendrieji dalykai:
Šiomis instrukcijomis rekomenduojame naudotis tuo atveju, kai tiekimo sutartis instaliacijos
darbų neapima.
Jei tiekimo sutartis instaliacijos darbų neapima, atsakomybės už neteisingą instaliaciją
HUBER Technology prisiimti negali.
Instaliacija:
Įsitikinkite, kad energijos tiekimas yra nutrauktas!
Tinkamomis priemonėmis užsitikrinkite, kad ši būsena išliks tol, kol
jums reikės!
• Paruoškite įžeminimo laidą prieš pradedant bent kokius kitus darbus, ir įžeminkite variklį ir
solenoidinius vožtuvus (pasirinktinus). Galutinių lizdų apsauga turi atitikti tą saugos
sistemą, kurioje įrenginys montuojamas. Vietos, kur turi būti įžeminimo laidai, parodytos
kitame puslapyje pateiktame brėžinyje.
• Varžtais pritvirtinkite reikiamoje vietoje valdymo skydą.
• Šalia/ant įrenginio pritvirtinkite (kaiščiais) gretimą valdymo dėžę.
• Paruoškite visus kabelius tarp įrenginio, valdymo skydo ir gretimos valdymo dėžės ir
prijunkite įrenginį prie elektros (kaip nurodyta instaliacijos schemoje) šaltinio. Instaliacijos
schema ir kabelių sąrašas pateikti Priede (jei elektros paskirstymo ir valdymo skydų
tiekimas yra numatytas HUBER tiekimo sutartyje.
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Įžeminimo laido taškas 10 mm². Įžeminimo taškas turi būti
sujungtas su pagrindinio šaltinio įtampos išlygintoju. Laikykite vietos
saugos priemonių, vietos standartų (DIN, VDE, EN, EeEx-Atex
100a).

Pavaros variklis

Įžeminimo laidas
6 mm²

Įžeminimo laidas

Pavaros variklis
variklisvariklismo
tor
Pavaros
dantratukas
pinion

Mentės šepetys
šepetryslights, brush
Įžeminimo laidas

Kietas įdėklas,
DU-B atraminis guolis

Volo grandinė,
dantratukas
solenoidinis
vožtuvas
Guolis, volas

Pakavimo žiedo
sandariklis

Pakavimo žiedo
sandariklis
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Instaliacija ir elektros prijungimai
Dumblo tankinimo presas
Pavaros yra valdomos dažnio keitikliu. Elektros prijungimas atliekamas 4 x 2,5 kabeliu
stipriųjų srovių grandinėje U1/V1/W1/PE. Terminės pavarų variklių apsaugos prietaisas
jungiamas prie gnybtų T1, T2, PE naudojant 3 x 1,5 mm² kabelį.
Dažnio keitiklis su pavara turi būti sujungtas ekranuotas kabeliu (su ekranu
iš abiejų pusių). Atidžiai perskaitykite dažnio keitiklio instaliavimo
instrukcijas.

Dėmesio!

Dumblo prese gali būti tarpinis filtrato laikymo rezervuaras su lygio kontrolės zondu (laidžiu
zondu arba slėgine dėžute arba plūdės jungikliu, žr, brėžinį žemiau).
Lygio kontrolės zondas valdo filtrato grąžinimo siurblį, kuris reguliuoja filtrato lygį filtrato
surinkimo rezervuare. Elektra į kontaktinius gnybtus 1, 2, PE paduodama kabeliu 3 x 1,5
mm².

5

8

6

7

4

3

1

2

Įrenginio sudedamosios dalys:
1. Dumblo įtėkmės atvamzdis
2. Filtrato išleidimo atvamzdis
3. Solenoidiniai vožtuvai
4. Išmetimo įtaisas
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Solenoidiniai vožtuvai sieto valymui:
solenoid valve 1

solenoid valve 2

solenoid valve 3

solenoid valve 4

Solenoidiniai sieto valymo sistemos vožtuvai (1 to 4)
Flokuliacijos reaktorius
Apsaugai nuo perpildos skirtas laidus lygio kontrolės zondas yra įtaisytas reaktoriaus
dangtyje, o vertinimo prietaisas - valdymo skyde. Kai apsauga nuo perpildos yra
suaktyvinama, dumblo tiekimo ir koaguliacijos agento dozavimo siurblys išsijungia, bet
dumblo presas toliau veikia. Kai skysčio lygis koaguliacijos reaktoriuje nukrenta žemiau
perpildos slenksčio, lygio kontrolės zondas netenka įtampos. Tada vėl įsijungia siurbliai ir vėl
dirba siurbliai (valdymo skyde yra laiko.pauzės rėlė. Šio sustojimo trukmę galima reguliuoti.
Elektra į kontaktinius gnybtus 1, 2, PE tiekiama 3 x 1,5 mm² kabeliu.
Dumblo tankinimo įrenginio būgno valymo sistema:
Būgno valymo sistema yra varoma varikliu /Y, 230/400 V, 0.04 KW, 0.26 A, 50 Hz. Elektra
į gnybtus U1/V1/W1/PE tiekiama 4 x 1.5 mm² kabeliu.
Purkštukų antgalių sekcijos variklis yra valdomas naudojant reversuojančią kontaktinę relę.
Pagrindinė pozicija ir posūkio pozicija yra inicijuojamos dviem metalinėmis juostomis:
esančiomis ant purkštukų antgalių sekcijos ir nekontaktinių jungiklio.
Nekontaktinis jungiklis yra įtaisytas dešinėje, greta purkštukų antgalių sekcijos variklio.
Valdymo skyde yra EX stiprintuvo išjungimo rėlė. Elektra į kontaktinį jungiklį yra tiekiama 2 x
1.5 mm² kabeliu (iki ± 24 V DC).
Visa ši būgno valymo sistema ir individualiai reguliuojama, naudojant valdymo skyde esančią
impulso.pauzės relę arba rankiniu būdu nustatant laiką grafiniame jutikliniame ekrane.
Į kiekvieną solenoidinį vožtuvą turi būti nutiestas A 3 x 1.5 mm² kabelis, solenoidinio vožtuvo
spiralės kontaktai turi būti aprūpinti ± 24 V DC.
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Dumblo tankinimo būgno valymo sistema:

spray nozzle bar drive

proximity switch

Purkštukų antgalių sekcijos indukcinis nekontaktinis jungiklis
Užrašai paveiksle:
Spray nozzle bar drive - purkštukų antgalių strypo pavara
Nekontaktinis switch -

Kai veikia, purkštukų antgalių pintinė atlieka 4 ketvirtinius apsisukimus (varoma purkštukų
antgalių sekcijos variklio). Prasidėjus plovimui, purkštukų antgalių sekcija pajuda, esant
atidarytam solenoidiniam vožtuvui Nr. 1, iš savo pagrindinės pozicijos.
Nekontaktinis jungiklis vėl susiliečia su metaline juosta, esančia purkštukų antgalių sekcijoje
ir siunčia impulsą stiprintuvo išjungimo relei. Solenoidinis vožtuvas Nr.1 užsidaro, ir atsidaro
solenoidinis vožtuvas Nr.2. Praėjus dviem sekundėms purkštukų antgalių sekcija grįžta į
pagrindinę padėtį. Naujas iš nekontaktinio jungiklio - po grįžimo į pagrindinę padėtį - gautas
impulsas uždaro solenoidinį vožtuvą Nr.2 ir purkštukų antgalių sekcija vėl sukasi, pakaitomis
atidarydama ir uždarydama iš pradžių solenoidinį vožtuvą Nr.3, po to solenoidinį vožtuvą Nr.
4. Vėl pasiekus pagrindinę poziciją, metalinė juosta paliečia galinį jungiklį ir plovimo
procesas baigiasi. Tuo pačiu baigiasi vienas valymo ciklas.
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Paleidimas
Kad nebūtų apgadintas įrenginys ir būtų išvengta žmonių sužeidimų, paleidimo metu reikia
laikytis šių saugos taisyklių:
• Įrenginio paleidimo darbus turi vykdyti saugos taisyklių besilaikantys.kvalifikuoti
darbuotojai.
• Prieš paleisdami įrenginį pirmą kartą, patikrinkite ar jame nėra likę įrankių ar kitų
nereikalingų daiktų.
• Prieš paleisdami įrenginį, įjunkite visus saugos prietaisus ir suaktyvinkite avarinio
išjungimo jungiklius.
• Prieš paleisdami įrenginį pirmą kartą, uždarykite vandens tiekimo vamzdį ir praplaukite
vamzdyną. Taip išvengsite teršalų dalelių, kurios gali sugadinti solenoidinius vožtuvus.
• Prieš paleidžiant įrenginį atliekamiems vamzdynų ir siurblių pralaidumo bandymams
naudokite švarų vandenį.
• Perskaitykite Bendrąsias saugos darbe instrukcijas.

6.1

Kliento tiekiamos jungtys
Visas savo tiekiamas jungtis klientas privalo padaryti pažymėtose vietose, arba kuo arčiau jų,
vadovaujantis su montavimo schema susijusioms gamintojo instrukcijomis.

6.1.1

Elektros prijungimai
Į valdymo skydo montavimo vietą tiesiami elektros kabeliai:
3 x 400 V (arba specialios įtampos) 50 Hz (specialus: 60 Hz) PEN
(5x2.5 lydusis saugiklis, 16 A)
Eksploatavimo ar gedimų ir visiems kitiems signalams į centrinį valdymo skydą perduoti yra
naudojami daugiapoliai kabeliai.
Be to yra reikalingi kabelių kanalai, nebent kabeliai būtų tiesiami tinke.
Kabelio kanalų išmatavimai ne mažesni kaip FXP 32 arba FXP 40. Jie nuo valdymo skydo
turi būti nutiesti į montavimo vietą. Kabelio kanalų galų pozicijos nurodytos instaliacijos
schemoje. Kiek kabelių kanalų reikės, priklausys nuo funkcijų skaičiaus.

6.1.2

Plovimo vandens prijungimas
Šiam įrenginiui eksploatuoti ir valyti yra būtinas plovimo arba valymo vanduo, netgi jei yra
naudojama filtrato plovimo sistema su slėgimo siurbliu. Pigiau būtų naudoti jau naudotą
vandenį, bet tinka ir švarus vanduo.
Eksploatavimui reikalingas vandens slėgis: min. 4 bar maks. 8 bar. Jei vandens slėgis bus
mažesnis, ilgainiui dumblo tankinimo įrenginio eksploatavimo rezultatai taps nepatenkinami,
reikės daugiau valymo ciklų, dėl to labai padidės vandens suvartojimas
Vandens kokybė:
Naudokite nukoštą arba nufiltruotą techninį arba jau naudotą vandenį, su ne didesnėmis kaip
0.3 mm dalelėmis. Šiame vandenyje turėtų būti kiek įmanoma mažiau chloridų ir geležies
oksido; pageidautinas pH>6.5.
Jei to bus nepaisoma, užsikimš solenoidinių vožtuvų servoangos, sumažęs čiurkšlės
stiprumas, ir vožtuvai nebegalės gerai užsidaryti. Taip pat užsikimš filtro paviršių valančių
purkštukų antgaliai, dėl to reikės dažniau juos valyti rankomis, daugės dumblo tankinimo
įrenginio techninių gedimų.
Plovimo vandens kiekis:
Plovimo vandens paklausa priklauso nuo to individualaus plovimo sistemos nustatymo ir
reikalaujamų valymo rezultatų. Šioje lentelėje nurodytas vidutinis vandens suvartojimas
vienam pilnam valymo ciklui, naudojant standartinius purkštukų antgalius. Vandens bus
suvartojama daugiau, jei bus naudojama filtrato plovimo sistema su slėgimo siurbliu ir
specialūs purkštukų antgaliai.
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Plovimo vandens slėgis [bar]

Vandens suvartojimas, kai purkštuko antgalis yra standartinis
[litrai/min]

Paleidimas
4

5

6

7

8

4.46

4.98

5.46

5.89

6.30

RoS 3
Valymo sistemos eksploatavimo trukmė (vieno ciklo) [sek]

30

Vandens suvartojimas esant 4 bar [litrai/vienam ciklui]

188

Vandens suvartojimas esant 5 bar [litrai/vienam ciklui]

210

Vandens suvartojimas esant 6 bar [litrai/vienam ciklui]

230

Vandens suvartojimas esant 7 bar [litrai/vienam ciklui]

243

Vandens suvartojimas esant 8 bar [litrai/vienam ciklui]

266

Tiekimo vamzdis turėtų būti vienu dydžiu didesnis, jei jis yra ilgesnis nei 100 m (dėl galimo
hidraulinio smūgio slėgio, dėl nuostolių linijoje). Valymo, priežiūros ir panašiems darbams
reikalingas ne mažesnis nei ¾”. vandens vamzdis. Jis turi būti pagamintas iš geros kokybės
guminės žarnos arba vamzdžio.
Naudojant švarų vandenį, yra būtinas atasrovės lėtinimas (atitinkantis EN 1717 standartą),
apsaugantis nuo nuotekų srauto grįžimo į geriamo vandens tinklą.
Jei naudojami solenoidiniai vožtuvai, geriau naudoti guminę žarną (dėl jos elastingumo būna
mažesni hidraulinio smūgio slėgiai vožtuvui užsidarant).
Vandens tiekimas iš antrinio nusodintuvo rezervuaro (pasirinktinas):
Ten, kur vandens trūksta, HUBER siūlo vandens tiekimo iš antrinio nusodintuvo sistemą. Jai
yra skirtos atskiros montavimo ir eksploatavimo instrukcijos.
6.1.3

Sausos eigos bandymas
Papildomai įrenginys gali būti išbandomas su vandeniu. Šio bandymo tikslas yra patikrinti
visas pavaras elektriškai, bei jų sukimosi kryptį.
Atliekant dumblo tankinimo įrenginio sauso eigos bandymus, įrenginys
neturėtų būti eksploatavimo režime ilgiau nei 5 minutes!

Dėmesio!

Tankinimo įrenginio sausos eigos bandymo metu suvartotą energijos kiekį užrašykite
eksploatavimo instrukcijose.
Sausos eigos bandymo metu siurblių pavaros turi veikti tik labai trumpai;
kitaip atsiras SAUSOS EIGOS IŠPROVOKUOTAS GEDIMAS!

Dėmesio!

Valdymo skydo tikrinimas:
• Patikrinkite strėle nurodytą pavarų variklių kryptį.
• Patikrinkite siurblių sukimosi kryptį.
• Patikrinkite tankinimo įrenginio sraigtinio konvejerio kryptį.
• Patikrinkite transportavimo įrenginio sukimosi kryptį.
• Atlikite visų rėlių funkcinę patikrą.
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Atlikite apsaugos nuo sausos eigos prietaisų funkcinę patikrą.
• Imituokite sutrikimus įjungdami ir išjungdami vandens tiekimą rankomis.
6.2

Patikros prieš paleidžiant įrenginį pirmą kartą
Prieš paleidimą:
Susipažinkite su
• Įrenginio eksploatavimo ir valdymo elementais
• Įrenginio įranga
• Įrenginio veikimo principu
• Įrenginio artima aplinka
• Įrenginio saugos įtaisais
• Priemonėmis, kurių reikia imtis avarijos atveju.
Prieš bet kokį įrenginio paleidimą, atlikite šiuos darbus:
• Patikrinę įsitikinkite, kad visi saugos įtaisai yra ir kad jie yra paruošti eksploatavimui.
• Patikrinkite ar nėra vizualiai pastebimų įrenginio pažeidimų; jei juos rasite, tuoj pat
pašalinkite arba informuokite įrenginį prižiūrinčius darbuotojus. Įrenginį eksploatuoti
galima tik tada, kai jis yra labai geros būklės.
• Patikrinę įsitikinkite, kad į įrenginio eksploatavimo zoną gali patekti tik tie žmonės,
kuriems leidžiama ten būti (kad joje nebus ir nepatirs dėl įrenginio paleidimo galinčio kilti
pavojaus jokie pašaliniai žmonės).
• Vamzdynų ir siurblių pralaidumo bandymus atlikite naudodami švarų vandenį.
• Pašalinkite iš įrenginio eksploatavimo zonos visus daiktus ir kitas medžiagas, kurie nėra
reikalingi įrenginio eksploatavimui.
Patikrinkite ar užtikrina sandarumą srieginis kabelio prijungimas. Jei reikia, geriau užsukite
varžtą, kad į variklį nepatektų vandens (žr. paveikslą žemiau)

Srieginis kabelio prijungimas
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Eksploatavimas
Kad išvengtumėte įrenginio gedimų ir nebūtų sužeisti žmonės, eksploatuodami įrenginį
laikykitės šių nurodymų.
Niekada nenaudokite įrenginio kitiems tikslams nei jo numatomas naudojimas!
Prieš vėl įjungdami įrenginį po darbo klaidos, gerai išsiaiškinkite, kaip teisingai elgtis.
Prieš įjungdami įrenginį, įsitikinkite ar yra paruošti darbui kiti su juo susiję agregatai.
Patikrinkite, ar paruoštos apsaugos priemonės.
Patikrinkite avarinį išjungimą.
Taip pat žr. skyrių Bendrosios saugos darbe instrukcijos.

7.1

Valdymas
Elektriniu valdymu yra reguliuojamos visos automatinės įrenginio funkcijos tiek
automatiniame tiek rankiniame režime. Įjungus maitinimo tinklą (skyrikliu), įrenginys dirba
automatiniame režime. Valdymo skydas turi būti įtaisytas už įrenginio montavimo vietos ribų.
Atidžiai perskaitykite šį skyrių, jei elektrinio valdymo skydą tiekė trečioji šalis. Kad galima
būtų prijungti įrenginį, skydas turi būti iki galo instaliuotas. Instaliacijos schema turi būti
skyde..

7.1.1

Valdymo skydo modelis ir įranga
Montuojamas vertikaliai. Dažyto plieno plokštė, apsaugos klasė IP 55, gamintojas Rittal,
stiklinis grafinio ekrano dangtis.
Valdymo skydo durelėse gali atsirasti šios indikacijos:
• Užrakinamas maitinimo tinklo skyriklis, kuris gali būti panaudotas ir kaip avarinio
išjungimo jungiklis
• Įtampos pasirinkimo jungiklis
• Įtampos ekranas
• Tankinimo įrenginio greičio valdiklis
• Flokuliacijos reaktoriaus greičio valdiklis
• Koaguliacijos agento dozavimo siurblio greičio valdiklis
• Tankinimo įrenginio energijos sunaudojimas
• Skysto dumblo siurblio energijos sunaudojimas
• Filtrato grąžinimo siurblio energijos sunaudojimas
• Sutankinto dumblo transportavimo agregato energijos sunaudojimas
• Skysto dumblo debito ekranas
• Koaguliacijos agento debito ekranas
• Skysto dumblo skaitiklis (1 impulsas = 1 m³)
• Koaguliacijos agento skaitiklis (1 impulsas = 1 m³)
• Mini jutiklinis ekranas su grafiniu ekranu arba pasirinkimo mygtukai ir įvesties prietaisas.
Reguliuojantys nustatymai ir valdymas atliekami naudojant technologinį-grafinį-jutiklinį
operatoriaus ekraną monochrominiame ekrane su debeto schema (grafinis paviršius kaip
operatoriaus ekranas), pasirinkimo jungikliais ir įvesties prietaisu su valdymo klavišais.
• Pasirinkimo klavišas su pozicijomis "pusiau automatinis - automatinis"
• Pasirinkimo klavišas visoms pavaroms su pozicijomis ON (ĮJUNGTA)- OFF (IŠJUNGTA)
• Pavarų greičio reguliavimo meniu laukai
• Eksploatavimo ir gedimus rodančios lemputės
• Sutrikimų perderinimo laukas
• Tankinimo įrenginio veikimo valandas skaičiuojantis prietaisas
• Koaguliacijos agento ruošimo bloko valdymo.
Valdymo skyde yra visos eksploatavimui reikalingos relės, kontaktoriai ir valdymo elementai,
kaip antai:
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• Siemens Simatic S5 irr S7
• Saugikliai
• Energijos tiekimo mazgas 230 V AC / 24 V DC (valdymo įtampa)
Turima papildoma įranga:
• Valdymo skydo šildymo įtaisas su termostatiniu reguliavimu, apsaugantis nuo vandens
atsiradimo valdymo skyde (dėl kondensacijos).
• Bepotencialiai kontaktai signalams perduoti, pavyzdžiui:
Eksploatavimo signalams, gedimų signalams, užpildymo lygio indikacijoms.
• Gretima valdymo dėžė su valdymo elementais (avarinio atjungimo mygtuku ir pasirinkimo
mygtuku) reikalinga tais atvejais, kai valdymo skydas negali būti sumontuotas arti
įrenginio arba ant kliento valdymo skydo montavimo plokštės.
• Kietųjų dalelių matavimo zondai skysto dumblo sraute (su įvertinimo prietaisais).
7.2

Elektrinio valdymo sistemos funkcijų aprašymas
Operatoriaus ekrano meniu lauke yra iš anksto parinktas AUTOMATINIS arba PUSIAU
AUTOMATINIS režimas, atskirai abiem įrenginio dalims (dumblo tankinimo ir koagulianto
ruošimo).
Šios abi įrenginio dalys turi savo atskirus AUTOMATINĮ arba PUSIAU AUTOMATINĮ
lygmenis. Dėl technologinių priežasčių yra leistinas ir kryžminis eksploatavimas. Tai reiškia,
kad viena įrenginio dalis yra eksploatuojama AUTOMATINIAME, kita gali būti
eksploatuojama PUSIAU AUTOMATINIAME režime.
Abi dalys yra sujungtos įtampos (potencialų) kontaktais (gedimų ir eksploatavimo signalams
rodyti).

7.2.1

Bendra neįprasto eksploatavimo apžvalga
Dumblo tankinimo įrenginio kiekvienos ir dviejų dalių funkcinė elektrinė įranga (pav., pavara,
solenoidinis vožtuvas irk t.) yra griežtai padalinta į AUTOMATINĮ arba PUSIAU
AUTOMATINĮ lygmenis.
Todėl yra neįmanomi atvejai, kai tuo pat metu dalis grupės įrangos dirba AUTOMATINIAME
režime, o kita dalis PUSIAU AUTOMATINIAME.
Vienintelė išimtis yra avarinio išjungimo komanda, kuri visada veikia nepriklausomai nuo
įrenginio dalių ir komponenčių eksploatavimo statuso.
Gedimo signalas dar gali būti duotas akustiniu keliu, naudojant sireną. Jei gedimas nėra
perderintas iki to laiko, kai akustinis signalas yra suaktyvintas, sirena po tam tikro laiko, kuris
yra iš anksto nustatytas PLC valdiklyje, sustoja

7.2.2

Bendra AUTOMATINIO režimo apžvalga
Įrenginys AUTOMATINIAME režime yra paleidžiamas suaktyvinus komandą AUTO.
Išankstinė sąlyga, kuri reikalinga įrenginiui AUTOMATINIAME režime paleisti, yra
nepriekaištingas viso įrenginio eksploatacinis statusas. Jei rodomas koks nors gedimas, turi
būti perderintas pats signalas.
AUTOMATINIAME režime viso pavaros ir prietaisai yra valdomi PLC valdikliu. Visų įrenginio
dalių eksploatavimo sąlygos yra tarpusavyje suderintos. Paleidimas vyksta automatiškai.
Atskiras sudedamųjų dalių sustabdymas yra neįmanomas. Tuo tarpu eksploatavimo sąlygų,
pavyzdžiui, greičio, debito arba laiko, yra galimas.
Jei AUTOMATINIS eksploatavimas yra pertraukiamas dėl su eksploatacija susijusio gedimo
arba dėl to, kad buvo perderinta komanda START, visas įrenginys sustos.
Nesant aiškių PLC valdiklio signalų, įrenginio paleidimas AUTOMATINIAME režime yra
neįmanomas, arba įrenginio veikimas AUTOMATINIAME režime yra sustabdomas.

7.2.3

Bendra PUSIAU AUTOMATINIO režimo apžvalga
PUSIAU AUTOMATINIAME režime kiekviena atskira įrenginio dalis gali būti paleista ir
sustabdyta atskirai. Tik elektriniai įrenginio įtaisai (pavyzdžiui, pavara, solenoidinis vožtuvas,
ir kt) yra kontroliuojama.
Bet kokio gedimo atveju įrenginio sudedamosios dalys sustoja. Jų automatinis paleidimas
neįvyksta po perderinimo (po sutrikimo). Jos turi būti vėl paleistos rankiniu būdu. Nesant
aiškių PLC valdiklio signalų, vėl paleisti įrenginį AUTOMATINIAME režime neįmanoma, o
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saugos (kaip antai apsaugos nuo perpildos arba apsaugos nuo sausos eigos) prietaisai
PUSIAU AUTOMATINIAME režime taip pat lieka aktyvūs.
7.3

Įrenginio blokas: dumblo tankinimo įrenginys

7.3.1

Skysto dumblo siurblys
Dumblo tiekimo siurblio debitą galima keisti. Skysto dumblo debitas yra kontroliuojamas
rankiniu būdu, keičiant greitį valdymo skyde.
Šis valdymas yra aktyvus ir AUTOMATINIAME ir PUSIAU AUTOMATINIAME režime. Kaip
valdymo prietaisas gali tarnauti servo variklis arba dažnio keitiklis. Apsaugos nuo sausos
eigos sistema yra aktyvi visą laiką.
AUTOMATINIS režimas:
AUTOMATINIAME režime pavara pradeda veikti gavus aiškų signalą iš PLC valdiklio.
AUTOMATINIAME režime siurblys sustoja tada, kai sureaguoja flokuliacijos reaktoriaus
maksimalaus lygio zondas arba PLC valdiklis duoda STOP signalą. Tai gali atsitikti, kai
pasibaigia AUTO programa arba sutrikimo priežastis yra periferinė įrenginio įranga.
Sutrikus greičio keitimo funkcijai, visas įrenginys veikia toliau. Tik valdymo skyde atsiranda
indikacija apie sutrikimą.
PUSIAU AUTOMATINIS režimas:
Paleidžiamas rankiniu būdu. PUSIAU AUTOMATINIAME režime pavara paleidžiama ir
sustabdoma rankiniu būdu. Valdymas yra toks pat kaip AUTOMATINIAME režime, išskyrus
tai, kad po sutrikimo ir pakartotino nustatymo (reset?) pavarą reikia paleisti rankiniu būdu.
Sutrikus greičio keitimo funkcijai, visas įrenginys veikia toliau. Tik valdymo skyde atsiranda
indikacija apie sutrikimą.
Galimi gedimų signalai:
• Greičio keitimo sutrikimas
• Siurblio apsaugos nuo sausos eigos sutrikimas
• Variklio apsaugos ir/arba termistoriaus sutrikimas

7.3.2

Koaguliacijos agento dozavimo siurblys
Tiekimo siurblio debitas yra keičiamas dydis. Koaguliacijos agento dozė yra kontroliuojama
rankiniu būdu keičiant greitį valdymo skyde ir priklauso nuo skysto dumblo debito.
Ši kontrolė yra aktyvi ir AUTOMATINIAME ir PUSIAU AUTOMATINIAME režime. Kaio
kontrolės prietaisas gali tarnauti servovariklis arba dažnio keitiklis. Apsaugos nuo sausos
eigos sistema yra aktyvi visą laiką.
AUTOMATINIS režimas:
AUTOMATINIAME režime pavara pradeda veikti gavus aiškų PLC valdiklio signalą. Siurblys
AUTOMATINIAME režime sustoja tada, kai sureaguoja sausos eigos lygio zondas
koaguliacijos agento ruošimo įrenginyje ir/arba MAKSIMALAUS lygio zondas flokuliacijos
reaktoriuje, arba PLC duoda STOP signalą. Tai gali atsitikti pasibaigus AUTOMATINEI
programai arba sutrikus įrenginio periferinei įrangai.
Sutrikus greičio keitimo funkcijai, visas įrenginys veikia toliau. Tik valdymo skyde atsiranda
indikacija apie sutrikimą.
PUSIAU AUTOMATINIS režimas:
Paleidžiamas rankiniu būdu. Pavara PUSIAU AUTOMATINIAME paleidžiama ir sustabdoma
rankiniu būdu.. Valdymas yra toks pat kaip AUTOMATINIAME režime, išskyrus tai, kad po
sutrikimo ir perderinimo pavarą reikia paleisti rankiniu būdu.
Galimi sutrikimų signalai:
• Greičio keitimo sutrikimas
• Apsaugos nuo sausos eigos sutrikimas koaguliacijos agento paruošimo įrenginyje.
• Siurblio apsaugos nuo sausos eigos sutrikimas
• Variklio pasaugos ir/arba termistoriaus sutrikimas
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Magnetinis indukcinis debitmatis: skysto dumblo, koaguliacijos agento
Debitmačio signalas rodo tūrinį debitą vamzdyje.Debitmatis turi impulsinį išėjimą ir visada yra
aktyvus, tiek PUSIAU AUTOMATINIAME tiek AUTOMATINIAME režime.
Galimi sutrikimų signalai:
• Tūrinio debito sutrikimas (nėra impulso)

7.3.4

Flokuliacijos reaktorius
Flokuliacijos reaktoriuje yra tik vienas laidus lygio kontrolės zondas.
Flokuliacijos reaktoriaus MAKSIMALAUS lygio kontrolės zondas sustabdo skysto dumblo
siurblį, koaguliacijos agento dozavimo siurblį ir antrinio praskiedimo įtaisą. Po uždarymo
vėlinimo laikas PLC valdiklyje. Vėlinimo laikas valdymo skyde gali būti keičiamas
impulso/pauzės rėle arba grafiniame skirstomajame skyde.
AUTOMATINIS REŽIMAS:
Praėjus vėlinimo laikui, įrenginio sudedamosios dalys automatiškai vėl pradeda veikti
AUTOMATINIAME režime. Sutrikimas nėra rodomas. Tik atsiranda pranešimas apie statusą
“reactor MAX” (“Maksimalus lygis reaktoriuje”).
PUSIAU AUTOMATINIS režimas:
Kontrolė yra tokia pat, kaip AUTOMATINIAME režime.
Galimi sutrikimų signalai:
• Pranešimas apie statusą “reactor MAX” (“Maksimalus lygis reaktoriuje”).

7.3.5

Tankinimo įrenginys
Tankinimo įrenginio pavaros greitis yra keičiamas dydis. Greičio keitimo funkcija yra aktyvi ir
AUTOMATINIAME ir PUSIAU AUTOMATINIAME režime. Kaip kontrolės prietaisas tarnauja
dažnio keitiklis.
Jei tankinimo įrenginys yra eksploatuojamas PUSIAU AUTOMATINIAME arba
AUTOMATINIAME režime, sureagavus sraigtinio preso VIRŠSLĖGIO zondui, įrenginys
nesustoja.
AUTOMATINIS režimas:
AUTOMATINIAME režime pavara pradeda veikti gavus aiškų PLC signalą.
AUTOMATINIAME režime pavara sustoja gavus iš PLC aiškų STOP signalą. Tai gali atsitikti
pasibaigus AUTO programai arba sutrikus įrenginio periferinei įrangai.
AUTOMATINIS režimas yra nutraukiamas suaktyvinus vėlinimo laiką, kuris gali būti
keičiamas valdymo skyde. Kai tankinimo įrenginys sustoja dėl parodyto sutrikimo
koaguliacijos agento ruošimo bloke, eksploatavimo režimas automatiškai pereina į vėlinimo
laiko režimą. Į AUTOMATINĮ režimą jis vėl pereis tuo atveju, jei sutrikimas koaguliacijos
agento ruošimo bloke bus pašalintas per vėlinimo laiką. PLC perderina pasirinktą vėlinimo
laiką. Jei sutrikimas koaguliacijos agento ruošimo sistemoje bus pašalintas praėjus vėlinimo
laiką, reikės iš naujo paleisti automatinį režimą.
Sutrikus greičio keitimui, visas įrenginys veikia toliau. Tik valdymo skyde atsiranda indikacija
apie sutrikimą.
PUSIAU AUTOMATINIS režimas:
Paleidimas atliekamas rankiniu būdu. Pavara PUSIAU AUTOMATINIAME režime
paleidžiama ir sustabdoma rankiniu būdu. Valdymas yra toks pat kaip AUTOMATINIAME
režime, išskyrus tai, kad po sutrikimo ir pakartotino nustatymo (reset?) pavarą reikia paleisti
rankiniu būdu.
.
Galimi sutrikimo signalai:
• Greičio keitimo sutrikimas
• Variklio apsaugos ir termistoriaus sutrikimas
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Tankinimo įrenginio būgno valymo sistema
Tankinimo įrenginio būgno valymo sistemą sudaro:
• Purkštukų antgalių sekcija
• Keturi selenoidiniai vožtuvai
• Nekontaktinis jungiklis
Purkštukų antgalių sekciją sudaro keturi purkštukų vamzdžiai, du kairėje, du dešinėje, abu
viršuje ir apačioje. Kiekvienas purkštukų vamzdis turi savo solenoidinį vožtuvą. Šių keturių
solenoidinių vožtuvų valdymas PLC valdiklyje yra apjungtas į dvi grupes, kurių kiekviena turi
du solenoidinius vožtuvus. Apatinė purkštukų antgalių sekcija su kairiuoju/dešiniuoju
vožtuvais, ir viršutinė purkštukų antgalių sekcija su kairiuoju/dešiniuoju vožtuvais.
Solenoidinių vožtuvų grupė I (apačioje):
Solenoidinių vožtuvų grupė II (viršuje):

solenoidiniai vožtuvai I ir II
solenoidiniai vožtuvai III ir IV

Purkštukų antgalių sekcijoje yra įtaisytos dvi metalinės juostos kontaktavimui su
nekontaktiniu jungikliu. Jei purkštukų antgalių sekcijos pavara po to, kai metalinė juosta
priartėja, nėra išjungiama arba perkraunama, yra suaktyvinamas nustatytas užprogramuotas
papildomas laikas (60 sekundžių). Sutrikimo signalas yra rodomas, bet visas įrenginys
neišjungiamas.
AUTOMATINIS režimas:
AUTOMATINIAME režime ši pavara pradeda veikti gavusi aiškų PLC signalą. Po to, kai yra
suaktyvinama būgno valymo sistema, purkštukų antgalių sekcija pirma pasisuka į savo pagrindinę
poziciją (jei dar nebuvo pasisukęs). Pagrindinę poziciją rodo metalinė juosta. Tada atsidaro pirmasis
solenoidinis vožtuvas ir po dviejų sekundžių sekcija iš savo pagrindinės pozicijos pasisuka maždaug ¼
apsisukimo. Kai įvyksta kontaktas su nekontaktiniu jungikliu (tai parodo antra metalo juosta), užsidaro
pirmasis solenoidinis vožtuvas, atsidaro antrasis, ir sekcijos pavara keičia poliariškumą. Po dviejų
sekundžių purkštukų antgalių sekcija grįžta į savo pagrindinę poziciją. Ir vėl, prasideda, kaip anksčiau
aprašyta, sukamasis judesys, tačiau dabar atsidaro trečiasis solenoidinis vožtuvas ir reversinis
ketvirtasis solenoidinis vožtuvas. Šie procesai sudaro vieną valymo ciklą. Kiekvienos solenoidinių
vožtuvų grupės ciklų dažnis gali būti individualiai iš anksto parinktas operatoriaus ekrane rankiniu
būdu. Mes rekomenduojame iš anksto, kaip standartinį, pasirinkti tokį režimą, kad kiekvieną valymo
ciklą lydėtų tik apatinių solenoidinių vožtuvų atsidarymas, o viršutinių solenoidinių vožtuvų atsidarymas
būtų suaktyvinamas tik kas antrą valymo ciklą.
Būgno valymo sistema AUTOMATINIAME režime pradeda veikti automatiškai, pasibaigus tam tikram
pauzės laikui (užprogramuotam valdymo skyde). Jei yra naudojamas operatoriaus ekranas, papildomai
gali būti nustatytas ir valymo ciklų tarp pauzių skaičius.
Jei yra naudojamas operatoriaus ekranas, būgno valymo sistema gali būti užprogramuota nuolatiniam
darbui AUTOMATINIAME režime, naudojant START komandą. Bet ši komanda turi būti rankiniu būdu
atšaukta, kad galėtų būti vėl suaktyvinta AUTOMATINIAME režime po tam tikro užprogramuotų pauzių
skaičiaus.

PUSIAU AUTOMATINIS režimas:
Paleidžiamas rankiniu būdu. Pavara PUSIAU AUTOMATINIAME režime yra paleidžiama ir
sustabdoma rankiniu būdu. Purkštukų antgalių sekcijos sukimosi kryptį ir solenoidinių vožtuvų
atidarymą/užsidarymą lemia bekontakčio jungiklio impulsas. Dumblo vožtuvas yra atidaromas ir
uždaromas rankiniu būdu. Būgno valymo sistema lieka aktyvi tol, kol ji sustabdoma rankiniu būdu.
Pauzių trukmės nėra aktyvios.
Neskaitant to, šis valdymas yra identiškas valdymui AUTOMATINIAME režime, išskyrus tai, kad po
gedimo ir jo perderinimo, yra reikalingas rankinis paleidimas.

Galimi sutrikimų signalai:
• Kai viršijamas purkštukų antgalių sekcijos vėlinimo laikas
• Kai sutrinka variklio apsauga
7.3.7

Tarpinis filtrato laikymo rezervuaras ir filtrato grąžinimo siurblys:
Laidus lygio kontrolės zondas yra įtaisytas filtrato laikymo rezervuare. Filtrato grąžinimo
siurblio greitis yra keičiamas rankiniu būdu.
Apsauga nuo sausos eigos yra užtikrinama filtrato laikymo rezervuare esančiu lygio zondu.
AUTOMATINIS režimas:
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AUTOMATINIAME režime pavara pradeda veikti gavusi aiškų PLC signalą. Grąžinimo siurblys
AUTOMATINIAME režime yra valdomas filtrato laikymo rezervuare įtaisytu lygio zondu. Siurblys
pradeda dirbti, kai yra pasiekiamas MAKSIMALUS lygis ir veikia tol, kol lygio zondas yra padengiamas
skysčiu.
Optinė indikacija valdymo skyde yra skirta tik EKSPLOATAVIMO ir RAMYBĖS būsenoms parodyti.
Indikacijų apie sutrikimus nebūna.

PUSIAU AUTOMATINIS režimas:
Paleidžiamas rankiniu būdu. Pavara PUSIAU AUTOMATINIAME režime paleidžiama tik
rankiniu būdu. Kai skysčio lygis filtrato laikymo rezervuare nukrenta, lygio zondas sustabdo
siurblį. Siurblys vėl paleidžiamas rankiniu būdu.
Neskaitant to, šis valdymas yra identiškas valdymui AUTOMATINIAME režime, išskyrus tai,
kad po sutrikimo ir jo perderinimo pavara turi būti paleista rankiniu būdu.
Galimi sutrikimų signalai:
• Sutrikusi variklio apsauga
7.3.8

Sutankinto dumblo transportavimo sistema (pasirenkama)
Sutankinto dumblo transportavimo sistema (pasirenkama) veikia pastoviu greičiu.
AUTOMATINIS režimas:
Pavara AUTOMATINIAME režime pradeda veikti gavusi aiškų PLC signalą. Transportavimo
sistema AUTOMATINIAME režime sustoja, kai PLC duoda STOP signalą. Tai gali atsitikti
tada, kai baigiasi AUTO programa arba atsiranda sutrikimas įrenginio periferinėje įrangoje.
Transportavimo sistema yra valdoma naudojant tankinimo įrenginio vėlinimo laiką.
PUSIAU AUTOMATINIS režimas:
Paleidžiama rankiniu būdu. Transportavimo sistema PUSIAU AUTOMATINIAME režime
paleidžiama ir sustabdoma rankiniu būdu, t.y. veikia nepertraukiamai. Neskaitant to, šis
valdymas yra identiškas valdymui AUTOMATINIAME režime, išskyrus tai, kad po sutrikimo ir
jo perderinimo pavara turi būti paleista rankiniu būdu.
Galimi sutrikimų signalai:
• Variklio apsaugos sutrikimo signalas

7.3.9

Filtrato padavimo siurblys su tarpiniu laikymo rezervuaru (pasirenkamas)
Tarpiniame filtrato laikymo rezervuare yra du užpildymo lygio zondai. Filtrato grąžinimo
siurblys veikia pastoviu greičiu. Nuo sausos eigos saugo tik lygio zondas esantis filtrato
laikymo rezervuare.
AUTOMATINIS režimas:
AUTOMATINIAME režime pavara pradeda veikti po to, kai gauna aiškų PLC signalą. Filtrato
tiekimo siurblys AUTOMATINIAME režime yra valdomas tarpiniame filtrato laikymo
rezervuare esančiais lygio zondais. Kai lygis šiame rezervuare pasiekia MAKSIMALŲ,
siurblys įsijungia ir veikia tol, kol suaktyvinamas MINIMALAUS lygio zondas.
MAKSIMALAUS lygio zondas skysto dumblo laikymo rezervuare negali būti padengtas dumblu ilgiau
negu 5 (10) sekundžių (“padengimo laikas“). Jei šis “padengimo laikas“ yra viršijamas, liaujasi veikęs
visas dumblo tankinimo įrenginio blokas ir koagulianto dozavimo siurblys. Toliau veikia tik skysto
dumblo siurblys, taigi ir jo valdymas lieka suaktyvintas. Tačiau, jei lygmuo šiame rezervuare žemiau
MAKSIMALAUS lygio nukrenta neperžengdamas užprogramuoto “padengimo laiko” ribų, tai neturi
įtakos įrenginiui, kaip visumai. Jei visas blokas ir koaguliacijos agento dozavimo siurblys sustoja dėl
“padengimo laiko”, PLC valdiklyje pradedamas skaičiuoti vėlinimo laikas. Kai vėlinimo laikas praeina,
visas įrenginys vėl automatiškai pradeda veikti AUTOMATINIAME režime. Sutrikimo signalas nėra
rodomas.
“Padengimo laikas” ir vėlinimo laikas gali būti keičiami valdymo skyde.
Atliekant funkcinį MINIMALAUS lygio zondo bandymą, MINIMALAUS lygio zondas PLC valdikliui turi
nuolat siųsti MINIMALAUS lygio signalą, ir tik po to MAKSIMALAUS lygio indikaciją. Jei taip nėra, yra
suaktyvinamas sensor defective (sugedęs jutiklis), Optinis signalas valdymo skyde rodo
EKSPLOATACIJOS ir RAMYBĖS būsenas ir sutrikimus.
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PUSIAU AUTOMATINIS režimas:
Paleidžiamas rankiniu būdu. Pavara PUSIAU AUTOMATINIAME režime paleidžiama ir sustabdoma
rankiniu būdu. PUSIAU AUTOMATINIAME režime pavara nėra valdoma MAKSIMALAUS ir
MINIMALAUS lygio zondais. Rankiniu būdu paleistas siurblys pradeda veikti praėjus tam tikram
užprogramuotam delsos laikui ir veikia tol, kol gauna signalą iš MINIMALAUS lygio zondo. Tada vėl
pradedamas skaičiuoti vėlinimo laikas ir pavara automatiškai(!) įsijungia - po to, kai yra parodomas
laikas, nustatytas iki kito MINIMALAUS lygio.

Neskaitant to, šis valdymas yra identiškas valdymui AUTOMATINIAME režime, išskyrus tai, ,
kad po sutrikimo ir jo perderinimo, pavara turi būti paleista rankiniu būdu.
Galimi sutrikimų signalai:
• Zondo gedimo (MINIMALAUS lygio)
• Variklio apsaugos sutrikimo
• Pneumatinio slėgio reguliavimo kūgio (pasirinktinas) sutrikimo
7.4

Įrenginio blokas: koaguliacijos agento ruošimo įrenginys

7.4.1

1-kameros koaguliacijos agento ruošimo blokas
Šiame koaguliacijos agento ruošimo bloke yra:
• Maišiklis
• Pneumatinis lygio zondas
Koaguliacijos agento ruošimo blokas yra 1 kameros mazgas su apskritu rezervuaru.
Koaguliacijos agento tirpalo ekstrakcija yra atliekama naudojant prie rezervuaro prijungtą
ekstrakcijos vamzdį. Koaguliacijos agento koncentrato dozavimas yra atliekamas rankiniu
būdu, naudojant rezervuare įtaisytą išbarstymo prietaisą ir plovimo sistemą.
AUTOMATINIS režimas:
Kadangi koaguliacijos agento ruošimo blokas yra valdomas rankomis, “realus“
eksploatavimas AUTOMATINIAME režime neįmanomas.
Paleidžiamas rankiniu būdu. Maišiklis turi būti paleidžiamas ir sustabdomas rankomis.
MINIMALAUS lygio zondas sustabdo visą dumblo tankinimo įrenginį ir duoda signalą apie
sutrikimą. Visas įrenginys gali būti vėl paleistas pašalinus sutrikimą ir atlikus perderinimą.
Nauja START komanda maišikliui turi būti duota rankomis.
PUSIAU AUTOMATINIS režimas:
Valdymas yra toks pat kaip valdymas AUTOMATINIAME režime.
Užpildymo lygio zondo signalas yra toks pat kaip AUTOMATINIAME režime.
Galimi sutrikimų signalai:
• Koaguliacijos agento paruošimo sistemos apsaugos nuo sausos eigos sutrikimo
• Maišiklio variklio apsaugos sutrikimo

7.4.2

2-kamerų koaguliacijos agento ruošimo blokas alternatyviam eksploatavimui
Šiame koaguliacijos agento ruošimo bloke yra:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maišiklis I (kamera I)
Maišiklis II (kamera II)
Solenoidinis vožtuvas
Plūdinis debitmatis su magnetiniu kontaktu.
3-padėčių variklio vožtuvas
sukamasis skydas
Elektrinis rutulinis vožtuvas I (kamera I)
Elektrinis rutulinis vožtuvas II (kamera II)
Pneumatinis lygio zondas

Šis koaguliacijos agento ruošimo blokas turi dvi šalia įtaisytas kameras.Jas skiria pertvara su
atviru viršumi, kad kamerai I persipildžius, skystis galėtų tekėti į kamerą II, o iš čia į perpildą.
. Koaguliacijos agento tirpalo ekstrakcija vykdoma per ekstrakcijos vamzdį su atvamzdžiu
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kiekvienoje kameroje. Abu šie atvamzdžiai turi įtaisytus elektrinius rutulinius vožtuvus.
Koaguliacijos agento tirpalas yra ekstrahuojamas iš kameros I, vamzdis į kamerą II yra
uždarytas ir atvirkščiai.
Koaguliacijos agento koncentratas miltelių pavidale yra dozuojamas išbarstymo įtaisu ir
plovimo įtaisu įmontuotais ant sukamojo skydo tarp dviejų kamerų. Koaguliacijos agento
koncentratas į kameras (I ir II) gali būti tiekiamas pakaitomis.
Skystas koaguliacijos agento koncentratas į kameras dozuojamas naudojant 3 krypčių
vožtuvą.
Alternatyvus maitinimas, t.y. automatiškas perjungimas iš vienos kameros į kitą, gali būti
atliekamas naudojant lygio kontrolės sistemą. O alternatyvi ekstrakcija iš abiejų kamerų
atliekama naudojant du lygio kontrolės vožtuvus, kurie naudojami taip pat pakaitomis. Tuo
metu kai vyksta koaguliacijos agento tirpalo ekstrakcija iš kameros I, prasideda paruošimo
procesas kameroje II. Taip pakaitomis vyksta visas procesas.
Perpildos zondas apsaugo nuo koaguliacijos agento ruošimo bloko perpildos. Jis įtaisytas
kameroje II, ir tarnauja kaip apsaugos priemonė tam atvejui, jei MAKSIMALAUS lygio
zondas sugestų. Šis perpildos zondas yra aktyvus bet kurioje eksploatavimo situacijoje.
Kadangi į koaguliacijos agento ruošimo bloką gali būti tiekiamas ir skysto ir kieto pavidalo
koagulianto koncentratas, koks (kietas ar skystas) koagulianto koncentratas bus
dozuojamas, turi būti valdymo skyde parinkta iš anksto prieš paleidžiant įrenginį
AUTOMATINIAME arba PUSIAU AUTOMATINIAME režime.
AUTOMATINIS režimas:
AUTOMATINIAME režime solenoidinis vožtuvas atsidaro gavęs aiškų signalą iš PLC.
Plūdinis debitmatis turi judamą magnetinį kontaktą. Geras veikimas yra užtikrintas tol, kol
metalinis plūdės elementas juda virš magnetinių kontaktų. Po to, kai atsidaro solenoidinis
vožtuvas, praėjus 5 sekundėms po paleidimo, turi būti nusiųstas signalas į PLC, nes kitaip
bus sustabdytas maitinimo procesas ir parodytas sutrikimas. Plūdės elementas negali judėti
žemiau kontaktų ilgiau negu 10 sekundžių, nes jei taip atsitiks, užsidarys solenoidinis
vožtuvas ir bus parodytas sutrikimas. Įrenginio dalis koagulianto agento ruošimo blokas
išsijungs ir valdymo skyde atsiras sutrikimo indikacija.
Tai apsaugos nuo dumblo tankinimo įrenginio, o ypač koaguliacijos agento ruošimo bloko
darbo esant per mažam vandens slėgiui. Po to, kai po sutrikimo bus atliktas perderinimas,
visas įrenginys vėl pradės veikti AUTOMATINIAME režime.
Praėjus trims minutėms nuo to momento, kai buvo pradėtas koaguliacijos agento ruošimo
įrenginio užpildymas vandeniu, į PLC integruotas taimeris paleidžia maišiklį I esantį kameroje
I. Tuo pat metu – kai prasideda vandens dozavimas ir koaguliacijos agento ruošimo blokui
duodama START komanda - yra nustatomas MINIMALAUS užpildymo lygis. Kai atsiranda
MINIMALAUS lygio indikacija, prasideda nuolatinis papildymas koaguliacijos agentu.
Dozavimas automatiškai nutrūksta tada, kai išsenka iš anksto parinktas dozavimo pabaigos
laikas. Jei dozavimo proceso metu įvyksta eksploatavimo klaida, likusi laiko dalis yra
išsaugoma PLC atmintyje, ir dozavimas tęsiamas po to, kai po sutrikimo yra atliekamas
perderinimas. Dozavimo laiko kiekis apskaičiuojamas žinant, koks yra koaguliacijos agento
tirpalas ir kiek vandens tiekiama per valandą.
PLC turi būti užprogramuotas išsaugoti dozavimo laiko kiekį, netgi jei dingtų įtampa. Kai
dozavimas prasidės, dozavimo laikas bus prisumuotas PLC valdiklyje (arba atimtas iš
užprogramuotos impulso trukmės). Tai leidžia išsaugoti likutinį dozavimo laiką tuo atveju, jei
sutrinka eksploatavimas arba nutrūksta energijos tiekimas. Eliminavus sutrikimą arba
atkūrus maitinimą, į įrenginį belieka sudėti tik likusį koaguliacijos agento kiekį.
Kai koaguliacijos agento ruošimo bloko kameroje I yra pasiekiamas MAKSIMALUS lygis,
vandens tiekimas ir koaguliacijos agento dozavimas išsijungia. (Jei dozuojamas kieto
pavidalo koaguliacijos agentas, vanduo yra tiekiamas dar 2 sekundes, kad nusiplautų
koaguliacijos agento padavimo piltuvas ir išbarstytuvas.)
Dabar, jei kamera dar nėra pripildyta, sukamasis skydas ir trijų padėčių variklio vožtuvas
automatiškai persijungia dozavimui į kamerą II. Pasikeičia ir ekstrakcijos vožtuvai, t.y.
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ekstrakcijos vožtuvas I (kamera I) atsidaro, o ekstrakcijos vožtuvas II (kamera II) užsidaro.
Maišiklis I ir maišiklis II dirba dar vieną valandą dėl PLC valdiklyje užprogramuoto vėlinimo
laiko. Jei tuo (koaguliacijos agento ekstrakcijos) metu, lygis nukrenta žemiau
MAKSIMALAUS, vidinis PLC laikrodis (gal laikrodžio parodymas?) bus anuliuotas.
Užprogramuoto vėlinimo laiko pabaiga gali būti parodyta operatoriaus ekrane, jei jis
naudojamas.
MINIMALAUS lygio zondo signalas yra koaguliacijos agento dozavimo pradžia.
Apsaugos nuo sausos eigos zondas kameroje I rodo TUŠČIOS arba SAUSOS eigos būseną
koaguliacijos agento ruošimo bloke. Jis taip pat skirtas apsaugoti nuo sauso eigos kitas
įrenginio dalis. Nustoja dirbti visas dumblo tankinimo įrenginys. Tik tada, kai MINIMALAUS
lygis kameroje II yra viršijamas, dumblo tankinimo įrenginys vėl pradeda veikti. Perderinimas
prieš pakartotiną paleidimą yra reikalingas tik praėjus vėlinimo laikui.
AUTOMATINIAME režime koaguliacijos agento ruošimo blokas, vandens tiekimas ir
koaguliacijos agento dozavimas sustoja, jei krenta vandens slėgis (plūdinis debitmatis su
magnetiniu kontaktu). PLC duoda STOP signalą tada, jei atsiranda sutrikimas, kurio
priežastis periferinė įrenginio įranga arba MAKSIMALAUS lygio zondas.
Jei sutrikimas atsiras koaguliacijos agento ruošimo proceso metu, dozavimo procesas tęsis
po to, kai tik sutrikimas bus eliminuotas ir atliktas perderinimas. Tai leidžia išlaikyti pasirinktą
koaguliacijos agento koncentraciją koaguliacijos agento ruošimo bloke.
PUSIAU AUTOMATINIS režimas:
Paleidžiamas rankiniu būdu. PUSIAU AUTOMATINIAME režime solenoidinis vožtuvas
atidaromas ir uždaromas rankomis.
Maišiklis I ir maišiklis II turi būti paleisti ir sustabdyti rankomis. Ekstrakcijos vožtuvai I ir II ir s
skydo valdymas taip pat turi būti valdomi rankiniu būdu. Tai taikytina ir koaguliacijos agento
koncentrato dozavimo sistemai. Plūdinis debitmatis yra aktyvus ir PUSIAU
AUTOMATINIAME ir AUTOMATINIAME režime.
Nežiūrint to valdymas yra toks pat, kaip AUTOMATINIAME režime, išskyrus tai, kad po
sutrikimo ir po jo atlikto perderinimo START komanda yra pakartotinai duodama rankomis.
Lygio zondai duoda tuos pačius signalus kaip ir AUTOMATINIAME režime.
Galimi sutrikimų signalai:
• Per mažas vandens slėgis
• Sutrikusi koaguliacijos agento ruošimo bloko apsauga nuo sausos eigos
• Sutrikusi maišiklio I ir II variklių apsauga
• Sutrikusi koaguliacijos agento ruošimo bloko apsauga nuo perpildos
• 2 krypčių variklio vožtuvo gedimas
• Sutrikusi sukamojo skydo variklio apsauga
• Sutrikusi elektrinio rutulinio vožtuvo ir II variklio apsauga
7.4.3

2-kamerų koaguliacijos agento ruošimo blokas (dviejų aukštų)
Šiame koaguliacijos agento ruošimo bloke yra:
•
•
•
•
•

Maišiklis I (kamera I)
Solenoidinis vožtuvas
Elektrinis rutulinis vožtuvas
Plūdinis debitmatis su magnetiniu kontaktu
Pneumatinis lygio zondas

Tai 2 kamerų įrenginys, kurio kameros yra sumontuotos viena virš kitos.
Viršutinėje kameroje I yra perpilda. Koaguliacijos agento tirpalo ekstrakcija vyksta per
ekstrakcijos vamzdį su atvamzdžiu apatinėje kameroje I. Abi kameros yra sujungtos su
vamzdžiu su elektriniu rutuliniu guoliu.
Kadangi į koaguliacijos agento ruošimo bloką gali būti tiekiamas ir skysto ir kieto pavidalo
koagulianto koncentratas, koks (kietas ar skystas) koagulianto koncentratas bus
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dozuojamas, turi būti valdymo skyde parinkta iš anksto prieš paleidžiant įrenginį
AUTOMATINIAME arba PUSIAU AUTOMATINIAME režime.
AUTOMATINIS režimas:
AUTOMATINIAME režime solenoidinis vožtuvas atsidaro, kai gauna aiškų signalą iš PLC
valdiklio. Plūdinis debitmatis yra aprūpintas judamu magnetiniu kontaktu. Nepriekaištingas
eksploatavimas yra užtikrintas tol, kol metalinis plūdės elementas juda virš magnetinių
kontaktų. Po to, kai solenoidinis vožtuvas atsidaro, kontakto signalas turi būti į PLC
nusiųstas praėjus 5 sekundėms po paleidimo, nes maitinimo procesas sustos ir atsiras
sutrikimo indikacija. Plūdės elementas žemiau kontaktų neturi judėti ilgiau kaip 10 sekundžių,
nes užsidarys solenoidinis vožtuvas ir atsiras sutrikimo indikacija. Įrenginio dalis koagulianto
agento ruošimo blokas išsijungs ir valdymo skyde atsiras sutrikimo indikacija.
Tai apsaugos nuo dumblo tankinimo įrenginio, o ypač koaguliacijos agento ruošimo bloko
darbo esant per mažam vandens slėgiui. Po to, kai bus pašalintas sutrikimas ir atliktas
perderinimas, visas įrenginys vėl pradės veikti AUTOMATINIAME režime.
Praėjus trims minutėms nuo to momento, kai yra pradėtas koaguliacijos agento ruošimo
įrenginio užpildymas vandeniu, į PLC integruotas taimeris paleidžia maišiklį I esantį kameroje
I. Tuo pat metu – kai prasideda vandens dozavimas ir koaguliacijos agento koncentrato
ruošimo blokui duodama START komanda - yra nustatomas MINIMALAUS užpildymo lygis.
Kai atsiranda MINIMALAUS lygio indikacija, prasideda nuolatinis papildymas koaguliacijos
agento koncentratu. Dozavimas automatiškai nutrūksta tada, kai išsenka iš anksto parinktas
dozavimo pabaigos laikas. Jei dozavimo proceso metu įvyksta eksploatavimo klaida, likusi
laiko dalis yra išsaugoma PLC atmintyje, ir dozavimas tęsiamas po to, kai sutrikimas yra
pašalinamas ir atliekamas perderinimas. Dozavimo laiko kiekis yra apskaičiuojamas žinant
koks yra koaguliacijos agento tirpalas ir kiek vandens tiekiama per valandą.
PLC turi būti užprogramuotas dozavimo laiko kiekį išsaugoti, netgi jei dingtų įtampa. Kai
dozavimas prasidės, dozavimo laikas bus prisumuotas PLC valdiklyje (arba atimtas iš
užprogramuotos impulso trukmės). Tai leidžia išsaugoti likutinį dozavimo laiką tuo atveju, jei
sutrinka eksploatavimas arba nutrūksta energijos tiekimas. Eliminavus sutrikimą arba
atkūrus maitinimą, į įrenginį yra dedamas tik likęs koaguliacijos agento kiekis.
Kai koaguliacijos agento ruošimo bloko kameroje I yra pasiekiamas MAKSIMALUS lygis,
vandens tiekimas ir koaguliacijos agento dozavimas išsijungia. (Jei dozuojamas kieto
pavidalo koaguliacijos agentas, vanduo yra tiekiamas dar 2 sekundes, kad nusiplautų
koaguliacijos agento padavimo piltuvas ir išbarstytuvas.)
Jei kamera II nėra pilna, kai yra užpildoma kamera I, elektrinis
rutulinis vožtuvas neatsidaro tol, kol nesibaigs iš anksto parinktas brendimo laikas. Brendimo
laikas gali būti iš anksto parenkamas valdymo skyde. Esant nepertraukiamo eksploatavimo
režime brendimo laiko funkcija yra neaktyvi. Šis laiko parametras padeda išvengti
nesubrendusio koaguliacijos agento išmetimo į kamerą II tuoj po to, kai yra baigiamas
ruošimas kameroje I. MINIMALAUS lygio zondas kameroje II visada tarnauja kaip STARTO
signalas elektrinio rutulinio vožtuvo atsidarymui. Paruoštasis koaguliacijos agento tirpalas
teka į kamerą II. Elektrinis rutulinis vožtuvas užsidaro, kai kameroje I yra pasiekiamas
MINIMALUS lygis. Koaguliacijos agento ruošimas kameroje I vėl prasideda praėjus
užprogramuotam 20 sekundžių delsos laikui.
Po to maišiklis I veikia dar vieną valandą, dėl PLC valdiklyje užprogramuoto vėlinimo laiko.
Jei tuo (koaguliacijos agento išleidimo) metu koaguliacijos agento lygis, vidinio PLC
laikrodžio parodymai anuliuojami. Tai, kad užprogramuotas vėlinimo laikas praėjo, gali būti
parodyta operatoriaus ekrane (jei jis naudojamas).
AUTOMATINIAME režime koaguliacijos agento ruošimo blokas, vandens tiekimas ir
koaguliacijos agento dozavimas sustoja, jei krenta vandens slėgis (plūdinis debitmatis su
magnetiniu kontaktu). PLC duoda STOP signalą tada, jei atsiranda sutrikimas, kurio
priežastis periferinė įrenginio įranga arba MAKSIMALAUS lygio zondas.
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Jei sutrikimas atsiras koaguliacijos agento ruošimo proceso įrenginyje metu, dozavimo
procesas tęsis po to, kai tik sutrikimas bus eliminuotas ir RESET. Tai leidžia išlaikyti
pasirinktą koaguliacijos agento koncentraciją koaguliacijos agento ruošimo bloke.
PUSIAU AUTOMATINIS režimas:
Paleidžiamas rankiniu būdu. PUSIAU AUTOMATINIAME režime solenoidinis vožtuvas
atidaromas ir uždaromas rankomis.
Maišiklis I ir išleidimo rutulinis vožtuvas turi būti paleisti ir sustabdyti rankiniu būdu. Tai
taikytina ir koaguliacijos agento koncentrato dozavimo sistemai. Impulso/pauzės režimo
dozavimas nevyksta. Plūdinis debitmatis yra aktyvus ir PUSIAU AUTOMATINIAME ir
AUTOMATINIAME režime.
Nežiūrint to valdymas yra toks pat, kaip AUTOMATINIAME režime, išskyrus tai, kad po
sutrikimo pašalinimo ir perderinimo START komanda turi būti pakartotinai duodama
rankomis. Lygio zondai duoda tuos pačius signalus kaip ir AUTOMATINIAME režime
Galimi sutrikimų signalai:
• Per mažas vandens slėgis
• Sutrikusi koaguliacijos agento ruošimo bloko apsauga nuo sauso eigos
• Sutrikusi maišiklio I variklio apsauga
• Sugedęs elektrinis rutulinis vožtuvas
• Sutrikusi koaguliacijos agento ruošimo bloko apsauga nuo perpildos.
7.4.4

3-kamerų koaguliacijos agento ruošimo blokas
Šiame koaguliacijos agento ruošimo bloke yra:
•
•
•
•
•

Maišiklis I (kamera I)
Maišiklis II (kamera II)
Solenoidinis vožtuvas
Plūdinis debitmatis su magnetiniu kontaktu
Pneumatinis lygio zondas

Perpildos zondas apsaugo nuo koaguliacijos agento ruošimo bloko perpildos. Jis įtaisytas ,
kaip apsaugos priemonė, tam atvejui, jei MAKSIMALAUS lygio zondas sugestų. Perpildos
zondas yra aktyvus bet kurioje eksploatavimo situacijoje.
Kadangi į koaguliacijos agento ruošimo bloką gali būti tiekiamas ir skysto ir kieto pavidalo
koagulianto koncentratas, koks (kietas ar skystas) koagulianto koncentratas bus
dozuojamas, turi būti valdymo skyde parinkta iš anksto prieš paleidžiant įrenginį
AUTOMATINIAME arba PUSIAU AUTOMATINIAME režime.
AUTOMATINIS režimas:
AUTOMATINIAME režime solenoidinis vožtuvas atsidaro, kai gauna aiškų signalą iš PLC
valdiklio. Plūdinis debitmatis yra aprūpintas judamu magnetiniu kontaktu. Nepriekaištingas
eksploatavimas yra užtikrintas tol, kol metalinis plūdės elementas juda virš magnetinių
kontaktų. Po to, kai solenoidinis vožtuvas atsidaro, kontakto signalas turi būti į PLC
nusiųstas praėjus 5 sekundėms po paleidimo, nes maitinimo procesas sustos ir atsiras
sutrikimo indikacija. Plūdės elementas žemiau kontaktų neturi judėti ilgiau kaip 10 sekundžių,
nes užsidarys solenoidinis vožtuvas ir atsiras sutrikimo signalas. Įrenginio dalis koagulianto
agento ruošimo blokas išsijungs ir valdymo skyde atsiras sutrikimo signalas.
Tai apsaugos dumblo tankinimo įrenginį, o ypač koaguliacijos agento ruošimo bloką nuo
eksploatavimo esant per mažam vandens slėgiui. Po to, kai sutrikimas bus perderintas, visas
įrenginys vėl pradės veikti AUTOMATINIAME režime.
Praėjus trims minutėms nuo to momento, kai yra pradėtas koaguliacijos agento ruošimo
įrenginio užpildymas vandeniu, į PLC integruotas taimeris paleidžia maišiklį I esantį kameroje
I. Tuo pat metu – kai prasideda vandens dozavimas ir koaguliacijos agento koncentrato
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ruošimo blokui yra duodama START komanda - yra nustatomas MINIMALAUS užpildymo
lygis.
Kai atsiranda MINIMALAUS lygio indikacija, prasideda nuolatinis papildymas koaguliacijos
agento koncentratu impulso/pauzės režime. . Impulso laikas (dozavimo laikas) gali būti
parinktas valdymo skyde (nuo 0 iki 900 sekundžių). Jei parenkamas ilgesnis negu 180
sekundžių (ilgesnis negu pauzė), dozavimas vyks be pertraukos. (Pastaba: Impulso laikas
yra apskaičiuojamas žinant pirminio tirpalo koncentraciją ir per valandą pripilamo vandens
kiekį).
PLC turi būti užprogramuotas impulso trukmę išsaugoti, netgi jei dingtų įtampa. Kai prasidės
pirmas dozavimo ciklas (impulso trukmė), impulsinio dozavimo trukmė bus PLC valdiklyje
prisumuota (arba atimta iš nustatyto impulso laiko).
Tai užtikrina likutinio impulso laiko išsaugojimą tuo atveju, kai atsiranda sutrikimas arba
nutrūksta energijos tiekimas.Pašalinus sutrikimą arba atkūrus energijos tiekimą, į įrenginį bus
dozėmis sudėtas tik likęs koaguliacijos agento kiekis.
Kai koaguliacijos agento ruošimo bloko kameroje I yra pasiekiamas MAKSIMALUS lygis,
vandens tiekimas ir koaguliacijos agento dozavimas išsijungia. (Jei dozuojamas kieto
pavidalo koaguliacijos agentas, vanduo yra tiekiamas dar 2 sekundes, kad nusiplautų
koaguliacijos agento padavimo piltuvas ir išbarstytuvas.) Dabar pradeda veikti maišiklis II
antroje kameroje. Maišikliai I ir II veikia dar vieną valandą, dėl PLC valdiklyje užprogramuoto
vėlinimo laiko. Jei tuo (koaguliacijos agento išleidimo) metu koaguliacijos agento lygis
nukrenta žemiau MAKSIMALAUS, vidinio PLC laikrodžio parodymai anuliuojami. Tai, kad
užprogramuotas vėlinimo laikas praėjo, gali būti parodyta operatoriaus ekrane (jei jis
naudojamas).
MINIMALAUS lygio zondo signalas reiškia koaguliacijos agento dozavimo pradžią.
Apsaugos nuo sauso eigos zondas trečioje kameroje rodo TUŠČIOS arba SAUSOS eigos
būsenas koaguliacijos agento ruošimo bloke (be to jo paskirtis yra apsaugoti nuo sausos
eigos kitas įrenginio dalis). Sustoja visas dumblo tankinimo įrenginys. Tik tada, kai yra
viršijamas MINIMALUS lygis trečioje kameroje, dumblo tankinimo įrenginys vėl paleidžiamas.
Perderinimas prieš pakartotinį paleidimą yra reikalingas tik tada, kai yra pasibaigęs vėlinimo
laikas.
AUTOMATINIAME režime koaguliacijos agento ruošimo blokas, vandens tiekimas ir
koaguliacijos agento dozavimas sustoja, jei krenta vandens slėgis (plūdinis debitmatis su
magnetiniu kontaktu). PLC duoda STOP signalą tada, jei atsiranda sutrikimas, kurio
priežastis periferinė įrenginio įranga arba MAKSIMALAUS lygio zondas.
Jei koaguliacijos agento ruošimo proceso įrenginyje metu atsiras sutrikimas, dozavimo
procesas gedimo metu nenutrūks, kol sutrikimas bus eliminuotas ir bus atliktas perderinimas.
Tai leidžia išlaikyti pasirinktą koaguliacijos agento koncentraciją koaguliacijos agento
ruošimo bloke.

PUSIAU AUTOMATINIS režimas:
Paleidžiama rankiniu būdu. PUSIAU AUTOMATINIAME režime solenoidinis vožtuvas
atidaromas ir uždaromas rankomis.
Maišiklius I ir II reikia paleisti ir sustabdyti rankomis. Tai taikytina ir koaguliacijos agento
koncentrato dozavimo sistemai. Dozavimo režimas “impulsas/pauzė” neveikia. Plūdinis
debitmatis yra aktyvus ir PUSIAU AUTOMATINIAME ir AUTOMATINIAME režime..
Neskaitant to valdymas yra toks pat, kaip AUTOMATINIAME režime, išskyrus tai, kad po
sutrikimo ir jo atitaisymo visos START komandos turi būti iš naujo duodamos rankomis.
Lygio zondai duoda tuos pačius signalus kaip AUTOMATINIAME režime.
Galimi sutrikimų signalai:
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Per žemas vandens slėgis
Sutrikusi koaguliacijos agento ruošimo bloko apsauga nuo sausos eigos.
Sutrikusi maišiklių I ir II variklių apsauga
Sutrikusi koaguliacijos agento ruošimo bloko apsauga nuo perpildos.

Koaguliacijos agento (skysto) koncentrato siurblys
Koaguliacijos agento koncentrato siurblys veikia pastoviu greičiu.
Apsauga nuo sausos eigos nėra integruota.

AUTOMATINIS režimas:
AUTOMATINIAME režime pavara įsijungia gavusi aiškų signalą iš PLC arba po to, kai
suaktyvinama koaguliacijos agento ruošimo bloko START komanda. Dozavimo procesas yra
išsamiai aprašytas rašant apie koaguliacijos agento ruošimo bloką..
PUSIAU AUTOMATINIS režimas:
Paleidžiamas rankiniu būdu. PUSIAU AUTOMATINIAME režime pavarą reikia paleisti ir
sustabdyti rankomis, o ji dirba nepertraukiamai.
Galimi sutrikimų signalai:
• Sutrikusi variklio apsauga
7.4.6

Koaguliacijos agento (miltelių pavidalo) dozavimo sraigtas
Koaguliacijos agento dozavimo sraigtas veikia pastoviu greičiu. Tarpiniame miltelių pavidalo
koaguliacijos agento koncentrato laikymo rezervuaras gali būti:
• Dozavimo sraigtas
• Dozavimo sraigto šildymo įtaisas
• Miltelių trūkumą rodantis zondas
Jei valdymo skyde yra parenkamas miltelių pavidalo koaguliacijos agento dozavimas
dozavimo sraigtu, nedelsiant pradeda veikti dozavimo sraigto šildymo įtaisas. Jis veikia tol,
kol pereinam prie skysto elektrolito dozavimo arba nutrūksta energijos tiekimas..
AUTOMATINIS režimas:
AUTOMATINIAME režime dozavimo sraigtas pradeda veikti gavęs aiškų signalą iš PLC arba
po to, kai suaktyvinama koaguliacijos agento ruošimo bloko START komanda. Dozavimo
procesas yra išsamiai aprašytas rašant apie koaguliacijos agento ruošimo bloką.. Veikia
šildymo sistema. Apsaugos nuo sausos eigos zondas yra aktyvus. Sausos eigos atveju
tarpiniame laikymo rezervuare dozavimo procesas nutrūksta ir atsiranda sutrikimo signalas.
PUSIAU AUTOMATINIS režimas:
Paleidžiamas rankiniu būdu. PUSIAU AUTOMATINIAME režime dozavimo sraigto pavara
paleidžiama ir sustabdoma rankomis, t.y. dozavimo sraigtas veikia nepertraukiamai. Veikia
šildymo sistema. Sausos eigos atveju tarpiniame laikymo rezervuare dozavimo procesas
nutrūksta ir atsiranda sutrikimo signalas.
Galimi sutikimų signalai:
• Sutrikusi dozavimo sraigto variklio apsauga
• Sutrikęs dozavimo sraigto šildymas
• Išėjęs iš rikiuotės miltelių trūkumą rodantis zondas.

7.4.7

Praskiedimo įrenginys antriniam koaguliacijos agento praskiedimui
Šiame praskiedimo įrenginyje yra:
• Solenoidinis vožtuvas
• Plūdinis debitmatis su magnetiniu kontaktu
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AUTOMATINIAME režime šis praskiedimo įrenginys turi būti įjungiamas atskirai duodant
komandą. Jis gali būti eksploatavimo AUTOMATINIAME režime metu bet kuriuo laiku
įjungtas ir išjungtas.
AUTOMATINIS režimas:
AUTOMATINIAME režime atsidaro solenoidinis vožtuvas. Plūdiniame debitmatyje yra
judamas magnetinis kontaktas. Nepriekaištingas veikimas yra užtikrintas tol, kol metalinis
plūdės elementas juda virš magnetinių kontaktų . Atsidarius solenoidiniam vožtuvui, per 5
sekundes nuo paleidimo turi būti nusiųstas kontaktinis signalas PLC valdikliui. Kitaip
solenoidinis vožtuvas užsidarys ir bus parodytas sutrikimas. Plūdės elementas neturi judėti
žemiau kontaktų ilgiau kaip 10 sekundžių, nes priešingu atveju solenoidinis vožtuvas
užsidarys ir bus duotas signalas apie sutrikimą. Skysto dumblo siurblys ir koaguliacijos
agento dozavimo siurblys ir išjungti ir valdymo skyde yra matomas sutrikimo signalas.
Įjungtas dumblo tankinimo įrenginys yra vėlinimo režime. Tada dumblo tankinimo įrenginys
yra apsaugotas nuo pavojaus būti eksploatuojamu esant per mažam vandens slėgiui arba
likti perpildytam flokuliuoto dumblo. Pašalinus sutrikimą , visas įrenginys vėl veikia
AUTOMATINIAME režime.
IAUTOMATINIAME režime praskiedimo įrenginys sustoja , kai sureaguoja koaguliacijos
agento ruošimo bloke esantis apsaugos nuo sausos eigos zondas ir /arba MAKSIMALAUS
lygio zondas esantis flokuliacijos reaktoriuje arba PLC valdiklis duoda komandą STOP. Taip
gali atsitikti , kai baigiasi AUTOMATINĖ programa arba atsiranda sutrikimas, kurio priežastis
periferinė įrenginio įranga.
Jei antrinio praskiedimo sistema turi būti naudojama AUTOMATINIAME režime, valdymo
skyde turi būti suaktyvinta komanda START. Ją reikia suaktyvinti rankomis, anksčiau negu
yra pasirenkamas AUTOMATINIS režimas. To nepadarius, antrinio praskiedimo sistema
AUTOMATINIAME režime nepasileis. Jei bus nutrauktas AUTOMATINIS viso įrenginio
eksploatavimas, praskiedimo sistema vėl taps veikianti ir tai tęsis tol, kol STAR komanda bus
atšaukta rankiniu būdu. Šis eksploatavimo režimas buvo tikslingai įdiegtas tam, kad įrenginį
būtų galima naudoti AUTOMATINIAME režime be antrinio praskiedimo.
PUSIAU AUTOMATINIS režimas:
Paleidžiama rankiniu būdu. PUSIAU AUTOMATINIAME režime solenoidinis vožtuvas
atsidaro ir užsidaro rankomis. Nepaisant to, valdymas yra toks pat kaip AUTOMATINIAME
režime, išskyrus tai, kad solenoidinis vožtuvas turi būti atidarytas rankomis po sutriko ir jo
atitaisymo, Lygio zondai duoda tuos pačius signalus, kokie yra duodami AUTOMATINIAME
režime.
Galimi sutrikimų signalai:
• Nėra vandens slėgio.
7.5

Funkcinis AUTOMATINIO režimo aprašymas
Visam dumblo tankinimo įrenginiui su visomis jo detalėmis ir papildoma įranga veikiant be
sutrikimų, yra suaktyvinami PLC valdiklyje užprogramuoti technologinio proceso etapai.

7.5.1

Automatinis paleidimas
Įrenginio paleidimas AUTOMATINIAME režime vyksta tokia tvarka, kaip užprogramuota PLC
valdiklyje.
Prieš pradedant veikti tankinimo įrenginiui ir papildomai įrangai , yra suaktyvinama valymo
sistema. Valymo ciklai (valymo sekų dažnis) ir pauzių trukmė gali būti nustatyti ir keičiami
rankiniu būdu , naudojant meniu komandas, jei yra naudojamas operatoriaus ekranas (žr.
atskiras operatoriaus ekranui skirtas specifikacijas).
Pasibaigus būgno valymo ciklui, pradeda veikti tankinimo įrenginio pavara.
Sraigtinio konvejerio sukimosi greitis turi būti nustatytas rankomis valdymo skyde.
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Tada pradeda veikti koaguliacijos agento dozavimo siurblys. Siurblio sukimosi greitis turi būti
nustatytas rankomis valdymo skyde.
Jei antrinio praskiedimo sistema buvo nustatyta valdymo skyde rankiniu būdu, dabar
atsidarys solenoidinis vožtuvas.
Skysto dumblo siurblys pradeda veikti po to, kai pradeda veikti koaguliacijos agento
dozavimo siurblys. Šio siurblio sukimosi greitis turi būti nustatytas rankomis valdymo skyde.
Filtrato grąžinimo siurblys įsijungia tada, kai tarpinis filtrato laikymo rezervuaras prisipildo iki
lygio zondo. Siurblys sustoja , kai užpildymo lygis nukrenta žemiau zondo lygio.
Sutankintas dumblas yra transportuojamas tam skirta įranga, kuri pradeda veikti tuoj pat po
tankinimo įrenginio paleidimo.
7.5.2

Darbo automatiniame režime nutraukimas
Eksploatavimas AUTOMATINIAME režime gali būti baigtas rankomis suaktyvinus STOP
funkciją arba suaktyvinus užprogramuotą vėlinimo laiką. Vėlinimo laikas užprogramuojamas
valdymo skyde. Vėlinimo laiko programą galima sustabdyti dar kartą parinkus vėlinimo laiko
funkciją. Tada tuoj pat įrenginys iš naujo pradeda veikti AUTOMATINIAME režime.
AUTOMATINIAME režime inicijuotas sustabdymo procesas vyksta PLC valdiklyje
užprogramuota tvarka.
Tuoj pat sustoja skysto dumblo siurblys ir koaguliacijos agento dozavimo siurblys.
Tankinimo įrenginys, būgno valymo sistema ir transportavimo įranga lieka veikti tol, kol
pasibaigia užprogramuotas vėlinimo laikas. Tada tankinimo įrenginys ir transportavimo
įranga sustoja, o būgno valymo sistema pradeda dar vieną valymo ciklą. Vėlinimo laiko
pabaigą rodo signalas valdymo skyde.
Įprasti pavarų vėlinimo laikai:
•
•
•
•
•
•

Skysto dumblo siurblio
Koaguliacijos agento dozavimo siurblio
Koaguliacijos agento antrinio praskiedimo įtaiso
Tankinimo įrenginio
Filtrato grąžinimo siurblio
Transportavimo įrenginio
Būgno valymo sistemos
tankinimo įrenginys sustoja

tuoj pat
tuoj pat
tuoj pat (jei suaktyvinta)
10 minučių (pasirenkama)
tuoj pat
10 minučių (pasirenkama)
Dar vienas valymo ciklas po to, kai

7.6

PUSIAU AUTOMATINIO režimo funkcijų aprašymas
Jei visas tankinimo įrenginys, jo sudedamosios dalys ir papildoma įranga veikia be sutrikimų,
viso dalys gali būti paleistos ir sustabdytos PUSIAU AUTOMATINIAME režime. Fiksuoti
užprogramuoti proceso žingsniai yra tik iš dalies aktyvūs. (Žr. skyrius, kuriuose aprašytos
atskiros įrenginio dalys)

7.6.1

Pusiau automatinis paleidimas:
Įrenginio paleidimas PUSIAU AUTOMATINIAME režime atliekamas individualiai parinkta
tvarka.

7.6.2

Darbo pusiau automatiniame režime nutraukimas
PUSIAU AUTOMATINIS režimas turi būti nutraukiamas rankiniu būdu , atskirai kiekvienai
įrenginio daliai. Vėlinimo laikas nėra suaktyvintas. PUSIAU AUTOMATINIAME režime
inicijuotas sustabdymas vyksta individualiai pasirinkta tvarka be vėlinimo laiko. Žiūrėkite,
kad dumblo tankinimo įranga nenukentėtų nuo sausos eigos ar kitokios žalos.
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8

Sutrikimų aptikimas ir šalinimas

8.1

Mechaniniai-techniniai ir mechaniniai eksploatavimo nulemti sutrikimai
Visos abiejų įrenginio blokų pavaros
Variklio gedimas
Sureagavo variklio apsaugos nuo perkrovos
prietaisas..

•
•
•
•

Pašalinkite visas mechanines kliūtis.
Patikrinkite variklio energijos suvartojimą.
Išjunkite maitinimo tinklo skyriklį.
Patikrinkite pavarą. Nustatę priežastį, ją, jei
reikia, pašalinkite.
• Įjunkite variklio apsaugos jungiklį ir
suaktyvinkite perderinimo (RESET) klavišą.
Patikrinkite ar nėra kietų daiktų siurblio
maitinimo linijose.

Fazės pertrūkimas

•
•
.

PLC (CPU) gedimas

Laikykitės nurodytų baterijų keitimo intervalų.
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8.1.1 Įrenginio blokas: dumblo tankinimo įrenginys
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Dumblo apdorojimo procesas neprasideda, nors nerodomas joks gedimas.
Įsitikinkite, kad išorinis elektros energijos tiekimas vyktų
normaliai.

Pertrauktas išorinis elektros energijos tiekimas.

Maitinimo linijos skyriklis yra padėtyje OFF (maitinimo linija Pastatykite maitinimo linijos skyriklį į padėtį ON (maitinimo
atjungta) .
linija prijungta).
Iš anksto parinktas PUSIAU AUTOMATINIS eksploatavimo Nustatykite AUTOMATINĮ eksploatavimo režimą.
režimas
Nuspaustas avarinio stabdymo jungiklis.

•
•

Susilydė kontrolinis lydusis saugiklis.

Raskite priežastį ir pakeiskite saugiklį.

Atlaisvinkite avarinio stabdymo jungiklį
Suaktyvinkite perderinimo (RESET) jungiklį.

Dumblo tiekimo siurblys netiekia dumblo, nors nėra rodomas joks gedimas.
Iš anksto parinktas PUSIAU AUTOMATINIS režimas

Nustatykite AUTOMATINĮ eksploatavimo režimą

Siurblio korpuse yra oro

Trumpam pakelkite ir vėl nuleiskite įjungtą tiekimo siurblį ant
kėlimo įtaisu.

Užblokuotas atbulinis vožtuvas.

Išvalykite atbulinį vožtuvą.

Užkimštas įtėkmės vamzdis.

Išvalykite įtėkmės vamzdį.

Įtėkmės anga užblokuota kietu svetimkūniu.

Pašalinkite tą svetimkūnį.

Dažnio keitiklis yra perkrautas

•

MAKSIMALUS slėgis įtėkmėje

•
•

Patikrinkite dažnio keitiklio gedimus rodančią signalinę
lempą.
Patikrinkite saugiklį.
Patikrinkite/pakeiskite kalibravimą
Išlaukite vėlinimo laiką.

Dumblo siurblio paduodamas srautas yra per mažas arba jo visai nėra.
Patikrinkite paduodamo srauto valdymą.

•
•

Patikrinkite paduodamo srauto indikatorinę lemputę.

Jei reikia, srauto indikatorinę lemputę iš naujo nureguliuokite.

Susidėvėjo rotoriaus/statoriaus mazgas

Pakeiskite rotoriaus/statoriaus mazgą.

Dažnio keitiklis (žr. gamintojo instrukcijas)
Patikrinkite servovariklio galinį jungiklį, jei reikia jį
nureguliuokite.

Galima priežastis / Taisymas

Simptomas

Neįsijungia arba liaujasi veikęs koagulianto dozavimo siurblys.
Iš anksto parinktas PUSIAU AUTOMATINIS eksploatavimo Iš anksto nustatykite AUTOMATINĮ eksploatavimo režimą.
režimas
Lygio kontrolės zondas informuoja apie minimalų arba
tuščios eigos lygį koagulianto ruošimo įrenginyje.

Patikrinkite, ar koagulianto ruošimo įrenginyje yra
pakankamas agento kiekis.

Įsijungė apsauga nuo tuščios eigos.

Patikrinkite ar siurblio siurbimo pusėje yra agento.
Suaktyvinkite perderinimo klavišą ir vertinimo prietaisą.

Įsijungė apsauga nuo per didelio slėgio.

Raskite priežastį. Išvalykite vožtuvą ir, jei reikia, atbulinį
vožtuvą, išplaukite vamzdį. Išvalykite koaguliacijos agento
skiedimo mazgą ir vamzdį. Suaktyvinkite perderinimo
(RESET) klavišą ir vertinimo prietaisą.

Koaguliacijos agento nuosėdos korpuse arba dozavimo
linijoje, arba kietas daiktas blokuoja įtėkmę.

Išvalykite ir/arba pašalinkite kietą daiktą.

Dažnio keitiklio perkrova

•
•

Patikrinkite dažnio keitiklio signalinę lemputę.
Patikrinkite lydųjį saugiklį.
Patikrinkite/pakeiskite kalibravimą

Koaguliacijos agento dozavimo siurblio paduodamas srautas yra per mažas arba jo visai nėra.
•
•

Patikrinkite tiekiamo srauto kontrolės įrangą.
Patikrinkite
.

tiekiamo

srauto

indikatorinę

Dažnio keitiklis (žr. gamintojo instrukcijas)
Pakoreguokite servovariklio galinį jungiklį.

lemputę. Jei reikia, iš naujo atlikite srauto indikatoriaus kalibravimą.

Susidėvėjusi rotoriaus/statoriaus sistema

Pakeiskite sistemą pagal gamintojo instrukcijas.

Koaguliacijos agento nuosėdos korpuse arba dozavimo
linijoje, arba kietas daiktas blokuoja įtėkmę.

Išvalykite ir/arba pašalinkite kietą daiktą.

Koaguliacijos agento nuosėdos koaguliacijos agento
praskiedimo mazge arba dozavimo linijoje, arba kietas

Išvalykite koaguliacijos agento praskiedimo mazgą, ypač
maišymo sekciją ir dozavimo liniją, ir/arba pašalinkite
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daiktas blokuoja įtėkmę.

trukdantį daiktą.

Nesandarus koaguliacijos agento dozavimo siurblio veleno tarpiklis.
Veleno tarpiklis praleidžia skystį.

Patikrinkite jo lizdą. Jei reikia, pareguliuokite. Vadovaukitės
gamintojo instrukcijomis.

Pralaidi šliaužiklio izoliacija.

Pakeiskite šliaužiklio izoliaciją. (Vadovaukitės gamintojo
instrukcijomis)

Įjungtas dumblo tankinimo įrenginys nepradeda veikti, nors jokių gedimų nerodo.
Iš anksto parinktas PUSIAU AUTOMATINIS eksploatavimo Iš anksto nustatykite AUTOMATINĮ eksploatavimo režimą.
režimas
•

Perkrautas dažnio keitiklis

•

Patikrinkite dažnio keitiklio gedimų signalų sistemą.
Patikrinkite lydųjį saugiklį.
Patikrinkite/pakeiskite kalibravimą.

Pašalinkite kietą daiktą.

Kietas daiktas trukdo dirbti sraigtiniam konvejeriui.

Purkštukų antgalių sistema dumblo tankinimo įrenginyje neveikia.

8.1.2

Pasirinkimo jungiklis yra neteisingoje pozicijoje.

Pakeiskite pasirinkimo jungiklio poziciją į AUTO poziciją.

Nėra vandens slėgio.

Atsukite vandens kraną ir patikrinkite slėgį.

Įrenginio blokas: koaguliacijos agento ruošimo sistema
Galima priežastis / Šalinimas

Simptomas

Koaguliacijos agento ruošimo blokas neįsijungia arba nesustoja veikęs, nors nėra rodomas sutrikimas.
Nutrūko energijos tiekimas iš išorės.

Patikrinkite ar energijos tiekimas iš išorės vyksta normaliai.

Maitinimo šaltinio skyriklis yra išjungtas (padėtis OFF).

Įjunkite maitinimo šaltinio skyriklį (padėtis ON).

Iš anksto pasirinktas PUSIAU AUTOMATINIS režimas

Iš anksto pasirinkite AUTOMATINĮ režimą.

Nuspaustas avarinio stabdymo jungiklis.

Išjunkite avarinio stabdymo jungiklį. Nuspauskite perderinimo
jungiklį.

Susilydė valdymo saugiklis.

Raskite priežastį ir saugiklį pakeiskite.

Chemikalų rezervuaras yra tuščias (apsauga nuo sausos
eigos)

Pripildykite tarpinį chemikalų laikymo rezervuarą.

Sutriko vandens tiekimas.

Užtikrinkite normalų vandens tiekimą )kad slėgis nebūtų per
mažas).

Sumažėjo debitas. Plėdė nusileido žemiau magnetinio
kontakto.
Sustoja koaguliacijos
siurblys.

agento

koncentrato

dozavimo Sutriko vandens tiekimas arba per daug sumažėjo vandens
slėgis.

Sureagavo MINIMALAUS lygio arba sausos eigos zondas
ruošimo įrenginyje.

Simptomas

•

Pripildykite įrenginį vandeniu arba koaguliacijos agentu.
•
Nevyksta koaguliacijos agento ruošimas – įrenginys
TUŠČIAS
•
Sumažinkite ekstrakcijos greitį ir/arba ruoškite naują
koaguliacijos agentą.
•
Nustatytas PUSIAU AUTOMATINIS režimas. Pakeiskite
jį .
•
Patikrinkite ir išvalykite užpildymo lygio zondus.
Galima priežastis / šalinimas

Koaguliacijos agento koncentrato siurblys neįsijungia arba nesustoja.
Iš anksto pasirinktas PUSIAU AUTOMATINIS režimas

Iš anksto pasirinkite AUTOMATINĮ režimą.

Sureagavo MINIMALAUS lygio arba sausos eigos zondas
koaguliacijos agento ruošimo įrenginyje.

Patikrinkite, ar koaguliacijos agento koncentrato rezervuare
yra pakankamai terpės.

Koaguliacijos agento koncentrato siurblio paduodamas srautas yra per mažas arba jo iš viso nėra.
Patikrinkite paduodamo srauto valdymo mazgą (jei toks
yra).

•
Patikrinkite ranka valdomo rato poziciją (žr. gamintojo
instrukcijas)
•
Patikrinkite valdymo skyde nustatytas impulsų trukmes.

Užkimšta siurbimo anga.

Išvalykite.
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Atsirado koaguliacijos agento nuosėdų korpuse arba
dozavimo linijoje, ar kažkoks kietas daiktas užblokavo
įėjimą.

Išvalykite ir/arba pašalinkite kliūtį.

Užsikimšo dozavimo slėginis lankstusis vamzdis.

Išvalykite.

Užsikimšo dozavimo taškas/trijų padėčių vožtuvas
koaguliacijos agento dozavimo sistemoje.

Išvalykite.

Atsirado koaguliacijos agento koncentrato nuosėdų
rezervuare.

Koaguliacijos agento koncentratą išmaišykite. Laikykitės
koaguliacijos agento vartojimo instrukcijos. Patikrinkite
galiojimo laiką.

Susidėvėjo rotoriaus/statoriaus sistema

Pakeiskite šią sistemą laikydamiesi gamintojo instrukcijų.

Nesandarus koaguliacijos agento koncentrato siurblio veleno tarpiklis.
Praleidus veleno tarpiklis.

Patikrinkite jo lizdą. Jei reikia, pareguliuokite. Naudokitės
gamintojo instrukcijomis.

Pralaidi šliaužiklio izoliacija.

Pakeiskite šliaužiklio izoliaciją. (Vadovaukitės gamintojo
instrukcijomis).

Koaguliacijos agento antrinio praskiedimo sistema neįsijungia, nors sutrikimas nerodomas.
Nutrūko energijos tiekimas iš išorės.

Įsitikinkite, kad energijos tiekimas iš išorės vyksta normaliai.

Maitinimo šaltinio skyriklis yra išjungtas (padėtis OFF).

Įjunkite maitinimo šaltinio skyriklį (padėtis ON).

Iš anksto pasirinktas PUSIAU AUTOMATINIS režimas

Pasirinkite AUTOMATINĖ režimą.

Nuspaustas avarinio išjungimo jungiklis.

Išjunkite avarinio išjungimo jungiklį.
Įjunkite perderinimo jungiklį.

Išsilydė valdymo saugiklis.

Raskite priežastį ir pakeiskite saugiklį.

Užsikimšo statinio maišiklio kontaktinis filtras

Išvalykite arba pakeiskite, jei reikia.

Nustoja veikusi koaguliacijos agento antrinio praskiedimo sistema.
Sutriko vandens tiekimas.
Sumažėjo srautas. Plūdė nusileido žemiau magnetinio
kontakto.

8.2

Užtikrinkite vandens tiekimą ir pakankamą vandens slėgį.

Technologinės-techninės eksploatavimo klaidos

8.2.1 Įrenginio blokas: koaguliacijos agento ruošimo įrenginys
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Sutrikimų aptikimas ir šalinimas
Galima priežastis / Taisymas

Simptomas

Sutrikęs (nestabilus) dribsnių susidarymo procesas – Per didelės ir/arba per mažos koaguliacijos
agento dozės.
Patikrinkite ar pakankamai pripildytas koaguliacijos
agento koncentrato rezervuaras.
Patikrinkite ar nėra užsikimšęs koagulianto agento
paruošimo įrenginio dozavimo antgalis / 3-krypčių
vožtuvas. Išvalykite jį.

Yra “paruošiamas” tik vanduo.

Koaguliacijos agento dozavimo siurblio tiekiamos
dozės yra per didelės/mažos.

Patikrinkite magnetinį indukcinį debitmatį.
Patikrinkite dozes ir debitą. Pakoreguokite jį.
Išvalykite įpurškimo ir maišymo sekcijos koaguliacijos
agento purkštukų antgalius.
Patikrinkite, ar gerai nureguliuotas įpurškimo ir
maišymo sekcijos atbulinis vožtuvas. Pareguliuokite jį.

Neteisingas antrinis koaguliacijos agento
praskiedimas.

Patikrinkite antrinį praskiedimą ir pakoreguokite debitą.

Pasikeitė skysto dumblo koncentracija

Patikrinkite koncentraciją ir pakoreguokite debitą.

Per didelis.per mažas skysto dumblo kiekis.

Patikrinkite magnetinį indukcinį debitmatį.

Neteisinga koaguliacijos agento koncentracija
ruošimo įrenginyje.

Sutrikusi vandens ir/arba koaguliacijos agento
koncentrato įtėkmė. Pakoreguokite ją.
Išvalykite koaguliacijos agento išbarstymo įtaisą.
Patikrinkite ir išvalykite užpildymo lygio zondus.
Patikrinkite ar gerai dirba koaguliacijos agento
paruošimo įrenginio maišikliai. Jei reikia, juos
išvalykite.
Patikrinkite, ar neužsikimšusi koaguliacijos agento
koncentrato linija. Jei reikia, ją išvalykite.
Išmatuokite koaguliacijos agento koncentrato siurblio
tūrį litrais.
Patikrinkite impulso/pauzės trukmes dozuojant.
Nuvalykite koaguliacijos agento koncentrato dozavimo
sraigtą ir vėl išmatuokite tūrį litrais.
Pašalinkite nuosėdas iš tarpinio rezervuaro, kur
laikomas miltelių pavidalo koaguliacijos agento
koncentratas. Patikrinkite šildymą.
Patikrinkite koaguliacijos agento stabilumą ir veikliąją
medžiagą.

Koaguliacijos agentas šiam dumblui netinka
(eksploatavimas vasarą-žiemą)

Išbandykite įvairius koaguliacijos agentus ir parinkite
tinkamą produktą.

Patikrinkite dozę ir debitą, pakoreguokite jį.

Galima priežastis / Šalinimas

Simptomas

Neįsijungia arba liaujasi veikęs koaguliacijos agento ruošimo įrenginys, nors jokio sutrikimo
nerodoma.
Koaguliacijos agento ruošimo įrenginio sausa eiga.
Iš anksto parinktas
eksploatavimo režimas.

PUSIAU

Užpildykite įrenginį vandeniu ir koaguliacijos agentu.

AUTOMATINIS Iš anksto nustatykite AUTOMATINĮ eksploatavimo
režimą.

Chemikalų rezervuaras yra tuščias (apsauga nuo
sausos eigos).

Pripildykite tarpinį chemikalų laikymo rezervuarą.

Sutrikęs vandens tiekimas.

Garantuokite technologinio vandens tiekimą;
užtikrinkite pakankamą vandens slėgį.

Sumažėjęs srautas. Plūdė nusileidžia žemiau
magnetinio kontakto.
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Sustoja koaguliacijos agento dozavimo procesas.

Sutrikęs technologinio vandens tiekimas arba per
mažas slėgis.

Sureaguoja MINIMALAUS arba tuščios eigos lygio
zondas paruošimo rezervuare.

Koaguliacijos agento ruošimo procesas nevyko –
įrenginys TUŠČIAS
Sumažinkite ekstrakcijos greitį ir/arba paruoškite naują
koaguliacijos agentą.
Įrenginys užprogramuotas AUTOMATINIAM veikimui,
nors yra PUSIAU AUTOMATINIAME režime
(pakeiskite eksploatavimo režimą)
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Priežiūra ir remontas

Priežiūra ir remontas
Uždaros nuotekų valymo įrenginių patalpos – kai į jas reikia įeiti aptarnavimo
ar priežiūros tikslais – turi būti išvėdintos tokiu būdu, kad būtų išvengta
pavojingos sprogios atmosferos susidarymo, deguonies trūkumo ar
pavojingų dujų ar garų koncentracijų.

Šių priežiūros instrukcijų turinys ir struktūra atitinka DIN 31 052 reikalavimus.

Skyrius Priežiūra ir taisymas yra skirtas tik kvalifikuotiems darbuotojams. Nes
tik kvalifikuoti darbuotojai turi atlikti visus priežiūros ir taisymo darbus.
Kvalifikuoti darbuotojai turi būti aprūpinti asmeninėmis apsaugos
priemonėmis (pirštinėmis ir kt.).

Kvalifikuoti darbuotojai
Kvalifikuotais laikomi tokie darbuotojai, kurie sugeba įvertinti paskirtus darbus ir pripažinti
galimus pavojus, nes turi pakankamai profesinių įgūdžių, kompetencijos, patirties ir žino
atitinkamus standartus.
Šis apibrėžimas atitinka EN 60204-1.
Kad įrenginys dirbtų be sutrikimų, reikalingas reguliarus valymas ir priežiūra.

Jei įrenginyje buvo apdorojamos kenksmingos medžiagos,
būtinai dėvėkite apsauginius akinius ir pirštines.

Kadangi veikiantis įrenginys vibruoja, gali atsilaisvinti sraigtinės ar veržtuvais sutvirtintos
jungtys. Kad išvengtumėte gedimų, įrenginį reguliariai tikrinkite
.
Kai reikia įrenginį išjungti –priežiūros, remonto ar valymo darbams atlikti –
būtina elgtis taip kaip aprašyta 3.1.4 skirsnyje.
Naudokite tik šiems darbams skirtus įrankius.

Kad būtų išvengta įrenginio gedimų ir žmonių sužeidimų, atliekant priežiūros ir remonto darbus, būtina
laikytis šių nurodymų:
• Prieš bet kokį remontą atitverti aplink įrenginį reikiamą plotą.
• Išjungti visus elektros šaltinius ir užtikrinti, kad jie nebus netyčia vėl įjungti. Jei įrenginys yra
sumontuotas rezervuare, prieš atidarydami rezervuarą, išjunkite maitinimo šaltinį prieš rezervuarą
atidarydami.
• Vengti kitokių nei nurodytos eksploatavimo terpių.
• Nenaudoti kitokių nei HUBER atsarginių dalių sąrašuose nurodytų atsarginių dalių.
• Perskaityti skyrių Bendrosios saugos darbe instrukcijos.
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Valymas ir patikros

Elektrinei įrenginio įrangai valyti niekada nenaudokite aukšto slėgio
sistemos!

Papildomus įtaisus valykite laikydamiesi gamintojų instrukcijų.
Preliminariam rezervuarų ir dangčių, kurie yra sąlytyje su terpe, valymui naudokite vandens
žarną su purkštuko antgaliu. Intensyviam valymui rekomenduojame naudoti aukšto slėgio
sistemą (jei reikia, su karštu vandeniu).
Nevalykite įrenginio ir jo papildomos įrangos agresyviais valikliais, nes tokiu atveju
atsiradusios žalos, HUBER garantijos neapima. Tai galioja ir dumblo tankinimo įrenginio
sudėtinėms dalims (pav., būgno valymo sistemai, solenoidiniams vožtuvams, ir kt.).
9.1.1

Flokuliacijos reaktorius
Vizualinė flokuliacijos reaktoriaus patikra yra rekomenduojama prieš kiekvieną naują viso
įrenginio paleidimą.
Kad būtų išvengta sedimentacijos, užsikimšimo dėl likusių nuosėdų ir galimų
fiziko-cheminių ir biologinių reakcijų, flokuliacijos reaktorius, nustojus įrenginį
eksploatuoti, turi būti visiškai ištuštintas ir, jei reikia, papildomai išvalytas
vandens žarna ir/arba aukštu slėgiu.

Dėmesio!

Laidus užpildymo lygio zondas
Flokuliacijos reaktoriuje yra įtaisytas laidus užpildymo lygio zondas. Žiūrėkite, kad matavimo
strypas nebūtų padengtas dumblo dalelėmis ar kitokiais teršalais, kurie gali lemti neteisingus
matavimo rezultatus.
9.1.2

Dumblo tankinimo įrenginys
Vizualinė dumblo tankinimo įrenginio patikra yra rekomenduojama prieš kiekvieną naują viso
įrenginio paleidimą.
Kad būtų išvengta sedimentacijos ir užsikimšimo dėl likusių nuosėdų ir
galimų fiziko-cheminių ir biologinių reakcijų, dumblo tankinimo įrenginys,
nustojus įrenginį eksploatuoti, turi būti visiškai ištuštintas ir, jei reikia,
papildomai išvalytas vandens žarna ir/arba aukštu slėgiu.

9.1.3

Dėmesio!

Tarpinis filtrato laikymo rezervuaras
Vizualinė tarpinio filtrato laikymo rezervuaro patikra yra rekomenduojama prieš kiekvieną
naują viso įrenginio paleidimą.
Kad būtų išvengta sedimentacijos ir užsikimšimo dėl likusių nuosėdų ir
galimų fiziko-cheminių ir biologinių reakcijų, tarpinis filtrato laikymo
rezervuaras, nustojus įrenginį eksploatuoti, turi būti visiškai ištuštintas ir, jei
reikia, papildomai išvalytas vandens žarna ir/arba aukštu slėgiu.

Dėmesio!

Laidus užpildymo lygio zondas
Tarpiniame filtrato laikymo rezervuare yra įtaisyti laidūs užpildymo lygio zondai. Žiūrėkite,
kad matavimo strypas nebūtų padengtas dumblo dalelėmis ar kitokiais teršalais, kurie gali
lemti neteisingus matavimo rezultatus.
Užpildymo lygio zondas – slėgio zondas
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Tarpiniame laikymo rezervuare yra įtaisytas pjezoelektrinė matavimo sistema.. Žiūrėkite, kad
zondo membrana nebūtų padengta dumblo dalelėmis ar kitokiais teršalais, kurie gali lemti
neteisingus matavimo rezultatus.
9.1.4

Įpurškimo ir maišymo sistema ir koaguliacijos agento dozavimo linija
Įpurškimo ir maišymo sistemos įpurškimo antgaliuose yra įtaisytas atbulinis vožtuvas,
apsaugantis nuo atgalinės tėkmės į koaguliacijos agento dozavimo liniją. Paprastai
pagrindinė koaguliacijos agento sudedamoji dalis yra poliamidas (polielektrolitas). Ir pirminis
tirpalas ir naudojimui paruoštas tirpalas yra labai klampūs ir gali – dėl savo hidrofilinių
savybių - polielektrolito/skysto dumblo sąlyčio riboje sulipti.
Kad būtų gautas veiksmingas koaguliacijos agentas, svarbu, kad jo maišymas su dumblu
vyktų greitai ir intensyviai. Purkštukų antgaliai koaguliacijos agentą reguliariai dozuoja į
dumblo liniją. Purkštukų antgalius ir atbulinius vožtuvus reikia reguliariai valyti (pašalinti
dumblo ir polielektrolito nuosėdas).
Mes rekomenduojame valyti po kiekvieno 300 valandų darbo ciklo.
Dėl užterštų polielektrolito įpurškimo antgalių gali sutrikti įpurškimo ir
maišymo sistemos darbas – tada koaguliacijos agento dozavimas ir
maišymas su dumblu vyks nereguliariai!

9.1.5

Dėmesio!

Sutankinto dumblo transportavimo sistema
Vizualinė transportavimo sistemos patikra yra rekomenduojama prieš kiekvieną naują viso
įrenginio paleidimą.
. Reguliariais intervalais šalinkite iš transportavimo sistemos nešvarumus ir nuosėdas,
atsiradusius dėl sutankinto dumblo. Tai saugos nuo per greito susidėvėjimo, sutrikimų ir iki
minimumo sumažins nemalonius kvapus.
Kad būtų išvengta sedimentacijos, užsikimšimo dėl likusių nuosėdų ir galimų
fiziko-cheminių ir biologinių reakcijų, transportavimo sistema, nustojus
įrenginį eksploatuoti, turi būti visiškai ištuštinta ir, jei reikia, papildomai
išvalyta vandens žarna ir/arba aukštu slėgiu.

9.1.6

Koaguliacijos agento ruošimo blokas
Koaguliacijos agento ruošimo blokas turi būti reguliariai tikrinamas.
Dėmesio!
Skysto koaguliacijos agento koncentrato dozavimo įtaisas ir miltelių pavidalo koncentrato
išbarstymo įtaisas
Išvalykite skysto koaguliacijos agento koncentrato dozavimo tašką. Pašalinkite nuosėdas,
kad koaguliacijos agentas galėtų laisvai ištekėti.
Nuplaukite nuosėdas nuo miltelių pavidalo koaguliacijos agento koncentrato išbarstymui ir
maišymui naudojamo įtaiso. Vandens įtėkmė į dozavimo piltuvą turi vykti sklandžiai, o įtėkmė
išbarstymo įtaisą turi būti liestinė (tangentė kreivė). Ant hoperio paviršiaus turi būti plovimo
vandens plėvelė, kuri pagautų miltelių pavidalo agento koncentratą ir nuneštų jį dozavimo
vandens čiurkšlę po išbarstymo įtaisu. Išbarstymo įtaiso žiedo antgaliai niekada neturi būti
užsikimšę koaguliacijos agento koncentratu.
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Miltelių pavidalo koaguliacijos agento koncentrato dozavimo įtaisas ir tarpinis laikymo
rezervuaras
Dozavimo sraigte ir tarpiniame laikymo rezervuare yra įtaisytas šildymo įtaisas, kad
hidrofilinėmis savybėmis pasižymintis koaguliacijos agento koncentratas nesugertų drėgmės.
Tačiau vistiek gali reikėti valyti dozavimo sraigtą, kad būtų pašalinti miltelių pavidalo
koaguliacijos agento nuosėdas. Tai reiškia, kad dozavimo sraigtą reikia reguliariai išardyti ,
arba bent jau pašalinti nuosėdas naudojant kokį nors kietą daiktą. Po to nuosėdos dedamos į
tarpinį miltelių pavidalo koncentrato laikymo rezervuarą. Jei tarpiniame laikymo rezervuare
yra įtaisytas lygio zondas, jį taip pat reikia valyti.
Maišiklis
Koaguliacijos agento ruošimo įrenginio maišikliai (maišiklio mentė ir velenas) valomi tam,
kad būtų pašalintos koaguliacijos agento koncentrato nuosėdos, išvengta maišiklio veleno
pusiausvyros sutrikimo ar variklio jungties gedimo.
Koaguliacijos agento ruošimo rezervuaras
Iš koaguliacijos agento ruošimo rezervuaro išvalyti neišsisklaidžiusias koaguliacijos agento
nuosėdas (gabalus), dėl kurių koaguliacijos agento dozavimo linijoje arba dozavimo siurblyje
gali vykti agliutinacija, įpurškimo ir maišymo sistemoje neteisingas dozavimas o, blogiausiu
atveju, gali visiškai užsikimšti purkštukų antgaliai..
Žiūrėkite, kad koaguliacijos agento nuosėdomis neužsikimštų perpildos vamzdžio jungiamieji
elementai (avarinė išleidimo anga – apsauga nuo perpildos).
Pneumatinis užpildymo lygio zondas
Koaguliacijos agento ruošimo įrenginyje yra įtaisyti pneumatiniai užpildymo lygio zondai.
Tikrinkite, ar greitinio slėgio vamzdeliai nėra užsikimšę koaguliacijos agento koncentrato
nuosėdomis, nes taip atsitikus bus neteisingi matavimai ir pranešimai.
Laidus užpildymo lygio zondas
Koaguliacijos agento ruošimo įrenginyje yra įtaisyti laidūs užpildymo lygio zondai. Tikrinkite,
ar zondų strypai nėra užsikimšę koaguliacijos agento koncentrato nuosėdomis, nes taip
atsitikus bus neteisingi matavimai ir pranešimai..
Mechaninis užpildymo lygio zondas
Koaguliacijos agento ruošimo įrenginyje yra įtaisytas mechaniniai užpildymo lygio zondai
(plūdės). Tikrinkite, ar plūdės nėra užsikimšę koaguliacijos agento koncentrato nuosėdomis,
nes taip atsitikus bus neteisingi matavimai ir pranešimai..

9.1.7

Koaguliacijos agento koncentrato siurblys
Atidžiai tikrinkite koaguliacijos agento koncentrato siurblį, lanksčiojo
vamzdžio jungimo elementus ir lankstųjį tiekimo vamzdį.

Dėmesio!

Dėl didelio terpės klampumo slėgis šioje linijoje yra didelis. Todėl pastebėjus, kad lankstusis
vamzdis yra pažeistas, būtina jį tuoj pat pakeisti.
Koaguliacijos agento koncentrato tėkmės charakteristikos yra labai blogos, ypač žemoje
temperatūroje. Įsitikinkite, kad nė vienas iš jungiamųjų elementų (siurbimo ir slėgio pusėje)
nėra užsikimšęs nuosėdomis. Užkirskite tam kelią. Radę nuosėdų, jas tuoj pat šalinkite.

Užsikimšus lanksčiųjų vamzdžių jungtims, siurblys gali sugesti dėl sausos
eigos ir/arba veleno tarpiklių pažeidimų!

Jei naudojamas cilindrinis siurblys, siurblio apatinė dalis (siurbimo) turi būti bet kuriuo metu
prieinama. Kad klampumas sumažėtų ir koaguliacijos agento koncentratas galėtų būti
siurbiamas, jau išsisluoksniavęs ir nehomogeniškas koncentratas, prieš tai, kai siurblys
pradės jį siurbti, turi būti dar kartą išmaišytas.
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Informacijos apie teisingą koaguliacijos agento koncentrato tvarkymą ir jo
chemines savybes galima rasti teikėjo duomenų lape ir/arba kitoje
prieinamoje literatūroje apie šį produktą.

Dėmesio!

Niekada nenaudokite vandens lanksčiųjų vamzdžių jungtims ir tiekimo
siurbliui valyti!
Siurbliai ir lanksčiojo vamzdžio linijos užsikimš. Tada neišvengiamai sugestų
siurblys!
Koaguliacijos agento koncentratas gali pasidaryti panašus į skystą muilą, o vėliau tapti
visiškai netransportabilus. Blogiausiu atveju koncentratas sukietėja ir jį tenka šalinti
rankomis.
Lanksčiojo vamzdžio linijai ir siurblio korpusui valyti labiausiai tinka
komercinė pavarų dėžės alyva (ji turi cirkuliuoti keletą minučių). Daugiau
informacijos apie jos naudojimą galite gauti iš koaguliacijos agento
koncentrato teikėjo!
Naudotą pavarų dėžės alyvą sutvarkykite taip, kad nepakenktumėte aplinkai.

Dėmesio!

Dėmesio!

Koaguliacijos agentai ne visad vienas prie kito dera. Kartasi sumaišius iš dviejų tiekėjų
gautus koncentratus jie susiklijuoja ir/arba sukietėja.
Kad nevyktų cheminė reakcija tarp koaguliacijos agentų koncentratų, gautų iš skirtingų
tiekėjų, prieš pradedant naudoti kitą polielektrolitą, rekomenduoja išvalyti koaguliacijos
agento koncentrato siurblį ir lanksčiuosisu vamzdžius pavarų dėžėms skirta alyva.
9.1.8

Koaguliacijos agento dozavimo sraigtas
Koaguliacijos agento dozavimo sraigtas, koaguliacijos agento koncentrato
(miltelių pavidalo) laikymo rezervuaro zondas ir barstymo įtaisas.

Dėmesio!

Miltelių pavidalo koaguliacijos agento tūrinis tankis varijuoja. Todėl prieš pasirenkant kitą
produktą, reikia ištuštinti ir išvalyti tarpinį laikymo rezervuarą ir dozavimo sraigtą ir pastarąjį
iš naujo kalibruoti.
Kad koaguliacijos agento koncentrato dozavimas būtų patikimas, dozavimo zondą reikia
valyti ir šalinti nuosėdas ir prisiklijavusias medžiagas. Tas pats pasakytina apie tarpinį
laikymo rezervuarą ir dozavimo sraigtą.
Jei dozavimo sraigtas bus užterštas ir netinkamai šildomas, koaguliacijos
agento koncentrato rezervuaras ir miltelių zondas nešvarūs, dozavimas gali
vykti netiksliai ir/arba gali sugesti dozavimo sraigto pavara!

Informacijos apie teisingą koaguliacijos agento koncentrato tvarkymą ir jo
chemines savybes galima rasti teikėjo duomenų lape ir/arba kitoje
prieinamoje literatūroje apie šį produktą.

Note!

Niekada nenaudokite vandens dozavimo sraigtui ir tarpiniam koaguliacijos
agento koncentrato rezervuarui valyti!
Sraigtas ir tarpinis rezervuaras užsikimš. Tada neišvengiamai sugestų
dozavimo sistemos pavara!
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Drėgnas koaguliacijos agento koncentratas gali pasidaryti panašus į skystą muilą; bet kuriuo
atveju jis praras takumą ir nebebus tinkamas darbui. Blogiausiu atveju koncentratas
sukietėja ir jį tenka šalinti rankomis.
9.2

Priežiūra
Prieš paleisdami įrenginį gerai išvalykite!

Prieš valymą, apsaugokite pavaros variklį ir elektrines dalis nuo aptaškymo
vandeniu.

Papildomą įrangą prižiūrėkite laikydamiesi gamintojų instrukcijų.
9.2.1

Būgno valymo šepečių keitimas
Žemiau aprašyti tik pagrindiniai tankinimo preso išrinkimo ir surinkimo darbai. Elektrinių dalių
išrinkimą ir surinkimą turi atlikti tik gerai apmokyti ir gerai įrenginio technologiją žinantys
darbuotojai.
Būgno valymo šepečių arba tankinimo įrenginio išrinkimą ir surinkimą turi atlikti tik tie
darbuotojai, kurie yra gerai apmokyti ir gerai įrenginio technologiją, arba tie, kurie yra Huber
Technology instruktuoti ir gavę jos leidimą. Huber Technology neprisima jokios atsakomybės
už žalą, valymo proceso nesklandumus ar tankinimo preso blogą funkcionavimą, kurie
atsiranda po įrenginio paleidimo dėl netinkamo būgno išvalymo.
Dėmesio:
Kai keičiate būgno valymo šepečius, mes rekomenduojame pakeisti ir sraigtinio konvejerio
veleno guolius priekinėje tankinimo preso plokštėje, naudojant tik kelis plokščius tarpiklius!
Išrinkimas:
• Įrenginį visiškai ištuštinkite ir gerai išvalykite. Jei įrenginys buvo sustabdytas ilgesniam
laikui, įrenginį vėl paleiskite.
• Nutraukite elektros tiekimą į visą įrenginį. Pavyzdžiui, išjunkite ir užrakinkite (spyna)
maitinimo tinklo skyriklį.
• Atjunkite plovimo vandens liniją.
• Atjunkite filtrato liniją.
• Atjunkite energijos tiekimo ir valdymo linijas.
• Atlaisvinkite Straub-Flex vamzdžio movą ant filtrato išleistuvo (jei yra).
• Išmontuokite filtrato grąžinimo liniją.
• Atskirkite flokuliacijos reaktorių ir tankinimo presą. Atlaisvinkite ir išimkite išlyginimo
prietaisą (kompensatorių).
• Nuimkite viršutinį dangtį.
• Paruoškite ir pritvirtinkite kėlimo prietaisą
• Šiek tiek pakelkite tankinimo presą.
• Išimkite iš montavimo plokščių kaiščius ir varžtus.
• Nuimkite ant preso pirmgalio esantį ramstį, kad būtų laisvos montavimo plokštės
Nuleiskite įrenginį žemyn, galbūt perkiškite pro flokuliacijos reaktorių ir/arba išimkite iš
rezervuaro.
• Padėkite montavimo plokštę, pritvirtintą ant išmetimo angos, ant atraminio bloko.
• Įrenginiui padėti horizontalioje padėtyje naudokite lyno kilpas. Ant atraminio bloko taip
pat padėkite įtaisą su dengiančia plokšte arba pleištinio skerspjūvio flanšu.
• Nuimkite apatines preso korpuso plokštes, kad galėtumėte prieiti ir patikrinti pleištinio
skerspjūvio sietą.
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• Atsukite ir nuimkite priekinę plokštę su guoliu.
• Atlaisvinkite variklio sraigtą.
• Nuimkite sraigtą, traukdami iš priekinės pleištinio skerspjūvio vielinio būgno pusės.
Patikimai padėkite ant dviejų atraminių blokų.
• Atlaisvinkite M4 varžtus.
• Išimkite susidėvėjusius šepečius iš išėmos.
• Išėmą rūpestingai išvalykite.
Surinkimas:
• Įdėkite naujus šepečius.
• Užsukite naujus M4 varžtus.
• Apžiūrėkite iš vidaus pleištinio skerspjūvio vielos būgną (šviesdami per būgną iš išorės
į vidų). Jei jis labai užsiteršęs naudokite specialų valiklį ir didelio slėgio valytuvą.
• Pakelkite sraigto veleną.
• Vėl įdėkite sraigto veleną į būgną.
• Pasukite ir užveržkite variklio varžtą, sąsūkos momentas T = 200 Nm
• Pakeiskite sraigto veleno apatinį guolį priekinėje plokštėje.
• Plokštę su atraminiu padėklu tvirtai suveržkite.
• Vėl uždėkite preso korpuso viršutinės ir apatinės plokštės dangtį.
• Vėl padėkite įrenginį montavimo pozicijoje.
• Į montavimo plokštę įdėkite varžtus ir kaiščius.
• Atkabinkite kėlimo mašiną.
• Padėkite flokuliacijos reaktorių su tiekimo vamzdžiu tiesiai ties tankinimo įrenginio
įtėkme. Tvirtai pritaisykite.
• Vėl tvirtai pritaisykite Straub-Flex vamzdžio movą ant filtrato išleistuvo.
• Prijunkite filtrato grąžinimo liniją.
• Prijunkite energijos tiekimo ir valdymo linijas.
• Prijunkite plovimo vandens linijas ir solenoidinius vožtuvus.
• Atkurkite energijos tiekimą į visą įrenginį, t.y. įjunkite maitinimo linijos skyriklį ir išimkite
lydųjį saugiklį.
• Patikrinkite, kad tikslūs atstumai tarp besisukančio būgno valymo sistemos
bekontakčių jungiklių. Bandomojo paleidimo metu atlikite funkcijų testus.
• Atlikite bandomąjį testą be apkrovos.
9.2.2

Eksploatavimo terpės ir alyvos keitimas
Pavaros variklis:
Sraigtinio preso variklio techniniai duomenys ir reikalingi tepalų kiekiai nurodyti variklio
duomenų lape. Be to, reikalingi tepalų kiekiai yra nurodyti identifikavimo plokštelėje. Jei
nurodyti du skaičiai, pirmasis skirtas pagrindinei pavarai, antrasis tarpinei.
Atskiros pavarų eksploatavimo instrukcijos yra Priede. Ten nurodyta, kokias alyvas naudoti.
Pavyzdys: BP pavarų dėžės alyva: Energol GR-XP220
Normaliose eksploatavimo sąlygose alyvą rekomenduojama keisti maždaug po 15000
eksploatavimo valandų. Jei įrenginys bus eksploatuojamas nelabai intensyviai, alyvą vis tiek
reikia keisti ne rečiau kaip kas 2-3 metus.

9.2.3

Atsarginės dalys, susidėvinčios dalys
Ilgą tarnavimo laiką ir atsparumą korozijai, apdorojant municipalinį dumblą ir daugumą
pramoninių dumblų, užtikrina tai, kad visos dalys, kurios būna sąlytyje su terpe, yra
pagamintos iš nerūdijančio plieno, ėsdintos rūgščioje vonioje ir pasyvuotos.
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a) Susidėvinčios dalys
Mūsų garantija neapima tų susidėvinčių dalių, kurių spartesnis nei kitų dalių susidėvėjimas
yra natūrali šio įrenginio eksploatavimo proceso dalis. Susidėvinčiomis laikomos tos dalys,
kurios greičiau už kitas susidėvi dėl savo atliekamos funkcijos. Tai besisukančios įrenginio
dalys, jungčių tarpikliai, veleno ir pavarų dėžės sandarikliai, šepečiai, hermetizuojančios
juostelės, išcentrinio sraigtinio siurblio statorius ir rotorius ir kt. – susidėvėjimo laipsnis
priklauso nuo eksploatavimo sąlygų, laiko ir įrenginio priežiūros.
Pagrindinės susidėvinčios įrenginio dalys yra:
Sraigtinio konvejerio valymo šepečiai
Sraigtinio konvejerio apatinis atraminis mazgas
Purkštukų antgalių sekcijos atraminiai ritinėliai ir pakaba
Pavaros grandinė ir kaištis purkštukų antgalių sekcijoje

8000-10000 h
8000-10000 h
3000-6000 h
3000-6000 h.

Jei į įrenginį su tiekiamu dumblu patenka abrazyvinių medžiagų (jų dažnai būna
industriniuose dumbluose) gali labai sutrumpėti valymo šepečių tarnavimo laikas. Detalės,
kurios yra veikiamos abrazyvinių medžiagų, neįeina į sąrašą tų detalių, kurioms suteikiama
garantija.
b) Atsarginės dalys
Apie kitas atsargines dalis, pavyzdžiui, pavaros variklį, solenoidinį vožtuvą, zondus ir pan,
skaitykite Priede.
Kai užsakote atsargines dalis, visada nurodykite:
Įrenginio tipą
Išmatavimus
Užsakymo numerį = įrenginio numerį
Gamybos metus
Eksploatavimo įtampą (atitinkamų elektrinių detalių)
Užsakymo numerį paimtą iš atsarginių dalių sąrašo (Priede).
Reikalingą kiekį
Pristatymo adresą.
9.2.4

Reguliarūs įrenginių, kurie naudojami ATEX (potencialiai sprogiose) zonose,
tikrinimai
– Periodiškos patikros ir nuolatinė kontrolė
Reguliarūs tikrinimai nominalios būklės išsaugojimui apima žemiau išvardintų detalių
tikrinimą – praėjus kiekvienam 8000 valandų trukmės eksploatavimo periodui, bet ne
ilgiesniam nei 2 metų laikotarpiui. Pakeiskite tas detales, jei tikrinimo metu nustatysite, kad jų
būklė yra eksploatavimui nepriimtina.
Eksploatavim
Intervalas
Detalė
Rekomenduojamas būdas
o valandos
Eksploatuojamame
sraigtiniame prese:
Sraigtinio veleno:
Sraigtinio veleno guolis
Viršutinio galo guolis
Eksploatavimo sąlygose:
Sraigtinio veleno ir būgno
vibracijos

Susidėvėjimo patikra.
(vizuali)

2 metai

Eksploatuojamoje valymo
sistemoje:
Kaištis, grandinė

Susidėvėjimo patikra.

2 metai

Eksploatuojamoje valymo
sistemoje:
Veleno guolis

Guolio veikimo patikra
(Vizualinė patikra bei svirties
patikra.

8000

2 metai

8000

2 metai

8000

8000
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Pavarų variklių zonose yra užsidegimo pavojus.

Papildomai laikykitės atskirų elektros variklių, pavarų ir guolių eksploatavimo
ir priežiūros instrukcijų.
Įrenginių, kurie priskiriami prie reikalaujančių apsaugos nuo sprogimo,
remonto arba intensyvios priežiūros darbai turi būti atliekami atskiroje
patalpoje, įrenginį demontavus.
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Sustabdymas
Kad įrenginio nesugadintumėte ir išvengtumėte žmonių sužeidimų bei žalos aplinkai, jį
stabdydami laikykitės šių saugos taisyklių:
• Įrenginį turi stabdyti tik leidimus turintys darbuotojai.
• Klausimą, kur dėti nebereikalingą įrenginį, spręskite kartu su gamintoju.
• Eksploatavimo metu susidariusias atliekas, alyvą (pavyzdžiui, pavarų dėžės), ir panašias
medžiagas sutvarkykite taip, kad nepadarytumėte žalos aplinkai. Laikykitės aplinkos
apsaugos taisyklių!
• Įrenginį kelkite ir jo poziciją taisykite tik naudodami jo kėlimo ąsas.
• Įrenginio gabenimui naudokite žemiau nurodytą kėlimo įrangą.
• Dar kartą perskaitykite skyrių Gabenimas.
• Taip pat skaitykite skyrių Bendrosios saugos darbe instrukcijos.

10.1

Laikinas sustabdymas
• Įsitikinkite, kad po valymo rezervuaruose ir dumblo tankinimo įrenginyje neliko dumblo
likučių, nes jiems likus gali susidaryti biodujos.
• Ištuštinkite koaguliacijos agento koncentrato indą ir dozavimo liniją (siurbimo ir slėginę
linijas).
• Visiškai ištuštinkite koaguliacijos agento ruošimo bloką.
• Išlaukite ir ištuštinkite visus dozavimo siurblius.
• Ištuštinkite flokuliacijos reaktorių
• Išvalykite koaguliacijos agento purkštukų antgalius įpurškimo ir maišymo sekcijose
• Visiškai ištuštinkite dumblo tankini o įrenginį ir rankomis pašalinkite dumblo likučius.
Įsitikinkite, ar švarus visas filtro sietas.
• Išvalykite būgno valymo sistemos purkštukų antgalius.
• Išvalykite koaguliacijos agento koncentrato siurblį.
• Ištuštinkite tarpinį koncentrato laikymo rezervuarą su filtrato grąžinimo siurbliu.
• Apsaugokite vamzdynus nuo šalčio ir nuosėdų.
• Patikrinkite valdymo skydo PLC (E-Prom) valdiklio bateriją.
• Visiškai ištuštinkite koaguliacijos agento ruošimo rezervuarą.

10.

Galutinis sustabdymas/Nebereikalingo įrenginio sutvarkymas
Su galutiniu sustabdymu susijusius elektros ir mechaninius darbus paveskite tik
kvalifikuotam personalui.
Prieš galutinį sustabdymą, pirma atlikite tuos darbus, kuriuos privalu atlikti laikinai stabdant
įrenginį, o po to vadovaukitės papildomais nurodymais:
• Visiškai ištuštinkite koaguliacijos agento ruošimo įrenginį ir koaguliacijos
agento koncentrato rezervuarą. Koaguliacijos agento ruošimo įrenginį valykite
naudodami tam skirtas medžiagas. Nesunaudotas chemines medžiagas/bei
cheminių medžiagų atliekas grąžinkite tiekėjui.
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Papildoma informacija
Jei prireiks daugiau informacijos, rašykite arba skambinkite. Mes jums padėsime.
Mūsų būstinė:
Hans Huber AG
Maschinen- und Anlagenbau
Industriepark Erasbach A1
92334 Berching
Germany
Telefonas:
Faksas:
El. Paštas:

+49-8462-201-0
+49-8462-201-810
info@huber.de

Mūsų klientų aptarnavimo skyrius:
Telefonas:
Faksas:
El. paštas:

+49-8462-201-455
+49-8462-201-459
service@huber.de

Mes padėsime jums greitai rasti specialistą galintį atsakyti į jūsų klausimus.
Mūsų interneto svetainės adresas http://www.huber.de, joje pateikiama naujausia informacija
apie mūsų verslo padalinius.
Mūsų paslaugos apima prevencinę priežiūrą, įprastinį aptarnavimą, nedaug laiko
reikalaujantį remontą. Dėl šių paslaugų į mus galima kreiptis visą parą, 7 dienas per
savaitę.
Mūsų kvalifikuota komanda siūlo į klientą orientuotas ir patikimas paslaugas. Jos apima:
•
•
•
•
•
•

Montavimą ir paleidimą
Specialistų pagalbą, eksploatuojančio personalo informavimą ir instruktavimą.
Įprastinį aptarnavimą
Įrenginio eksploatavimo optimizavimą
Įrenginio darbo priežiūrą.
Remontą ir standartinių atsarginių dalių pristatymą per 48 valandas.

Šios papildomos paslaugos garantuoja patikimą įrenginio eksploatavimą, o tai svarbu ir
municipalinio ir industrinio pritaikymo atveju, nes įgalina nustatytų reikalavimų laikymąsi.
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