Case

Rent badevand i Aarhus Havn
- Store bassiner er etableret for at opsamle regnvand og spildevand
I 2009 påbegyndte Aarhus Kommune projektet
”Samstyringsprojekt”, som
bl.a. har til formål at få
hygiejnisk god vandkvalitet/
badevand i Aarhus Havn og
god vandkvalitet i Aarhus Å.
I forbindelse med projektet
har Aarhus Vand A/S nu
etableret store bassiner og
ledninger for at opsamle spildevand og regnvand, men
undervejs har projektet budt
på særlige udfordringer.
Grønbech & Sønner og Aarhus Vand arbejder ved Trøjborg bassin i Aarhus

Driftssikre spjæld
Fagspecialist hos Aarhus
Vand, Morten Nygård, fortæller: ”Vi skulle bruge
spjæld, ventiler og ikke
mindst drev, der var 100%
driftssikre,
også
uden
strøm. Der kan jo ske det,
at et lyn slår ned, og strømmen forsvinder - hvis det
sker, skal vi kunne betjene
spjældene”.
Lyn forekommer ofte i forbindelse med et uvejr, som
giver meget nedbør. Lynnedslag kan sætte et renseanlæg ud af drift, så det ikke
kan modtage mere vand/
spildevand. Her er det meget vigtigt, at der kan omledes til opsamlingsbassin

ved hjælp af drev, som kan
nødbetjenes uden strøm fra
nettet.
”Vi undersøgte markedet,
og det viste sig, at Grønbech & Sønner kunne løse
opgaven”, tilføjer Morten
Nygård.
Løsning med SIPOS-drev
Servicesupporter hos Grønbech & Sønner, Jens Ulrik
Jensen, forklarer hvordan
løsningen er skruet sammen:
”Løsningen består bl.a. af
1-fasede SIPOS-drev for
On/Off og regulering. Aktuatorer fra SIPOS er udstyret med frekvensomformer,
som har den fordel at have
meget lav startstrøm, hvilket
gør dem velegnede til UPSforsyning.

SIPOS aktuator monteres og
indjusteres ved havnebassinet
i Århus

Alle drev er i beskyttelses
klasse IP 68 og ekstra overfladebehandlet udførelse, da
de sidder i lukkede brønde
under Århus’ veje og fortove.
Drevene er med Profibus,
flere endda med Fiberoptik
til at transmittere signaler.
Desuden er SIPOS-enhederne forsynet med en feature, hvor andre omkring
liggende enheder, som
flowmålere og niveaumålere
af andet fabrikat, kan tilsluttes SIPOS- enheder, hvorefter signaler transmitteres via
Profibus til SRO-anlæg.”

Efterfølgende vil Grønbech
& Sønner også foretage
service på anlæggene.
Den del af projektet, som
omfatter rent badevand i Århus Havn forventes afsluttet
i 1. halvår 2012.

Sipos aktuator

Fagspecialist Morten Nygård, Aarhus
Vand, sammen med servicesupporter
Jens Ulrik Jensen, Grønbech & Sønner,
ved en af pumpestationerne i Århus
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Data

SIPOS 5 HIMOD
High-end elektrisk aktuator
- Præcision i kontinuerlig drift

af Jesper Nielsen
JN@g-s.dk

Den nye frekvensomformerstyrede elektriske SIPOS 5
HIMOD aktuator er udviklet
specifikt til at styre og regulere ventiler i processer,
som kræver den absolut højeste grad af præcision og
pålidelighed.

Virker uden spænding
og batteri
En af de unikke løsninger i
SIPOS 5’s design er en absolut positions encoder med
meget høj 12-bit opløsning
pr. omdr. Dvs. at encoder
en har 4096 målepunkter
på en omgang, hvilket gør
den i stand til at registrere
meget små bevægelser på
udgangsakslen. Det medfører en uovertruffen grad
af nøjagtighed; maksimal
afvigelse er ca. 0,003% af
fuld vandring (*). Absolut
encoderen kan i tilfælde af
strømsvigt stadig registrere
bevægelse af udgangsakslen f.eks. ved at det manuelle håndhjul bliver betjent.
Absolut encoderen gør dette uden brug af batteri, idet
den selv generer en lille
spænding ved selve bevægelsen, den er således
fuldstændig vedligeholdelsesfri.
Når spændingen
kommer tilbage modtager
SIPOS 5 styringen med det
samme information om den
præcise position på ventil
ens vandring.

En bevægelse af ventilen
ved et strømudfald bliver således pålideligt identificeret
og præcist informeret.
(*) Forudsætning: Hastighed
40 o/min, driftstid 30 sekunder, Omdr./vandring på armatur =20.

Unikke styringsløsninger
Styringen modtager binære
24V-, analoge- samt feltbussignaler fra overordnet kontrolanlæg. Forudsat at det
overordnede kontrolanlæg
har hardwaren til det, så
kan SIPOS 5 HIMOD modtage styringssignaler med
impulsvarighed ned til 6ms.
Signaler som dette, og andre mindre end 100ms i
pulsbredde, er så korte,
at aktuatoren normalt ikke
leverer den bevægelse af
ventilen, som den overordnede styring forventer. Aktuatoren når simpelthen ikke
op i den rigtige hastighed
før indgangssignalet er væk
igen.
For at udligne dette fænomen har SIPOS udviklet en
styringssoftware med ”proportional move”, hvor aktuatorens reelle bevægelse
af udgangsakslen bliver beregnet i forhold til styringsimpulsen. SIPOS 5 HIMOD
er så hurtig og præcist regulerende, at den resulterende
nøjagtighed for aktuatoren
i høj grad afhænger af det
valgte styringssignal. En
styring med analog 4-20mA

setpunkt signal fra overordnet kontrolanlæg til SIPOS 5
HIMOD estimerer SIPOS til
en samlet setpunkts afvigelse på ca. 0,4% af total ventil- vandring. Dette er rigeligt
til mange opgaver, men ved
at udnytte high-end binær
24V- eller seriel kommunikation (Feltbus) interface
hardware i både overordnet
styring samt i SIPOS 5 HIMOD, kan der til sammenligning opnås betydeligt høj
ere nøjagtighed svarende til
setpunktsafvigelse på ca.
0,01-0,02% af total ventilvandring.

tinuerlig drift” iht. standarden DIN EN15714-2.

Høj standard

For at understrege den høje
standard i SIPOS 5 HIMOD
yder SIPOS 5 års garanti
mod fejl på gearkasse og
motor.

En høj standard er opnået
med SIPOS 5 HIMOD ved
beskyttelsesklasse
IP-68
og en 100% tæt barriere
mellem
el-tilslutningsstik
og elektronikkomponenter
i SIPOS styringen (double
sealed), høj korrosions
beskyttelse
samt
ikke
mindst en driftsform klassificeret under klasse ”D - kon-

Klasse ”D” i denne standard
specificerer op til 3600 tilladte antal starter pr. time.
Denne driftsform med de
mange starter pr. time stiller store krav til kvaliteten af
gearkasse samt motor.
Aktuatoren har en høj bearbejdningskvalitet af især
gearkassen med fine tolerancer.

5 års garanti
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