RUMA Industri A/S

ELASTOX-T Tallerkenbelufter
Anvendelse
God robust belufter type der leveres i flere
varianter. Som standard med kontraventil og
anti hvælvnings arrangement der sikrer at
membranen holdes så vandret som muligt
og dermed sikrer en jævn fordeling af luftbobler på overfladen.


Beluftning på vandværker



Beluftning på renseanlæg



Beluftning af slam

Elastox tallerkenbelufter

Vekseldrift
Da membranen ved afbrudt lufttilførssel ligger
helt plan med bundpladen og er fastholdt til
denne med et stålspændebånd på siden vil
der ikke optræde uregelmæssigheder fra omløbere eller tætningsvulster. Derfor vil membranen også være helt lukket i perforeringen
og ligge tæt til bundpladen.
Indbygget kontraventil

Funktionsprincip

Herudover er Elastox monteret med den integrerede kontraventil der sikrer at der ikke
trænger vand tilbage i systemet. Da kontraventilen er indbygget i membranen holder den
også denne nede på midten og sørger dermed
for en mere jævn overflade således at membranen ikke hvælves ved lufttilførsel. Dette er
en uheldig egenskab ved nogle typer idet, det
betyder at luften koncentreres mere i midten
og danner større bobler der også lettere kan
gå sammen under opstigningen gennem vandet og dermed mindske iltningsevnen.

Luften tilføres belufteren via et tilledningsrør
med en 1” nippel. I hviletilstand ligger membranen plan med bundpladen på belufteren.
Først når lufttrykket er større end den omgivende væskesøjle hæves membranen fra
bundpladen og luften fordeler sig jævnt under membranen. Luften trænger gennem de
fine perforerede huller og stiger som bobler
til vandoverfladen. På denne vandring afgiver boblerne en del sit iltindhold.
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Konstruktion
Elastox tallerkenbelufteren er konstrueret
udfra ønsket om en optimal ydelse under de
mest krævende forhold både indenfor spildevand og vandværker. Belufteren er meget
kompakt uden unødige hulrum hvor slam og
bakterier evt kunne sætte sig. Samtidig er
både skive og gevind kraftigt og fremstillet i
stærkt polypropylen der tåler selv aggressive
væsker.

Tekniske data

Brutto

netto

Diameter

mm

320

300/70

Belufterflade

cm²

800

650

Mindste afst

mm

200

200

Vægt

kg

0,8

0,8

membrantyper

Den indbyggede kontraventil forhinder at
vand trænger tilbage i forsyningsrørerne også ved eventuel beskadiget membran.
Udskiftning af membraner er også gjort let
idet membranen ikke skal krænges udover
kanter eller tætningsvulster der skal smøres
med silikone og tilpasses en omløber.
Membranskift foretages når belufteren er
afmonteret hovedforsyningen idet møtrik på
undersiden også skal løsnes ved membranskift.
Membranen tages herefter let af ved at løsne
spændebånd og en ny lægges ovenpå basispladen så den let falder ned over siden hvorpå spændebånd igen fæstnes og møtrik med
fjeder påspændes.

Pos

Del

EPDM

Membran i epdm med et begrænset indhold af blødgørere

EPDM-MB

Membran i EPDM variant der er
særlig bestandig overfor mikrober der derfor ikke er så tilbøjelig til at danne belægninger på membranen

Silikone

Membran fri for blødgørere og
derfor bedre kemikaliebestandighed og længere elastisk levetid. Kan anvendes i forbindelse med fødevarer.

materiale

1

Basis plade

Polypropylen

2

Membran

EPDM
EPDM-MB
Silikone

3

Begrænsning af vandring

Rustfrit stål
indvulkaniseret

3.1

Bøsning

Polypropylen

3.2

Retur fjeder

Rustfrit stål

3.3

Selvlåsende møtrik

Rustfrit stål

4

Befæstigelsesbånd

Rustfrit stål
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Perforation
Tallerkenbelufter type Elastox kan leveres i 3 forskellige perforations-mønstre der er tilpasset
til formålet og den anvendte luftmængde.
Generelt kan typen med de mindste slidser og den mindste luftmængde danne meget fine
bobler og er derfor egnet til energioptimeret beluftning på kommunale renseanlæg.
Typen med grovere slidser og størst luftmængde er bedst egnet til vandværker hvor beluftningen også anvendes til stripning af methan og andet.
Perforations data
Nominel luftmgd/max/
friblæsning
Perforerings tæthed

Type A
Nm³/t

8 / 10 / 12

/cm²

Perforation

10
Fin

Type B

Type C

6 / 8 / 10

10 / 12 / 14

12
Extra fin

12
fin

Befæstigelse & montage
Elastox tallerkenbelufteren monteres på er 1” udvendigt gevind hvor den medfølgende o-ring
først monteres på niplen hvorefter belufteren skrues i bund. Belufterne monteres på en luftforsyningsrør der enten kan være firkantet eller rundt. Ved montage som enkelt beluftere
kan anvendes et PE rør som tilledning og herefter klemringsfittings.
O-ring

Montage på rør
Til at lette montagen på rør kan anvendes
type Atox saddelklemme der kan anvendes på
DN 65, DN 80 og DN 100 rør.
Saddelklemmen er fremstillet i glasforstærket
Popyporpylen og rustfrit stål

Dimension

Udvendig diameter
Plast

Rustfrit

DN 65

75 mm

76,1 mm

DN 80

90 mm

88,9 mm

DN 100

110 mm

114,3 mm

Montage på firkantrør
Montage på firkantrør foretages ved at anvende en påsvejsbningsnippel 1” x 20 mm
Bredde af vandret flade skal mindst være 50
mm
Firkantrør anvendes fortrinvis ved hævbare
systemer
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fladebeluftning, *
rækkebeluftning,
liniebeluftning
partiel beluftning.

De efterfølgende data er baseret på målinger i rent vand og med en vanddybde på
3,75 m.
For at få et billede af variationen i beluftning ved varieret antal beluftere på bunden
( beluftningsintensiteten) er målingeren
udført ved:
1.
2.

= akseafstand på 1 m ( 6,6%)
= akseafstand på 0,5 m (13 %)

*Ligelig fordeling på bassinbund hvor forholdet

mellem indblæsningsdybde af luft og belufterafstand ikke bliver mindre end 4:1 Dette forhindrer at der ikke dannes valselignende vand/luft
opstrømninger der forringer beluftningens effektivitet gennem colescens.

Lufttilførsel Nm³/time / beluf-

Iltningsevne i rent vand type A & C

Iltningsevne som gO2/Nm³ /m vanddybde

Den specifikke iltningsevne udtrykt som
gO2/Nm³ x m eller KgO2/t er stærkt afhængig af den valgte form for bestykning
som. f,eks

Iltningsevne som gO2/Nm³ /m vanddybde

Beluftnings evne

Lufttilførsel Nm³/time / beluf-

Iltningsevne i rent vand type B

Tryktabet i Elastox tallerkenbeluftere er
ganske lille og uden større variation på
grund af den relative flade krumning.
Type B er en smule højere da slidserne er
mindre . Til gengæld anvendes en lavere
luftmængde til denne type således at forskellen er lille.

Tryktab ∆ p ( mbar)

Tryktab

De viste kurver gælder for EPDM. Ved Silikone er tryktabet en smule højere (ca 5
mbar).
Lufttilførsel Nm³/time / beluf-

Beluftersystemer.
RUMA Industri A/S dimensionerer og installerer beluftersystemer. Vi har arbejdet med beluftning i over 15 år og udført en række installationer på både renseanlæg og vandværker.
Desuden udfører vi efterfølgende service på belufteranlæg.
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