FlowNyt
Grønbech & Sønner leverer nøglefærdigt hus
Grønbech & Sønner A/S leve
rer komplet doseringsanlæg til
Amagerværket
Der er sikkert nogen, der med kendskab
til Grønbech & Sønner vil undre sig
over overskriften. Men det er ganske
vist. I sommeren 2013 har Grønbech
& Sønner leveret et nøglefærdigt hus
til Amagerværket.
Det er dog indholdet, der er interessant i den sammenhæng. Grønbech
& Sønner er nemlig specialister i at
specialfremstille doseringsanlæg, og
i dette tilfælde ønskede kunden et
doseringsanlæg med eget hus omkring.
Doseringsanlæg til pH-regulering
For at imødekomme de stadigt streng
ere miljøkrav fra myndighederne har
Amagerværket indkøbt et doserings
anlæg til pH-regulering/neutralisering
af bassiner med procesvand, inden
det går til det offentlige net.
pH-reguleringen foretages manuelt,
og med det nye doseringsanlæg vil
personalet være i minimumsberøring
med kemien.
Huset indeholder tre rum, som alle
er udstyret med nødbruser. Det ene
rum benyttes fortrinsvis til doserings
udstyr, og i de to andre rum står en
palletank i hvert rum - en med lud og
en med syre.

Konsekvensberegninger på pumpeløsninger har været en stor fordel for Scan Industries i
Hvide Sande

Nøglefærdigt hus med komplet doseringsanlæg er her ved at komnme på plads på Amagerværket

Krav til pH-værdi overholdes
Procesvandet/spildevandet ledes ud
i bassin 1 (af 4). pH-værdien måles
manuelt, og syre/base tilsættes efter
behov ved at aktivere doserings
pumpen for det ønskede medie.

Doseringsanlægget har nu været i
brug et stykke tid, og ingeniør Peter
Gensmann fra Vattenfall A/S, som ejer
og driver Amagerværket, fortæller, at
brugerne af anlægget udtrykker fuld
tilfredshed med anlæggets funktion,
og de er meget tilfredse med udformningen af huset.

Herefter aflæses flowet på en flowmåler, og doseringspumpen stoppes. pH-værdien kontrolleres igen i
bassin 1, således at kravene til pH
værdien overholdes.

Et kig indenfor i et af husets tre rum: Her
ses en del af doseringsanlægget til pHneutralisering.

AUMA kurser i 2014
Så er der åbnet for tilmelding til
AUMA kurser i 2014
Grønbech & Sønner afholder AUMA/
SIPOS kurser i 2014, og traditionen
tro vil det løbe af stablen i løbet af
årets første måneder - det vil derfor
være en god idé at melde sig til nu, da

AUMA aktuator,
type SQ

tilmelding til de populære kurser sker
efter først til mølle-princippet i løbet af
oktober/november 2013.
Yderligere oplysninger om kurserne
kan fås hos salgs- og servicesupporter
Jens Ulrik Jensen på tlf. 2294 6613 eller mail: juj@g-s.dk.

Stop for tilbageløb af vand
ved Skjern Å
Den unikke Wastop tilbageløbsventil er valgt som helgardering
mod tilbageløb af vand ved et udløb ved Skjern Å
Skjern Å er Danmarks vandrigeste
vandløb, som strækker sig over 94
km. Ved åen i Skjern har et udløb
givet problemer på grund af en utæt
ventil.

stændigt tæt, og ventilen er dermed
en helgardering, når vandet fra tid til
anden når op til overkanten af betonfundamentet”.

Driftsleder John Seitzinger fra Ringkøbing-Skjern Forsyning fortæller:
”Der sad tidligere en utæt Ø600
kontraklapventil, som gav store pro
blemer med tilbageløb i systemet,
når der var opstuvning af vand i åen”.

Princippet i Wastop tilbageløbsventil:

Grønbech & Sønner blev taget med
på råd, og løsningen blev en Wastop
tilbageløbsventil.
Morten Juel Pedersen, som er key
account manager hos Grønbech &
Sønner, forklarer: ”Det var oplagt at
vælge en løsning med en Wastop tilbageløbsventil, idet den har en unik
gummimembran, som lukker fuld-

Lukket ventil:
Vandet strømmer mod gummimembranen, som lukker helt tæt.

Åben ventil:
Vandet kan frit strømme ud af den
åbne ventil.

Driftsleder John Seitzinger fra RingkøbingSkjern Forsyning og Key account manager
Morten Juel Pedersen, Grønbech & Sønner
A/S, glæder sig over den gode løsning med
Wastop tilbageløbsventil.

Stort fremmøde ved turné rundt i landet
Der var stor interesse omkring
Grønbech & Sønners tur rundt i
landet med KSBs showbus
Temaet for årets tur i uge 41 var
vand/spildevand, så bussen var
spækket med pumper, mixere, motorer og meget andet til netop dette
formål.
Det var med stor forventning at
Morten Juel Pedersen og Christian
Anker, som begge er key account
managere hos Grønbech & Sønner,
stod klar mandag morgen i Viborg,
nærmere bestemt på Bruunshåb
Renseanlæg.
Frisk kaffe på kanden og de mange
spændende produkter fra KSB i bussen var omdrejningspunktet, mens
der blev stillet mange spørgsmål om
KSBs produkter og løsninger.
Christian Anker fortæller: ”Der var
specielt meget fokus på KSBs IE4
motor, og derudover fik KSBs nyud-

KSBs showbus med temaet vand og spildevand var velbesøgt under årets turné rundt i landet.

viklede serie af omrørere og mixere
stor bevågenhed, idet serviceintervallet på disse produkter er 16.000 timer.”

”På hele turen kunne vi glæde os
over mange fremmødte med stor
spørgelyst”, slutter Christian Anker.

Næste stop var i smilets by Aarhus,
nærmere betegnet hos Aarhus Vand,
et af landets største vandselskaber;
også her var der besøg fra de mange
driftsfolk som til dagligt arbejder med
vand og spildevand.
De følgende dage gik turen sydpå,
og derefter videre til Fyn - med sidste
stop i Svendborg.
Mange fremmødte benyttede lejligheden
til at kigge nærmere på de mange spænd
ende produkter.

Der var stor interesse for KSBs prisvindende
IE4 motor, SuPremE, som her ses med
styringsenheden PumpDrive.
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