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Modu³y maj¹ postaæ kontenera wykonanego z blachy kwasoodpornej ocieplonej 5 cm warstwy pianki 
poliuretanowej. Kontener przystosowany jest do pracy na zewn¹trz w temperaturach od -25°C do 
+35°C. Wnêtrze kontenera jest podzielone na dwie komory: szafka zasilaj¹co-steruj¹ca i komora 
zaworów. Œciany i góra komory pokryte s¹ 5 cm warstw¹ pianki poliuretanowej. Dno komory stanowi 
strop bioreaktora. Komory wyposa¿one s¹ w drzwiczki z otworami wentylacyjnymi z zamkniêciem na 
zamek lub k³ódkê. Szafka zasilaj¹co-steruj¹ca s³u¿y równie¿ do rêcznego sterowania silnikami 
przepustnic. Wewn¹trz komory zasuw znajduje sie wêze³ rozdzia³u sprê¿onego powietrza 
wyposa¿ony w zestaw zaworów motylkowych z napêdem elektromechanicznym oraz 3 szt. zaworów 
motylkowych z napêdem rêcznym.

o dzia³aniu semiperiodycznym 

Modu³y steruj¹ce przeznaczone s¹ do automatycznego dostarczania sprê¿onego powietrza ze 
stacji dmuchaw do ci¹gu technologicznego reaktora wielofunkcyjnego o dzia³aniu semiperiodycznym. 
Napowietrzanie i mieszanie œcieków z osadem czynnym w komorach ciœnieniowych
i bezciœnieniowych prowadzone jest sekwencyjnie i dostosowane do faz pracy reaktora w cyklu 
automatycznym. Kombinacja stanów po³o¿enia zaworów motylkowych decyduje o czterech fazach 
pracy reaktora: I napowietrzanie, II napowietrzanie, sedymentacja, dekantacja.

Sterowanie oparte na algorytmie USiOŒ Dr in¿. Ryszard Wenda umo¿liwia komunikacjê 
miêdzymodu³ow¹ i eliminuje wyst¹pienie dwóch jednakowych faz jednoczeœnie. System wyposa¿ony 
w komunikaty umo¿liwiaj¹ce odczyt aktualnych stanów pracy reaktora do powiadomieñ uk³adu 
automatyki i sterowania dmuchaw w cyklu automatycznym oraz przekazania komunikatów do sterowni 
nadrzêdnej i oprogramowania wizualizacyjnego.

doprowadzenie powietrza ze stacji dmuchaw,
doprowadzenie powietrza do rusztów napowietrz¹jacych,
odprowadzenie sprê¿onego powietrza z komory ciœnieniowej,

Urz¹dzenia realizuj¹ nastêpuj¹ce funkcje:

Budowa:

Szafka AKPiA stanowi¹ca integraln¹ czeœæ modu³ów zawiera:
- sterowniki przemys³owe
- aparaty rozdzia³u energii elektrycznej, tj. zabezpieczenia
  nadpr¹dowe przepustnic
- ³¹czniki tablicowe umo¿liwiaj¹ce wybór pracy automatycznej
  i rêcznej z pulpitu szafki AKPiA w stacji dmuchaw lub z szafek
  elektrycznych na reaktorach.
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