OPPERVLAKTEBELUCHTING

PUNTBELUCHTERS

INLEIDING

RENDEMENT

Deze brochure geeft een overzicht van de
activiteiten van Landustrie Sneek BV op het
gebied van oppervlaktebeluchting. Landustrie
kent op dit terrein een lange geschiedenis en
heeft derhalve een brede ervaring. Al bijna een
halve eeuw ontwerpt, fabriceert, levert, monteert
en onderhoudt Landustrie diverse beluchtingsconcepten. Sinds de bouw van een full-scale
beluchtingstesttank en het hebben van specifieke procestechnologische kennis, is Landustrie
marktleider op het gebied van oppervlaktebeluchting. Een wetenschappelijke aanpak heeft
geresulteerd in de succesvolle introductie van de
Landy-7, de vierde generatie puntbeluchters, die
de strijd met andere beluchtingssystemen niet
uit de weg gaat! En bovendien een bewijs van
de leidende positie van Landustrie op dit gebied.

De te behalen rendementen bij puntbeluchters
zijn afhankelijk van een aantal omstandigheden.
Zeker wanneer vergeleken wordt met andere
beluchtingssystemen is het van belang dat men
zich daar van bewust is. Een belangrijk voordeel
van de puntbeluchter is dat het rendement over
de volledige levensduur van de beluchter, soms
tot wel 30 jaar, constant blijft. Eén van de
hiervoor genoemde omstandigheden is de
geometrie van het bassin waarin de beluchter
dienst moet doen.
Voor de diverse toepassingen gelden daarbij
de volgende maximale richtwaarden:
omloopsloten
2.2 – 2.5 kg O2/kWh
vierkante bassins 1.8 – 3.3 kg O2/kWh
lagoons
upto 2.0 kg O2/kWh

LANDY-7
Het ontwerp van de Landy-7 kenmerkt zich door
de volgende karakteristieken:
hoog en constant rendement
extreem lage reactiekrachten
goede mixeigenschappen
brede applicatiemogelijkheden
eenvoudige en robuuste constructie
zelfreinigend
lage onderhoudskosten
groot zuurstofinbrengend vermogen
eenvoudige regelbaarheid

zuurstofoverdrachtrendement [kg 02/kWh]

Een tweede omstandigheid is de invloed van de
-factor. Voor puntbeluchters ligt de -factor in
de regel in de orde van 0.9. Dit is een algemeen
wetenschappelijke aanvaarde waarde. Met
name voor bellenbeluchtingssystemen wordt
nogal eens uitgegaan van een -factor die
alleen op laboratoriumschaal wordt gerealiseerd.
Bovendien wordt geen rekening gehouden met
de samenstelling van het afvalwater, wat op
lange termijn een nadelige invloed heeft op de
functie van toe te passen beluchtingselementen.
Door het karakter van de puntbeluchters is het
vergelijk oppervlaktebeluchting/fijnblazige belbeluchting

LANDY-7
fijnblazige belbeluchting
investering nieuwe elementen

tijd

spatten niet te voorkomen. De kracht van een
goed ontworpen beluchter ligt in het feit dat de
zuurstofoverdracht plaats heeft met een gecontroleerd spatpatroon. Ook hier onderscheidt de
Landy-7 zich t.o.v. de concurrentie. Indien er
extra eisen zijn met betrekking tot spatten en
geluidsproductie dan kan Landustrie hiervoor
eventueel speciaal ontworpen aerocaps leveren
(zie foto Stora Enso, Zweden).

GOEDE MIXEIGENSCHAPPEN
In vele toepassingen van puntbeluchters dienen
de beluchters niet alleen zuurstof in het water
in te brengen maar ook (een deel) van de voortstuwing of mixing voor haar rekening te nemen.
Dat is de reden waarom er toch nog een conusvorm is te herkennen in de opbouw van de 7
schoepen. Dit creëert de pompwerking die nodig
is om tot een goede mixing in het bassin te
komen. Voor omloopsystemen leidt dit tot een
goede voortstuwing. Ook bij toepassing van
eventuele stijgbuizen voor diepere bassins is
deze pompwerking zeer belangrijk om tot een
goede zuurstofoverdracht te komen.

EXTREEM LAGE REACTIEKRACHTEN
Het ontwerp van de Landy-7 is dusdanig dat de
beide krachten, radiaal en axiaal, veel lager zijn
dan bij conventionele puntbeluchters. Dit heeft
een aantal voordelen tot gevolg. Met name de
krachten op het betonwerk en op het lager van
de uitgaande as van de tandwielkast zijn een
orde van grootte kleiner geworden. Hiertoe
kan men in veel gevallen een kleiner type
tandwielkast kiezen. Ook het trillingskarakter
van de totale unit is sterk gereduceerd zodat
kritische trillingen niet meer voor kunnen komen.

Trillingsarm

PUNTBELUCHTERS

Drijvende uitvoering

BREDE APPLICATIEMOGELIJKHEDEN

ZELFREINIGEND

De Landy-7 is in te zetten voor zowel een vaste
opstelling als voor een drijvende opstelling. Ook
wat betreft de geometrie van het bassin zijn de
mogelijkheden onbegrensd; vierkante of rechthoekige tanks, ronde tanks, ondiepe en diepe
tanks (eventueel met de toepassing van stijgbuizen), oxidatie- en omloopsloten, Membraan
BioReactoren, SBR-systemen, lagoons, vijvers,
mixing of buffertanks. De Landy-7 is breed
inzetbaar, met behoud van het hoge rendement.
Ook voor de drijvende
variant heeft
Landustrie een nieuw
ontwerp gerealiseerd.
Een compactere
constructie die niet
alleen stabieler is
onder bedrijfsomstandigheden,
maar waarbij ook
het trimmen veel
eenvoudiger is door
Vierkante tanks
de omgekeerde
pyramide-constructie. Een bijkomend derde voordeel is dat,
wanneer de drijverconstructie
lokaal gefabriceerd wordt, de
te gebruiken materialen veel
beter verkrijgbaar zijn.

Het ontwerp en de vorm van de schoepen is
dusdanig geconstrueerd dat er zich geen verontreinigingen uit het afvalwater op of aan de
beluchterschotel kunnen vasthechten. Dit is
mede te danken aan de imaginaire conus die als
het ware is opgebouwd door de 7 schoepen.

LAGE ONDERHOUDSKOSTEN

Omloopsloot

EENVOUDIGE EN ROBUUSTE
CONSTRUCTIE

Spanningen volgens EEM

Uitgangspunt bij het ontwerp van de Landy-7
was niet alleen dat het beschikbare vermogen
moest leiden tot een hogere zuurstofoverdracht,
maar ook dat de beluchter eenvoudig en
derhalve goedkoop te fabriceren moest zijn.
Dit is zowel het geval voor een normale
uitvoering in staal met een epoxy coating als
voor een roestvast stalen uitvoering in RVS 304
of RVS 316. De optredende spanningen in de
constructie zijn zeer laag. Invoering van de
beluchtergegevens in het Eindige Elementen
Methode programma geeft daarover uitslag.
Voor Landy-7 beluchters met grotere diameters
kan eventueel een tussenflens geleverd worden
om de transportkosten te verlagen.

Aangezien de complete beluchterinstallatie is
opgebouwd uit een elektromotor, tandwielkast
en de beluchterschotel beperkt het onderhoud
zich tot een jaarlijkse oliewissel en het periodiek
nalopen van de smeerpunten.

Onderhoudsvriendelijk

GROOT ZUURSTOF INBRENGEND
BEREIK
Afhankelijk van de specifieke omstandigheden
kan er door één enkele Landy-7 van 1 tot 500 kg
O2/hr in het medium worden ingebracht. Ook
binnen de keuze van de betreffende Landy-7 is
het bereik van het zuurstof inbrengend vermogen groot. Het rendement van de beluchter is
over een groot bereik van zowel indompeldiepte
als toerental vrijwel constant.

INDUSTRIE
Een belangrijke toepassing van de Landy
puntbeluchters heeft plaats in de papierindustrie. Of de Landy puntbeluchter nu ingezet
wordt in de klassieke beluchtingstank of na
een anäerobe bioreactor, in beide gevallen
presteert de Landy-7 onder de zware bedrijfsomstandigheden uitstekend.

OC(10) [kg 02/hr]

zuurstoftoevoervermogen LANDY-7 oppervlaktebeluchter

diameter LANDY-7 [cm]

Stora Enso, Zweden

EENVOUDIGE REGELBAARHEID

REFERENTIES

De hoeveelheid in te brengen zuurstof wordt
bepaald door de selectie van de grootte van de
beluchter.
Het zuurstofinbrengend vermogen van de Landy-7
kan op twee manieren worden gereguleerd.
Enerzijds door regeling van het toerental, m.b.v.
een frequentie-omvormer of een poolomschakelbare motor. Anderzijds door variatie van de
indompeldiepte van de beluchter, te realiseren
door wijziging van de hoogte van de overstortrand. De feitelijke regeling wordt vrijwel altijd
aangestuurd door een zuurstofsonde.

Gedurende de halve eeuw dat Landustrie actief
is met beluchtingsprojecten zijn er tal van tot de
verbeelding sprekende referenties gerealiseerd.
In deze brochure beperken we ons tot de
recente leveringen van de meer dan 4000
wereldwijd geleverde beluchters.

REFERENTIES

Shanghai, China

Beetham, Trinidad & Tobago

BASF, Duitsland

Hamburg, Duitsland

Wenen, Oostenrijk

Amersfoort, Nederland

LANDUSTRIE TESTFACILITEITEN
Sinds midden jaren tachtig heeft Landustrie de
beschikking over een full-scale testtank. Deze
tank is qua grootte en testmogelijkheden uniek
in Europa en waarschijnlijk in de wereld. De
afmetingen bedragen 20 * 20 * 6 meter, zodat
een effectief volume van 2200 m3 kan worden
gemeten (waterdiepte 5.5m). In de tank is een op
hoogte instelbare brug aangebracht om lagere
waterniveaus te kunnen simuleren.
Er kan ook gewerkt worden met verplaatsbare
wanden om het volume eventueel te reduceren.
Standaard is de testinstallatie uitgevoerd met
een 90 kW aandrijving, voorzien van een
frequentie-omvormer.

Landustrie testtank

De fundatieplaat is flexibel opgesteld middels
een viertal meetopnemers voorzien van
rekstrookjes waarmee het koppel en de radiale
en axiale krachten kunnen worden gemeten.
De toename van het zuurstofgehalte wordt
gemeten door een viertal zuurstofelectrodes.
De gemeten waarden van de axiale en radiale
krachten, het koppel en de zuurstofgehaltes
worden vastgelegd met behulp van dataloggers.
Met andere woorden het monitoren van de
zuurstofmetingen gebeurt volledig automatisch.
Naast de zuurstofmetingen kunnen ook trillingsen geluidsmetingen en snelheden in het water
worden gemeten. De zuurstofmetingen worden
uitgevoerd met reinwater en teruggerekend naar
standaard condities (T= 200C en P0 = 1013 hPa)
met inachtname van de ATV normen (ATV M209E).
In deze tank zijn de verschillende Landy-7
beluchters onder diverse omstandigheden
gemeten. Landustrie is derhalve zeer goed in
staat om het te verwachten rendement onder de
gegeven omstandigheden te voorspellen. Naast
de metingen voor eigen gebruik kunnen ook
metingen voor derden of metingen in aanwezigheid van de klant worden uitgevoerd.

BORSTELBELUCHTERS

LANDY-700
De Landy-700 wordt geproduceerd volgens de
kooi-constructie van T.N.O. De Landy-700
bestaat uit een naadloze buis met een aantal
horizontale profielen, waarop rechthoekige
plaatjes zijn gelast. Normaal gesproken wordt
de Landy-700 geleverd compleet met lagers,
aandrijving, spatplaten en brugconstructie. Dit
stelt niet alleen beperkte eisen aan het betonwerk maar zorgt ook voor een simpele montage.
De prefab Landy-700 is standaard voorzien van
spatkap.Indien de brugconstructie niet wordt
verlangd, dienen de lagers direct op het beton te
worden gemonteerd.

Pasveersloot

LANDY BORSTELBELUCHTERS
Al bijna 50 jaar ontwerpt, levert en installeert
Landustrie diverse typen borstelbeluchters.
Aanvankelijk alleen voorkomend in de klassieke
Pasveersloot maar later ook toegepast in diverse
andere configuraties. Iedere Landy borstelbeluchter bestaat uit de volgende componenten;
een rotor
lagers
een aandrijving
spatplaten
een stromingsschot
Optioneel kunnen de Landy borstelbeluchters
worden uitgevoerd met verwarmde lagers, om
bevriezing tijdens vorst te voorkomen, en
spatkappen tegen de vorming van aerosolen.

De Landy-700 wordt geleverd tot een maximale
effectieve lengte van 5 m en heeft een diameter
van 700 mm. Het zuurstof inbrengend vermogen
bedraagt, onder standaard condities, maximaal
30 kg O2/hr, bij een borstellengte van 5 m en een
rendement van 1.7 kg O2/kWh.

Landy-700 prefab

DIVERSE TYPES

REGELBAARHEID

Momenteel zijn er een tweetal types
gestandaardiseerd, de Landy-700 en de
Landy-1000, die zich beide kenmerken door:
een hoog rendement
een robuuste en betrouwbare constructie
een groot regelbereik
lage onderhoudskosten
lange levensduur
lage exploitatiekosten

Om de hoeveelheid in te brengen zuurstof
te kunnen regelen zijn er een tweetal mogelijkheden:
Variatie van het toerental. Dit kan worden
bewerkstelligd door een frequentie-omvormer
of een poolomschakelbare elektromotor.
Variatie van de indompeldiepte van de
beluchter. Dit vindt plaats door middel van
een regelbare overstortklep.

Afhankelijk van specifieke eisen van de klant is
het ook mogelijk om afwijkende types te leveren.

LANDY-1000
De Landy-1000 beluchter is recent aangepast
aan de hand van een uitvoerig testprogramma.
Ook de Landy-1000 bestaat uit een holle stalen
buis, eveneens in een naadloze uitvoering maar
van een hogere materiaalkwaliteit. Om de buis
worden een twaaltal schoepen stervorming
geklemd middels een boutverbinding (geen
lasverbinding). De breedte van de schoepen is
7,5 cm en deze worden enigszins versprongen
gemonteerd zodat niet alle schoepen, tijdens het
roteren, gelijktijdig in contact met het water
komen. Aan beide uiteinden worden spatplaten
bevestigd om te voorkomen dat het spattende
afvalwater in aanraking komt met de lagers. Ook
voor de Landy-1000 geldt dat die geleverd kan
worden in- of exclusief brugconstructie.
De Landy-1000 wordt geleverd tot een maximale
effectieve lengte van 9 m en heeft een diameter
van 1000 mm. Het zuurstof inbrengend vermogen bedraagt, onder standaard condities, maximaal 80 kg O2 /hr, bij een borstellengte van 9 m
en een rendement van 2.0 kg O2/kWh.

Landy-1000

TOEPASSINGEN
De Landy borstelbeluchters kunnen zowel
worden toegepast in communale als in
industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties.
Daarnaast heeft Landustrie ook referenties met
de borstelbeluchters in drinkwaterinstallaties.

LANDY borstelbeluchter
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HUURBELUCHTERS

HUURBELUCHTERS
Om op de groeiende vraag naar tijdelijke
beluchtingsinstallaties in te spelen biedt
Landustrie de mogelijkheid om een aantal
drijvende Landy-7 puntbeluchters te kunnen
huren. Ook verhuur zonder drijverconstructie is
mogelijk.
Deze huurbeluchters kunnen worden ingezet
tijdens ombouw- en/of renovatiewerkzaamheden
op bestaande afvalwaterzuiveringsinstallaties.
Daarnaast is het ook mogelijk om deze units in
te zetten voor lagoons, vijverbeluchting en voor
proeven waarbij puntbeluchters vergeleken
worden met andere beluchtingssystemen.
Nieuwe Landy drijverconstructie

PRIJSSTELLING

HUUROMVANG

De huurprijs wordt opgebouwd uit een weekprijs
met separate kosten voor transport, de- en
montage en eventuele opties.

een Landy-7 hoogrendement beluchter
snelle aan- en afvoer
de- en montage van zowel bestaande unit als
huurbeluchter
levering van eventuele frequentie-omvormer
minimale huurperiode 1 week

TECHNISCHE INFORMATIE
BELUCHTINGSUNIT*
Motorvermogen:
Zuurstofinbrengend vermogen:
Diameter Landy-7 beluchter:
Omtreksnelheid:

37 kW
ca. 80 kg O2/hr
1800 mm
max. 5 m/s

* Op verzoek zijn ook andere types leverbaar.

Landy huurbeluchter
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