Elektrownie
i Zapory Wodne

Armaturze instalowanej w elektrowniach i na zaporach
wodnych stawia się szczególne duże wymagania
W dużych armaturach dla elektrowni i zapór wodnych mamy do
czynienia z olbrzymimi ciśnieniami [dynamicznymi i statycznymi].
Te zmienne ciśnienia są wywołane przez błyskawicznie zmienne
olbrzymie natężenia przepływu wody, a odcinane bądź regulowane
w armaturach. Pęd wody na takiej armaturze potrafi zmienić się w
zakresie 0-100% nawet w kilka-kilkanaście sekund, momenty
obrotowe działające na zawieradła największych armatur nierzadko
przekraczają 400 000 – 600 000 Nm.
Dlatego na zaporach i elektrowniach wodnych stosuje się armatury
specjalne i to najczęściej z niekonwencjonalnymi napędami
hydrauliczno-ciężarowymi [typu KFa-ERHARD] lub napędami
hydrauliczno-elektrycznymi.
Dodatkowo, regułą jest, że duże armatury na zaporach wodnych
hybrydowymi pozostają, całymi latami: albo „100% zamknięte”, albo
„100% otwarte”. Oczywiście, jednocześnie wymaga się od tych
armatur aby po tych „latach bezruchu” ze 100% pewnością mogły
się otworzyć i na 100% niezawodnie, szybko oraz bez dodatkowych
oporów.
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UWAGA: ERHARD produkuje od roku 1890, armatury na turbiny elektrowni wodnych i do wypływów regulowanych z zapór na zbiornikach wodnych.
Przykładowo z „VOITH” HYDROTURBINEN

Obecnie, Grupa TALIS produkuje armatury dla elektrowni i zapór wodnych w zakresie:
• DECK-ERHARD – armatury energooszczędne – zalecane dla dużych i małych hydroelektrowni
• DECD-ERHARD
• ZPT - ERHARD
• Wstawki montażowo - demontażowe PAS i łączniki RK z UNIJOINT oraz kształtki z FRISCHHUT
• Zasuwy klinowe miękkouszczelniane
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Oferta Grupy TALIS dla elektrowni i zapór wodnych:
DECK-ERHARD [zdjęcie poniżej]
DN 80-1200, PN 10/40 Obudowa i kula drążona z żeliwa sferoidalnego
wykonana
jako
podwójnie
mimośrodowe.
DECK-ERHARD
jest
PRZEPUSTNICĄ PRAKTYCZNIE ZEROENERGETYCZNĄ. Jej opór miejscowy
jest najmniejszy z możliwych technicznie do osiągnięcia [dla DN800-1200 „zeta”
ζ = 0,03]. Maksymalne standardowe stałe prędkości przepływu wody do 20m/s,
chwilowe do 35m/s.
DECK-ERHARD JEST PRZEPUSTNICĄ „NIE DO ZAPCHANIA” ponieważ kula
ma „podwójnie mimośrodową oś obrotu” dzięki czemu w pozycji otwartej
posiada 100% wolnego przepływu + 10% „dodatkowej przestrzeni obmywania” pomiędzy kulą , a obudową. Podczas zamykania w strefach zalegania piasku
występują prędkości 30m/s = prędkości samooczyszczania się armatury tj.
prędkości porywania zanieczyszczeń.

DECD-ERHARD [zdjęcie obok]
DN80-3600, PN10/40. Dopuszczalne na specjalne zamówienie, prędkości stałe
przepływu wody w DECD-ERHARD do 20m/s, a chwilowe do 35m/s.
Doskonała efektywność energetyczna [DECD-ERHARD mają dużo mniejsze
opory przepływu wody w porównaniu do DECD-konkurencji]. Zabezpieczenie
antykorozyjne oraz antyabrazyjne pokrycia przeciwciernego EPC, a także
hermetyzacja wału i dysku są tak doskonałe, że DECD-ERHARD mogą jako
jedyne na rynku na 100% współpracować z rurami ze stali nierdzewnych.
DECD-ERHARD samoistnie likwidują większość uderzeń hydraulicznych dzięki
fabrycznemu wyposażeniu ich w firmową/opatentowaną przekładnię SKGERHARD [przekładnia SKG to przekładnia o zmiennym momencie obrotowym,
w przeciwieństwie do przekładni ślimakowych, które maja stały moment
obrotowy na wyjściu z przekładni]. Przepustnice podwójnie mimośrodowe o
zawieradle dyskowym czyli DECD-ERHARD mogą być wyposażone w napędy
własne ERHARD: pneumatyczny, ciężarowo-hydrauliczny KFa lub hybrydowy
(elektryczny + KFa). Napęd KFa może korzystać z własnej/autonomicznej
instalacji olejowej minimum 85bar, a pod nazwą KFaR [tańsze rozwiązanie] – z
instalacji hydraulicznej ale elektrowni wodnej.
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ZPT-ERHARD. Do DN 3000, do PN 160bar, prędkość wody do 130m/s
Zdalaczynny, automatyczny, bezobsługowy. Zawór pierścieniowo-tłokowy ZPTERHARD do zrzutu i regulowanego wypływu z zapór wodnych oraz by-passów
turbin elektrycznych. Gwarantowana na 100% praca zarówno bez kawitacji jak i
bez uderzeń hydraulicznych. Zawór ZPT-ERHARD to zawór „samohamowny i
zrównoważony/wyważony mechanicznie wewnętrznie” – czyli nie drga i nie
hałasuje w dowolnej pozycji pośredniej lub skrajnej. Posiada wzmocnione
uszczelnienia bezobsługowe o trwałości na około 15-25 lat.
ZPT-ERHARD od ponad 100 lat zabezpieczają zapory wodne oraz by-passy
turbin elektrycznych dosłownie na całym świecie. ZPT-ERHARD to obecnie
standard i synonim wszystkich ZPT na rynku. Dopuszczalne na specjalne
zamówienie, prędkości stałe przepływu wody w ZPT-ERHARD do 130m/s [do
stu trzydziestu m/s].
ZPT-ERHARD posiada liniową charakterystykę regulacji od 4% otwarcia do
100% [standard rynkowy to 18% - 100%].

Zasuwy klinowe miękkouszczelniane
Oferujemy najnowszej generacji zasuwy klinowe miękkouszczelniane
[wrzeciono samohamowne, wymiana uszczelnień pod ciśnieniem, całkowicie
zawulkanizowany klin]. Zabezpieczone antykorozyjnie epoksydem wg. GSKRAL.
UWAGA: zgodnie z wymaganiami DVGW, gwarantujemy 100% szczelności
naszych zasuw klinowych, w najwyższej klasie szczelności “A” [zero kropli na
minutę] i powtarzanych przez minimum 2500 cykli pracy.

FRISCHHUT kształtki z żeliwa sferoidalnego zgodne
z PN-EN545:2010, seria A
Zgodne z EN-JS1050, antykorozyjnie zabezpieczone epoksydem
wg GSK-RAL

UNIJOINT łączniki kołnierzowe do różnorodnych rur
Zapewniają 100% szczelności połączeń rurowych. Pozwalają zwiększyć
tolerancję montażu rur do ± 25 mm. Absorbują: niewspółosiowość, zmienne
odchylenia rur do 3° oraz ich drgania.

UNIJOINT PAS10/20/30 montażowe wstawki kołnierzowe do
armatur
Zapewniają 100% szczelności połączeń armatur. Ułatwiają montaż/demontaż
armatur ze zwiększeniem tolerancji do ± 25 mm. Absorbują niewielkie
naprężenia na styku: armatura-rura. Wykonania specjalne pozwalają na
odchylenie od osi rury.
PAS 10 dwukołnierzowy

dla DN 50-2000mm, PN10-40bar

PAS 20 trzykołnierzowy

dla DN 50-3000mm, PN10-63bar

PAS 30 czterokołnierzowe dla DN 50-4000mm, PN10-100bar
[odchylne od osi do 4°

dla DN 50-3000mm, PN10-25bar]
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Referencja z Elektrowni Wodnych w Alpach

High-tech armatura od ERHARD dla austriackiej
Elektrowni Wodnej Kopswerk-Vorarlberg w Alpach
- maksymalny napór-przewyższenie wody ponad 700m
- moc turbin = 525 MW
- moc generatorów = 600 MW
- masa wody ponad 110 000 Ton
- prędkość wody przed turbiną ponad 128m/s [ponad 460 km/h]
- natężenie przepływu wody Q = 76m3/s
- wlot do turbin DN 900
Na Elektrowni Kopswerk pracuje kilkanaście ZPT-ERHARD na ciśnienia 16,0
MPa = 160bar [jak na zdjęciu obok].
Są to podobne Armatury-ERHARD jak na innych Elektrowniach i Zaporach
Wodnych w ponad 70-ciu krajach świata.

“Blue gold” – Woda dla Sydney-Australia “warta złota”
80% wody, dla ponad 4-ch milionów mieszkańców Sydney, pochodzi z jednej
zapory Warragamba. Jest to największa australijska Żelbetowa Zapora Wodna
oraz największy w świecie „zbiornik wody pitnej dla tak dużego miasta” [długi
na 80km, powierzchnia prawie 8 000 ha i pojemność ponad 200 000 000 m3].
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Zawory wypływowe Zapory Warragamba to 8 szt. DECD-ERHARD każdy
wielkości DN 2100.
4-ry z nich ważą po około 10 ton i mają wieloobrotowe, przekładniowe napędy
elektryczne, ponieważ służą do regulacji wypływu wody [z prędkością stałą do
15 m/s].
4-y pozostałe ważą ponad 18 ton każdy, ponieważ mają napędy hydrauliczne z
przeciwciężarami typu KFa-ERHARD i służą jako zamknięcia bezpieczeństwa
dla Zapory i w przypadku przekroczenia dopuszczalnej maksymalnej prędkości
wody na rurociągach spustowych ponad 30m/s.

Najlepsza woda do picia dla mieszkańców Harzu –
Zapora - Zbiornik Granetal
Wodociągi Harz od 1928 roku transportują ponad 500-km siecią przesyłową i z
różnych stron Niemiec [również z Gór Harz], wodę pitną dla swoich ponad 1,5
mln odbiorców. Jednym z głównych dostawców jest zbiornik Granetal z 1972
roku usytuowany w Zachodnim Harzu, a który ma wydajność 180 000 m3/dzień
i pojemność 46 000 000 m3. Na obiekcie pracuje kilkadziesiąt armatur z
Erharda.

Zapora Granetal:
wysokość 142 m
351 m
długość

Historyczna Zapora Wodna - Möhnetal
Oddana do użytku w 1913 roku i była wówczas największą w Europie. Długa
na 650 m, wysoka na 40 m, o pojemności 135 000 000 m³

- dostarcza

nieustannie nadal, wodę pitną dla całego Zagłębia Ruhry.
Od prawie 60-ciu lat, na zaporze tej, pracują nieustannie i wciąż te same 4-y
wypływowe ZPT-ERHARD służące do zdalnej regulacji wypływów z zapory. Są
to 4 zawory pierścieniowo-tłokowe o pierścieniach turbinowych.
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Zdjęcie 1. Zbiornik Granetal 46 000 000 m3 oraz 180 000 m3/dzień kilkadziesiąt armatur ERHARD]
Zdjęcie 2. Zapora z 1913 roku w Möhnetal – Zagłębie Ruhry [kilkanaście armatur ERHARD w tym 4-y ZPT]
Zdjęcie 3. ZPT-ERHARD wykorzystywany do regulacji wypływów ze Zbiorników Wody [z anty-kawitacyjnym układem napowietrzania
ERHARD]
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Your Choice in Waterflow Control

TALIS jest niekwestionowanym światowym liderem w budowie,
zabezpieczeniach oraz kontroli dużych obiegów wody i ścieków.
To TALIS proponuje przodujące technologie dla pompowni i magistralnych
sieci wod-kan [szczególny nacisk jest przykładany do
efektywności energetycznej rozwiązań, ochronie przed kawitacją i
ochronie przed Uderzeniami Hydraulicznymi].
Oferujemy pełen zakres produktów, od hydrantów, przepustnic,
zasuw i zaworów, przez zastawki i jazy, aż na regulacyjnych
zaworach pierścieniowo-tłokowych [ZPT] i opatentowanych na brak
zapychania się przepustnicach kulowych [DECK]… kończąc.
Wodę, jako główne źródło życia na Ziemi, traktujemy bardzo poważnie.
Poświęcamy jej nasze globalne, ponad 140 letnie doświadczenie,
innowacyjną technologię, dokładność, codzienną pracę oraz szczególna
staranność w rozwiązywaniu problemów Naszych Klientów.

TALIS Polska Sp. z.o.o.
ul. Plebiscytowa 3
PL41-600 Świętochłowice
Tel: +48 32 770 50 00
Fax: +48 32 770 47 73
e-mail: office@talis.com.pl
www: talis-polska.com

