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De voordelen van een
meerfâsenpomp
Intraditionelejlotatiesystemenmaakt menvaakgebruik vaneennormalecenrnfugaalpomp, diede
vloeisto/stroomverzorgt,eneen separatecompressorvoorde luchtvoorziening.Hoewelditeenbeproefde
enbetrouwbaretechniek is, vergtheteen relatiefuitgebreideinstallatieenbesturingssysteem.De
Duitsejabrikant van (meertraps)centrifugaalpompen EDUR,dieop de NederlandsemarktvertegenwoordigdwordtdoorVan Wijk&BoermaPompenBV inGroningen,heeft een meerfâsenpomp in zijn
pakket,diehieraan een economischenmstallatietechmschbesparendeinvullingkangeven.
Meerfasenpompen zijn specialecentrrfugaalpompen dieinstaatzijn verschillende
productstromen (meerfasen),zoalseen
vloeistofmet lucht ofgas, samen te
verpompen.Deeisendieaandit soort
pompen gesteld worden zijn hoog.De
pompen moeten,doorde onvermijdbare
vervuiling vanvloeistoffen met zwevende
deeltjes, zeerslijtvast zijn.Zemoeten een
stabielepompcurve hebben bij wijzigende
werkpunten enookzodanigontworpen zijn
dat deverschillende fasen voldoende
gemengd kunnen worden.

Principe
DeEBU-,LBU-enPBU-pomptypesvan
EDUR(ziefoto) zijn ontworpen als meerfasenpompen. Dezepompen zijn uitgevoerd
met een speciaal
hydraulisch ontwerp,
waaronder andere
De meerfâsenpomp vanEDUR.
gebruik wordt
gemaakt vaneen
waaierdieaan beide
zijden open is(zie
afbeelding).
Doorhet meertrapscentrifugaalprincipe werkt de
meerfâsenpomp als
eensoort mixer,
waardoor een gelijkmatigefijnebellenstroom verkregen
wordt. Afhankelijk
vandegrootte vande
toegepastepomp,zijn capaciteiten tot 70
irU/hendrukken tot 28 barmogelijk. De
hoeveelheid ingeslotengas heeft invloedop
decapaciteit, druk enhet vermogen.
Eventueleselectieproblemen die hierdoor
ontstaan worden opgelost door het aantal
trappen in depompendediameter vande
waaiersaan tepassen.
Afhankelijk vanhet typepomp kan tot
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35 procent volume lucht inhet wateropgelostenmeegenomen worden.

Flotatie-processen

stroom metgroterebellen,waardoor de
vuilopdrijving negatiefwordt beïnvloed.
Tevens isdeEDURpomp instaatgasen
vloeistofuitstekend temengen, waarbij een
oplossingsgraad (vanhetgas inhet water)
tot 100 procent bereikt kan worden.Door
dezeeigenschap hebben veranderingen in
flow ofindegasinhoud geen invloed opde
pompkarakteristieken. Depomp biedt hierdoorstabielecondities overdegehelecurve.
Voordeprocesengineering isdezehoge
betrouwbaarheid eenbelangrijk voordeel.

Toepassingen
Naast detoepassing in flotatie-installaties,kunnen meerfasenpompen ooktoegepast worden inandereprocessen,waar
gas/vloeistofmengsels voorkomen,zoals
kooldioxideroevoer aanwater omde
pH-waarde tevetlagen,zuurstoftoevoer aan
water omaërobezuiveringsprocessen op
gangtehouden, ontijzering door middel
van filtratietechniek en transport van
gas/vloeistofmengsels.

Flotatie-unitszijn eenbetrouwbaar en
bewezen procesom afvalwater te reinigen.
Hierbij worden water- en luchtstromen
gemengd.Alshet watet/luchtmengsel
getransporteerd wordt naar de afvalwaterBesparing
tank enzijn normaledruk terugkrijgt,
Detechnische eneconomische voorveroorzaaktdedrukverlaging zeer kleine
delen vandeEDURmeerfâsenpomp zijn
bellen,die,samen met het vuil,naar
deoppervlakte drijven. Vervolgens
kan het vuil vanhet water worden
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afgescheiden.
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het mengselzostabielmogelijk zijn.Tevens
dient zoveelmogelijk lucht in het water
opgelost teworden,zodat meer vuil van het
water afgescheiden kan worden.
MetdeEDUR meerfasenpompen
kunnen gelijkmatige bellen meteengrootte
vanminder dan 30 microns gevormd
worden.Zijkanaalwaaierpompen, daarentegen,geven eenminder gelijkmatige

overduidelijk indien meneen vergelijking
maakt ten opzichte vande traditionele
systemen voor bijvoorbeeld verrijking van
vloeistoffen metgassen.
Met dezepomp iseen oplossingsgraad
tot 100 procent mogelijk, waardoor een
uirstekend effecr gegarandeerd is.
Bovendien kanaanzienlijk opde kosten
vaneen installatie bespaard worden door
her feit datgasdirect indeEDURpomp
gevoerd kan worden.Hierdoor kunnen
compressoren voorgastoevoer en andere
pompen voordevloeistofstroom achterwege
blijven omdat dit met eenEDURpomp
gerealiseerd kan worden.
Naast dit economische voordeelbiedrde
EDURmeerfâsenpomp eenhoge betrouwbaarheid, zowelvoorkleinschalige ontrjzeringsinstallatiesalsgrootschalige afvalwaterstromen, f

