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De centrifugaalpomp

Bij een centrifugaalpomp wordt de vloeistofstroom van zuig- naar perszijde veroorzaakt 
door de centrifugaalkracht van de waaier 

vloeistof ingang (zuigzijde)

vloeistof uitgang (perszijde)

waaier

http://net.grundfos.com/doc/webnet/energy/holland/grundfos/alpha_pro5.htm


Drukverhoging 
Training For Results
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Het werkingspunt
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De rest op een pompcurve



De efficientie van een pomp / motor



Motor en efficiëntie

▪ IE5 – hoogst mogelijke efficiëntie voor eleketrische motoren

▪ IEC 60034-30-2 extra voor frequentiegestuurde AC motoren
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Where ;

PH is the hydraulic power in Watt

Q is the flow in m³/h

H is the head in meter

g is the acceleration of gravity 9.81 m/s²

ρ is the density of the liquid in kg/m³

P2 is the power input to the pump or the power

output from the motor

P is the efficiency of the pump in the duty point

M is the efficiency of the motor

P1 is the power input to the motor

U is the voltage on the main grid in Volt

I is the current from the main grid in Amp.

Cosφ is the power factor

Motorvermogen



85% energieverbruik

7% onderhoud

8% investeringen

Kostprijs



Smoorklepregeling



Bypass leiding



Toerentalregeling
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n1= 2900 rpm

n2= 1450 rpm

H

Q

P2

2512,5

10

2,5

1,2
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Q1 x  (n2/n1)  = Q2

25 x (1450/2900) = 12,5

H1 x  (n2/n1)2 = H2
10 x (1450/2900)2 = 2,5

P1 x  (n2/n1)3 = P2
1,2 x (1450/2900)3 = 0,15

Effect van een variabele snelheid



Effect van een variabele snelheid

Voorbeeld
CR125-5
Motor 55kW IE3

Setpoint: 12 bar

Werkingspunt 1:
135 m³/h – 12 bar => P2 = 53 kW

Werkingspunt 2: Zonder frequentiesturing
Toerental 100%
30 m³/h => P2 = 33 kW

Werkingspunt 3: Met frequentiesturing
Toerental 85%
30 m³/h – 12 bar => P2 = 21 kW

Met frequentiesturing bespaar je hier 36 %



Meten = weten
Measured parameter
1. Pump inlet pressure
2. Pump inlet differential pressure
3. Pump outlet pressure
4. Pump outlet differential pressure
5. Pump differential pressure
6. Remote pressure 1
7. Remote pressure 2
8. Remote differential pressure
9. Feed tank level
10. Storage tank level
11. Pump flow
12. Remote flow
13. Liquid temperature
14. Temperature 1
15. Temperature 2
16. Remote diff. temperature
17. Ambient temperature
Other parameter



Ketelvoeding: aan/uit regeling

Ontgasser

voedingspompen Brander Stoomketel

Besturing



Ketelvoeding aan/uit-controle

Pomp aan/uit via een niveausensor.

Bij “laag water”, komt een grote hoeveelheid 
“koud” water in de ketel. Hoeveelheid stoom 
wordt verlaagd waardoor de stoomdruk zakt.

Variaties in de productie van stoom!

Het kan ook tot overkoken leiden, waardoor 
water in het systeem kan komen.

Nadelen

> Mechanische stress op de ketel
> Pompen caviteren bij het opstarten
> Groot aantal start-stops stressen pompen

Voordelen

> Goedkoop en eenvoudig te installeren.
> Geen bypass.



Ontgasser

Voedingspompen Brander

Ketel

Bypass

Voedingsklep

Ketelwatervoeding via voedingswaterklep



Ketelwatervoeding via voedingswaterklep

Waterniveau in boiler gecontroleerd dmv een 
voedingswaterklep, die door een niveausensor 
wordt gestuurd.

De pomp is ingesteld op "continue werking".

Dit systeem werkt soepel en is ideaal voor alle 
soorten stoomketels, zowel klein als groot.

Voordelen

> Ketelvoedingwater aangepast aan
stoomverbruik.

> Stoom kwaliteit is hoog als gevolg van een 
constant niveau in de boiler.

Nadelen

> Bypass
> Voedingsklep is duur.
> Drukverlies over de voedingsklep. Dit leidt tot 

extra grote voedingspomp. 



Voedingswater via voedingsklep met toerengeregelde pompen
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Voedingspompen Brander
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Waterniveau in boiler gecontroleerd dmv een 
voedingswaterklep, die door een niveausensor 
wordt gestuurd.

De voedingsklep regelt de waterinname, 
aangepast aan stoomconsumptie. De pomp is 
ingesteld op "continue werking".

Dit systeem werkt soepel en is ideaal voor alle 
soorten stoomketels, zowel klein als groot.

Voordelen

> Ketelvoeding aangepast aan stoomconsumptie
> Energiebesparing door de pomp
> Constant niveau in boiler verzekert hoge 

stoomkwaliteit

Nadelen

> Bypass verlies
> Voedingsklep is duur
> Drukverlies over de voedingsklep. Dit 
leidt tot een extra grote pomp

Voedingswater via voedingsklep met toerengeregelde pompen



Voedingswater met toerengeregelde zonder toevoerklep
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Waterniveau in de boiler direct gecontroleerd dmv de 
toerengeregelde pompen zonder gebruik van een 
voedingsklep. 

De pompen worden gecontroleerd door middel van een 
niveau sensor geplaatst op de ketel. Deze manier wordt 
de wateropname gecontroleerd volgens 
stoomconsumptie. 

Dit systeem werkt soepel en is ideaal voor alle soorten 
stoomketels, zowel klein als groot.

Voordelen

>Boilervoeding aangepast op basis van 
stoomconsumptie.

>Energiebesparing door de pomp
>Geen drukverlies over voedingsklep
>Geen aanschaf van een dure voedingsklep.

Nadelen

>Vereist precieze en gekwalificeerde start-up.
>Het systeem werkt niet wanneer meerdere 

ketels via een gemeenschappelijke 
voedingslijn worden gevoed.

Voedingswater met toerengeregelde zonder toevoerklep



Let op bij frequentiesturing op niveau



Extra voordelen frequentiesturing



Extra voordelen bij een frequentiesturing

- Soft Start / geen piekstromen

- Geen waterslagen

- Kleinere pompen vanwege geen regelkraan en bypass

- Minder slijtage / langere levensduur

- Meer controle en communicatie (stroomverbruik, droogloop,..)

- Onderhoud wanneer nodig (lagers)



En nog iets extra 




