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Størstedelen af nutidens
produktionsvirksomheder har
en pumpe installeret et eller
andet sted i driften. Rør og
slanger transporterer væsken,
men pumper leverer energien
til at flytte den. Fordi pumper,
ventiler og rør arbejder
sammen, skal de tænkes og
designes som et integreret
system. Ved at skifte bare en
del, kan systemet blive mere
eller mindre effektivt.

En pumpe er en mekanisk
enhed som kan flytte væske,
varme eller gas. Dette sker ved
overførsel af energi fra en
drivende enhed, som i mange
tilfælde vil være en motor – en
motor drevet af eksempelvis
elektricitet, trykluft, vakuum,
hydraulik eller andet. 

En pumpe vil typiske være
monteret i en af følgende 2
typer opstillinger: neddykket i
væsken som skal pumpes,
eller tørt opstillet hvor væsken
løber til pumpen eller skal
suges op fra et reservoir. Den
første opstilling kaldes typisk
dykpumpe (eksempelvis
borerørspumpe), hvor den
anden ofte vil navngives
overfladepumpe.

For at vælge den rigtige
pumpe, der opfylder dine
behov, skal du bestemme
dens egenskaber i henhold til
dens anvendelse.

Pumpen er et vigtigt
nøgleelement i stort set
alle former for produktion.



Medie

Vand, søvand, kemikalier(andel i %)
Gasudvikling

Viskositet: 
Viskositet er en betegnelse for et medies indre friktion. Man kan sige, at det er

et udtryk for, hvor tyktflydende et medie er. Jo højere viskositet, jo mere
tyktflydende vil det være. Viskositet måles typisk i Pa.

Densitet: 
Densitet er et mål for, hvor tungt eller let et stof er - vægtfylde. Det er en fysisk
størrelse, der defineres som massen pr. volumenenhed (eller vægt pr. rumfang)

Partikler: 
er der partikler i mediet og hvilke egenskaber har de - er de hårde/bløde og

hvilken størrelse har de i mm. fx. bær i youghurt eller sand og skidt i spildevand.
 

Temperatur:
temperaturen har betydning for mediets viskositet og valg af materiale på

pumpe og sliddele 

Først og fremmest skal du kigge på, hvilket medie der skal pumpes
og hvilke egenskaber mediet har.

Der er mange forskellige pumpetyper tilgængelige, men hvilken er
den rigtige for dig? At forstå, hvilken pumpetype der er den helt
rigtige til din applikation, er ganske afgørende for at kunne reducere
omkostningerne og forlænge levetiden af   din pumpe og dit system.



Fysiske forhold

Flowhastighed: 
(liter/minut eller m3/time) - Alternativt er størrelsen på rørføringen bestemt

 

Tryk (bar): 
hvordan er rørføringen. hvor højt skal pumpen suge mediet og hvor skal

mediet pumpes her - skal det løftes, er der bøjninger, hvor lang er rørføring og
hvor ender mediet.

 

Tilslutninger: 
Gevind (han/hun), flanger, svejseender, tri-clamp, unioner 

 
 

Næste trin er at kontrollere de fysiske forhold i forbindelse med
transport af mediet:



Når pumpen konfigureres, skal der
også tages højde for kavitation.
Kavitation opstår, når den pumpede
væske er tæt på kogepunktet (dvs. den
omdannes til gas, hvilket afhænger af
væskens temperatur og det tryk, den
udsættes for). Kavitation er forårsaget
af dannelsen af   dampbobler, som
hurtigt kan beskadige pumpen og
afgive generere støj,

Det er derfor vigtigt at kontrollere, at
pumpen er godt tilpasset
installationens samlede konfiguration.
For at undgå pumpekavitation er det
at foretrække at forudse dannelsen af   
gasbobler ved at kontrollere, at
pumpen er korrekt dimensioneret til
installationen. Dette kræver beregning
af en værdi kaldet NPSHa (Net Positive
Suction Head available), som afhænger
af flowhastigheden, tryk, løftehøjde og
sug samt afgangshøjden.

 Pumpeproducenten angiver for den
enkelte pumpe en værdi kaldet NPSHr
(Net Positive Suction Head required).
Begge værdier er udtrykt i meter, og
for at pumpen er korrekt
dimensioneret, skal du kontrollere, at
den beregnede NPSHa er mindst 0,5 m
højere end NPSHr.

Husk at tage højde for
kavitation:



Reduktion af medietemperaturen ved pumpens
indløb (for eksempel ved at tilføje en kølering).
Reduktion af pumpehastigheden.
Installation af en sugeslange med en større diameter.
Reduktion af hovedtabene (især forårsaget af friktion)
ved at eliminere unødvendige bøjninger og ventiler.

Hvis der stadig opstår et kavitationsproblem, kan
du overveje nogle ændringer, der vil øge NPSHa,
såsom:

Reduktion af udløbsrørets diameter.
Installation af en gasspjældsventil på
afgangskredsløbet.
Udskiftning af den eksisterende pumpe med en
pumpe, der er bedre tilpasset driftsforholdene.

Du kan også reducere NPSHr ved at tage
følgende trin for eksempel:



Det praktiske

Operation: 
Elektrisk (12VDC, 24VDC, 230VAC, 400VAC) eller trykluft

 
 

Hvordan skal den styres: 
Tænd-sluk , 4-20mA, MODBUS

Driftscyklus (kontinuerligt eller afbrudt drift) 
 
 

Certifikater og forordninger: 
Eksempelvis Atex, EU 1935/2004, EHEDG, 3A

 

Der er stor forskel på hvilken branche pumpen skal anvendes i og
hvordan en produktion er opbygget. Nogle steder er der trykluft
tilgængeligt, andre steder i store produktioner styres systemer via en
PLC eller BUS systemer. Skal pumpen anvendes i et eksplosivt miljø,
som fx. olie- eller gasbranchen, indenfor pharma, kemisk industri
eller rensningsanlæg, så kan der blive stillet krav til ATEX
godkendelse. Skal den anvendes til fødevarer er der brug for at den
er gokendt i henhold til certifikater som EU1935/2004 og/eller
EHEDG/3A.

Vi skal være sikker på at pumpen kan leve op til installations-,
sikkerheds- og lovmæssige krav:

Styring og certifikater:



Loberotorpumpe – lober uden kontakt skaber et vakuum ved
indsugningen, hvorved mediet trækkes ind i pumpehuset - kan
håndtere sarte og viskøse medier, medier med partikler eller
gasser.

Centrifugalpumper -mediet suges ind i pumpen af et skovlhjul
eller propel. – til lav viskositet og solider – kan håndtere stort og
konstant flow.

Membranpumper - mediet suges ind af en membrans oscillation
– til dosering, dispensering eller generel flytning og transport af
væsker og medier med varierende viskositet.

Stempelpumper - mediet suges ind og ud ved en frem- og
tilbagegående bevægelse af et eller flere stempler – når højt
udgangstryk ønskes - til dosering eller flytning af medier af høj
viskositet eller med høj vægtfylde.

Peristaltiske pumper - mediet skubbes ind i et rør komprimeret
af roterende ruller eller sko. – til aggressive, viskøse og sterile
medier. – høj ydelse, pålidelig og alsidig.

Gearpumper - mediet suges ind og udledes ved rotation af en
rotor og tandhjul eller ved at to tandhjul roterer i modsatte
retninger – til kemiske installationer hvor der skal pumpes
højviskose væsker -for kompakt design og konstant flow.

Når alle ovenstående forhold er afdækket, er det tid til at vælge den
rigtige pumpe. At forstå, hvilken pumpetype der er den rigtige til din
applikation, er afgørende for at reducere omkostningerne og
forlænge levetiden af   din pumpe og dit system.:

Pumpeprincipper



Der er også pumper dedikeret til specifikke anvendelser, som
inkorporerer de forskellige driftsprincipper beskrevet ovenfor, for
eksempel:

Doseringspumper - bruges til at indsprøjte et medie præcist –
anvendes fx til dosering af mindre eller større mængder kemi.

Dykpumper - suger mediet direkte ind i pumpen, så den ikke er
begrænset af sugehøjden – til vand, spildevand, vand med sand og
partikler.

Pumpeprincipper



Hvor højt sidder pumpen over mediet det skal suge an (statisk
sugehøjde).
Hvor højt sidder udløbsenden over pumpen (statisk udledning)
Hvad udledningskapaciteten - ønsket flow l/s, l/m, l/t
Friktionstab til væskens viskositet, type og længde af slange eller
rør.
Højde over havets overflade, hvor pumpen vil fungere.
Udløbshøjde eller udløbets højde over pumpen.
Restriktioner, koblinger, albuer og ventiler
Forordninger, certifikater og lovmæssige omstændigheder

Der er altså mange vigtige faktorer der spiller ind når den helt rigtige
pumpe skal konfigureres:

Opsumering

Vi kan tage jer med hele vejen. Hos Iversen Trading har vi et stærkt
team af teknikere, som altid har fokus på kvalitet, økonomi og
optimering af produktionen. Sammen kan vi gennemgå jeres anlæg,
tale om alternative løsninger, se på optimering og muligheder. I
sidste ende kan vi komme med forslag til, hvordan I får de produkter
som er mest mulig kundetilpasset, økonomiske og fleksible.

Kravene til øget dokumentation og løbende optimering af
masseproduktioner, gør det vigtigt for alle produktionsvirksomheder
at have fingeren på pulsen. Hos Iversen Trading har vi et bredt udvalg
af seriøse samarbejdspartnere i Europa, som udvikler og fremstiller
produkter med konfigurationer, som måske kan være den optimale
løsning hos jer.
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