
vmt | 19 december 2003 | nr 2630

Het lijkt eenvoudig: u wilt uw vloeibare product van een buffer-

tank in een menger brengen. Of van de menger naar een verpak-

kingsmachine. Dus u koopt een pomp. Maar zo eenvoudig is dat

niet. Want behalve de benodigde capaciteit en geleverde druk

zijn ook de eigenschappen van uw product van belang. En niet te

vergeten de lengte en diameter van toe- en afvoerleidingen en

alle apparatuur zowel vóór als na de pomp. Het is maatwerk. 

Aan de productie van levensmiddelen
komt heel wat vloeistoftransport te pas.
Water, melk, yoghurt met vruchtjes, saté-
saus, pastasauzen, chocoladebereiding,
room, mayonaise, je kunt het zo gek niet
bedenken of het moet van opslag naar
vormmachine, vanuit de mixer door een
pasteur, enzovoort.
Van zeer dun vloeibare tot hoog viskeuze
massa’s vinden hun weg door het proces.
In verreweg de meeste gevallen wordt die
klus geklaard door centrifugaalpompen
of lobbenpompen. Want van beide soor-
ten zijn hygiënische varianten op markt.
Ook andere soorten pompen worden
gebruikt (zie tabel), maar alleen voor toe-
passingen waarbij hygiëne geen grote rol
speelt.

Druk
Wat is een pomp? Ogenschijnlijk een te
simpele vraag. Arco van Peer, sales engi-

neer bij het Zweedse Johnson Pump, stelt
hem aan elke nieuwe klant en krijgt zel-
den het juiste antwoord. “Een pomp kan
vloeistof, gas, vaste delen of een mengsel
daarvan transporteren. Maar hij gene-
reert bovendien druk. Als je geen druk
nodig hebt, gebruik je geen pomp. Een
pomp werkt ernaar toe de druk te geven
die het achterliggende systeem vraagt.
Die gegenereerde druk moet in overeen-
stemming zijn met wat de omringende
leidingen en apparatuur kunnen verwer-
ken. Heel belangrijk dus. Maar dat wordt
veelal vergeten.”
Niet alle pompen zijn zelfaanzuigend.
Zelfaanzuigend wil zeggen dat het appa-
raat in staat is de lucht uit de aanzuiglei-
ding te verplaatsen (weg te werken)
zodat het te transporteren medium onder
invloed van atmosferische druk in de
pomp terecht komt. Staat er nog lucht in
de leiding en verwerkt de pomp die niet,

dan wordt ook het product niet getrans-
porteerd. Roterende verdringerpompen
zijn van zichzelf niet zelfaanzuigend,
maar wel als er enige vloeistof (of pro-
duct) in het pomphuis wordt gebracht
die de ruimte tussen lobben en pomp-
huis afsluit. Centrifugaalpompen zijn
nooit zelfaanzuigend. 

CAPS
“De meeste levensmiddelenfabrikanten
komen met de vraag een pomp te leveren
met een bepaalde capaciteit”, heeft Van
Peer ervaren. “Veelal hebben ze ook al
een prijs in gedachten.”
Natuurlijk moet de prijs worden meege-
wogen. Maar veelal bepaalt de aard van
het medium (het te verwerken produkt)
welk type pomp wordt ingezet (tabel). De

procesfactoren als lay-out van het pro-
ductieproces, de apparatuur, de dimen-
sies en het verloop van de leidingen
bepalen de specifieke parameters van die
pomp, zoals capaciteit, geleverde druk,
toerental, grootte en in geval voor een
verdringerpomp wordt gekozen: de soort
verdringerpomp.
Daarbij helpt CAPS (computer aided
pump selection), een rekenmodel dat

zowel rekening houdt met de
procesparameters, beperkin-
gen van de apparatuur, als met
pompkarakteristieken. Dirk
Demarre, sales manager bij
Johnson Pump: “Ook leidingen
en apparatuur kun je beschou-
wen als een pomp. Er is trans-
port doorheen – als er verval in
zit zelfs zonder hulp – en door
weerstand wordt er druk in
opgebouwd of er treedt druk-
verlies op.” 

Product
Uniek voor Johnson Pump is
het gebruik van een in eigen
beheer ontwikkeld en

Technologie

Toepassing van pompen
is maatwerk

Weergave van de hygiënische (of sanitaire)
lobbenpomp, de ‘two-wing’, met tweelobbi-
ge rotor in verticale opstelling en daardoor
zelfledigend.

Doorsnede van een tandwielpomp (rode delen zijn de
‘snijvlakken’) met aan de voorzijde aanvoer- en aan de
achterzijde de drukleiding. 

‘Slechte pompen worden niet
gemaakt, maar slechte toepassingen

te over’

Foto’s: Johnson Pum
p
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gebouwd apparaat dat de eigenschappen
van het te verpompen product meet. Een
roterende platte schijf op het vloeistofop-
pervlak geeft informatie over de viscosi-
teit en de veranderingen die daarin
optreden ten gevolge van de afschuif-
krachten. Deze informatie wordt meege-
nomen in het rekenmodel.

De viscositeit is zeer bepalend voor de
pompkeuze. Voor grote hoeveelheden
dun vloeibaar en niet kwetsbaar product
is een centrifugaalpomp heel geschikt.
Voor een vloeistof waarvan de textuur of
structuur wel gevoelig is voor beweging
en wrijving, wordt een verdringerpomp
gebruikt, veelal een lobbenpomp als
hygiëne van belang is. In andere gevallen
zijn tandwielpompen, wormpompen,
plunjers of slangenpompen toe te pas-
sen. Als er deeltjes in het product zitten
(yoghurt met vruchten, soep met groen-
ten), is een winglobbige verdringerpomp
aan te raden boven een drielobbige.

Onder invloed van hoge snelheden (veel
energietoevoer, zoals bij een centrifu-
gaalpomp) nemen de afschuifkrachten
op de vloeistof toe en kan de viscositeit
veranderen. Die verandering is veelal niet
omkeerbaar. Een verkeerde pomp kan
het product dus ‘kapotdraaien’. Er zijn
drie soorten vloeistoffen. Bij newtoniaan-
se vloeistoffen hebben de afschuifkrach-
ten (‘shear rate’) geen effect op de visco-
siteit (water, olie, suikeroplossingen en
melk). Thixotrope vloeistoffen worden
dunner bij toename van de shear rate
(gel-structuur, yoghurt, mayonaise) en
bij dilatante vloeistoffen neemt juist de
viscositeit toe onder invloed van de
afschuifkrachten (vloeibaar ei, fondant,
room en bindsystemen met gekookt zet-
meel).

Centrifugaalpompen
Centrifugaalpompen (zie foto) zijn vooral
geschikt voor newtoniaanse vloeistoffen,
want ze draaien met hoge toerentallen en
zetten daardoor energie om in druk. De
invloed op de shear rate van deze pom-
pen is dus veel hoger dan bij andere
soorten. Een waaier draait met hoge snel-
heid in het pomphuis, dat zodanig is
vormgegeven dat de flow zo veel moge-
lijk homogeen is en er weinig turbulentie
optreedt. Het stromingsprofiel in de
pomp, de overbrenging op de vloeistof
en capaciteit worden beïnvloed door de
vorm van de waaier en het pomphuis. De
waaier kan gesloten, half-open of open
zijn, een variabel aantal schoepen heb-
ben en de grootte en boog van de schoe-
pen kan verschillen. 
En zijn EHEDG-gekeurde, aseptische
maar ook niet-hygiënische centrifugaal-
of waaierpompen te verkrijgen. Ze zijn
niet zelfaanzuigend en mogen niet
‘droogdraaien’. Wanneer de tegendruk
oploopt – het te verpompen medium kan

slecht weg, bijvoorbeeld door vernau-
wing in de leiding of tegendruk van de
apparatuur erachter – neemt de flow af.
Dit soort pompen kan minder hoge druk-
ken opbrengen.

Verdringerpompen
Verdringerpompen gaan juist door met
opbouwen van druk, blijven constante
flow leveren, onafhankelijk van de tegen-
druk. Het is buigen of barsten. Als er ach-
ter de pomp een klep dicht is, zal uitein-
delijk ergens iets kapot gaan om de druk
te laten ontsnappen. 
Er zijn pulserende en roterende verdrin-
gerpompen. Bij de eerste, zoals plunjer-
pompen, maakt een plunjer (of zuiger)
een heen-en-weergaande beweging in
een cilinder (ofwel kamer of pomphuis).
Ze worden vooral gebruikt om hoge druk-
ken te genereren, nauwkeurig te doseren
of transport van gassen.
Bij roterende verdringerpompen vormen
schotten, schoepen of rotoren op een as
kamers doordat het uiteinde dicht tegen
de wand van het pomphuis loopt. In die
kamers wordt het product verplaatst.

Wat bepaalt de keuze
voor een pomptype?
– Producteigenschappen:

Kwetsbaarheid
Viscositeit
Deeltjesgrootte

– Capaciteit
– Gewenste druk
– Onderhoud
– Energieverbruik
– Al dan niet zelfaanzuigend
– Reinigbaarheid
– Prijs
– Kenmerken leidingen en 

apparatuur

Tabel Pomptypen met kenmerken en toepassingen.
principe type Kenmerken Geschikt voor

Hoge snelheden Centrifugaalpompen* Genereert druk door Niet kwetsbare vloeistoffen
energieomzetting; met lage viscositeit, zonder
druk afhankelijk van flow deeltjes

Constante flow Roterende verdringerpompen, Genereert druk door verdringen Kwetsbare en hoogviskeuze
zoals lobbenpompen*, slangen-, vloeistof; druk onafhankelijk vloeistoffen en pasta’s, 
tandwiel-, schotten- en van flow eventueel met deeltjes
wormpompen

Pulserende flow Pulserende verdringerpompen, Genereert druk door Alle soorten vloeistoffen,
zoals plunjer- of membraan- verdringing; druk onafhanke- ook gassen
pomp lijk van flow  

*Hiervan zijn hygiënische varianten op de markt. Bron: Johnson Pump, Brussel. 

‘De asafdichting van een pomp is de
zwakste schakel’

Kijkje in het huis van
een centrifugaal-
pomp met rechts de
aanzuigleiding
(horizontaal) en de
drukleiding aan de
achterzijde naar
boven voerend.
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Veel toegepast in de levensmiddelenpro-
ductie zijn – al dan niet hygiënische –
lobbenpompen en tandwielpompen (zie
foto).
De pompen kunnen ook kwetsbare pro-
ducten en producten met deeltjes ver-
werken en zijn zelfaanzuigend als vloei-
stof of product in de pomp ervoor zorgt
dat de kamers goed zijn afgesloten. 

Hygiëne
Heel begrijpelijk is onder druk van de
publieke opinie proceshygiëne een
focuspunt geworden. Maar daardoor
wordt soms te snel gegrepen naar super-
hygiënische pompen, met een keurmerk
van de European Hygienic Engineering
Design Group (EHEDG) of een zogeheten
3-A certificaat van de Amerikaanse Food

and Drug Administration. Dat ervaart
Arco van Peer. “Het is lang niet altijd
nodig de meest hygiënische pomp in te
zetten. En het is ook niet altijd wenselijk.
Want kies je voor een bijzonder hygiëni-
sche pomp, dan doe je concessies aan de
techniek. Het blijft een compromis.”
Het gaat erom de balans te vinden tussen
enerzijds de prestaties van de pomp en
de eisen van de technische dienst – ofwel
het benodigde onderhoud – en ander-
zijds de reinigbaarheid en vervuiling van
het apparaat. Voor de optimale reiniging

zijn dode hoeken uit den boze, turbulen-
tie in de pomp gewenst en moet inspec-
tie mogelijk zijn, zaken die ideale geome-
trie in de weg staan.
Het te verpompen product en de plaats in
het proces bepalen of het nodig is een
pomp met EHEDG-keurmerk in te zetten.
Dat is niet nodig indien besmettingsge-
vaar of ongewenst vermengen van pro-
ductstromen afwezig zijn, indien bijvoor-
beeld slechts één product wordt gepro-
duceerd dat niet of nauwelijks gevoelig is
voor bederf, zoals cacaomassa. Ook voor-
aan in het proces, voor de conserverende
processtappen, zijn de hygiëne-eisen aan
de pomp minder stringent. 

Afdichting
Ontwerp speelt dus een cruciale rol bij

hygiënische pompen
en in het kader van
keurmerken worden

hier hoge eisen aan
gesteld. “De asafdichting is de zwak-

ste schakel van een pomp”, vertelt Van
Peer. Niet alleen als het gaat om lekka-
ges bij opgebouwde druk maar ook van-
wege productresten die er in kunnen zit-
ten. Voor de reinigbaarheid zijn verder de
dimensies van het pomphuis, de bewe-
gende delen, de afwerking (zoals lasna-
den) en bereikbaarheid voor controle van
belang.
Verder moet zo’n pomp geschikt zijn voor
aansluiting op een CIP- (cleaning-in-
place) of SIP- (sterilisation-in-place)
installatie. Ten slotte vereist hygiëne dat
er ‘food contact materials’ worden toege-
past, zodat contaminatie door hechting
van het product wordt beperkt. Daarom
wordt overwegend glad afgewerkt en
gepolijst roestvast staal gebruikt. 

Leontien Braakman
Ing. L. Braakman is freelance journalist.

A. de Jong T.H. BV, Rotterdam, www.adejongth.nl
Alfa Laval BV, Utrecht, www.alfalaval.com
Alldos BV, Sneek, www.aldoss.nl
Alup-Kompressoren BV, Nieuwegein, www.alup.nl
ATB Nederland, Noordwolde, www.atbnederland.nl
AxFlow BV, Almere, www.axflow.nl
Becket Druk- en Vacuümpompen BV,  Heerenveen, 

www.beckerdvp.nl
Busch BV, Woerden, www.busch.nl
Bytech, Utrecht, www.bytech.nl
Van Dijk Procestechniek BV, Kampen, 

www.vandijkprocestechniek.com
Duijvelaar Pompen, Alphen aan den Rijn, www.dp.nl
Eekels, Barendrecht. www.eekels.nl
Fristam BV, Utrecht, www.fristam.com
Geveke, Amsterdam, www.geveke-pompen.nl
Gröninger BV, Schiedam, www.groninger.nl
Heukelom Procestechniek BV, Achterveld, www.heukelom.com
Iwaki-Holland, Mijdrecht, www.iwaki.nl
Johnson Pump NV, Assen en Brussel, België, 

www.johnson-pump.com
KNF Verder BV, Vleuten, www.knf-verder.nl

KSB Nederland BV, Zwanenburg, www.ksb.nl
Lets BV, Dronten, www.lets.nl
Lutz Pompen Nederland BV, Rdderkerk, www.lutzpompen.nl
Packo Inox NV, Almere, www.packo.com
Pijttersen BV, Joure, www.pijttersen.nl
Pomac Pompen, Tolbert, www.pomac.nl
Riestchle BV, Weesp, www.rietschle.nl
Robuschi Holland, Dieren, www.robuschi.nl
GTI Siersema Komponenten Service BV,  Waalwijk, 

www.skscomponents.nl
Sterling Fluid Systems (Netherlands) BV,  Beverwijk,

www.sihi.nl
Sulzer Repco BV, Europoort Rotterdam, www.repco.nl
Syltone Nederland, Woerden, www.syltone.uk.co
Tetra Pak Processing Systems BV, Houten, www.tpps.nl
Thames Cryogenics Ltd/NL, Cuijk, www.thamescryogenics.com
Travaini Pompen Benelux BV, Zoetermeer, www.travaini.nl
Unitrans Techniek BV, Zoetermeer, www.unitrans.nl
Watson-Marlow BV, Rotterdam, www.watson-marlow.nl
Van Wijk & Boerma Pompen BV, Groningen, 

www.wijkboerma.nl

Leveranciers

Hygiëne is niet overal even belangrijk

Hygiënische (of
sanitaire) lobben-
pomp in roest-
vaststalen uitvoe-
ring.

Foto: Syltone


