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  Voorbeeld van een compleet systeem met 3-fasen separator AVS 1000 

 

 

 

 

Introductie 
EVTNs Voraxial Separator heeft een ononderbroken stroom turbo machine. Deze produceert 

een sterke vortex die, door hun eigen specifieke zwaartekracht, onvermengbare vloeistoffen en 

vaste solids (een mix van vloeistoffen met vaste stoffen) scheidt.  

De zwaardere elementen worden naar buiten geslingerd door de vortex terwijl de lichtere fase 

naar de kern van de vortex wordt geduwd. Zodra de vortexseparatie heeft plaatsgevonden 

worden de stromen gescheiden door een eenvoudige stroomverdeler in twee stromen: één van 

de zwaardere en één van de lichtere fase. 

 

De machine is gemonteerd op een grondplaat en aangedreven door een elektrische motor. De 

interne flowcomponenten zijn geconstrueerd van RVS 316L. Separatoren zijn verkrijgbaar in 

1", 2", 4" 8", 16", 32", 48", 72" en 100". Specials kunnen geproduceerd worden voor elke 

mogelijke capaciteit. Alle seperatoren dienen als pompen in het systeem. 

 

Deze separatoren zijn beschikbaar in een grote serie aan modellen, met capaciteiten van een  

1” diameter separatiekamer met een gemiddeld volume van  1.8 m³/uur tot een 100” diameter 

separatiekamer met een gemiddelde capaciteit van 621.000 m³/uur. 
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Toepassingen 
Deze separatoren zijn zeer veelzijdig en kunnen worden toegepast in vele verschillende 

situaties en toepassingen.  

Voorbeelden zijn: 

o Oceaan-, meer- & riviervervuiling opruimen  

o Grondwatersanering  

o Gemeentelijk afvalwaterbehandeling  

o Ballastwaterbehandeling 

o Afvalseparatie voedselverwerking  

o Olieverwerking & -sanering  

o Afvalwaterbehandeling metaal(eind)bewerking  

o Afvalwaterbehandeling goudbewerking  

o Afvalwaterbehandeling kunststof plaatbewerking  

o Afvalwaterbehandeling Ziekenhuizen, hotels, cruiseschepen  

 

Kernmarkten 
The Voraxial Separator is ontwikkeld voor een aantal kernmarkten, waaronder:  

o Olie- & waterseparatie algemeen 

o Kustwacht & marine mondiaal 

o Haven autoriteiten mondiaal  

o Kuststaten & naties 

o Marine spill response corporation (msrc)  

o Olievervuiling opruimdiensten 

o Offshore oliebooreiland eigenaren  

o Olietanker eigenaren 

o Aardolie en chemie transportmaatschappijen  

o Pulp- en papierindustrie  

o Gemeentewaterbehandeling faciliteiten 

o Nood-/spoedtransport units.  

 

 

De VAS 2000 is heel erg 
licht. Zoals u ziet kan 
deze machine opgetild 
worden door één vinger 
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Technologie 
EVTNs Voraxial Separator heeft een ononder-

broken stroom turbomachine. Deze produceert een 
sterke vortex die, door hun eigen specifieke 
zwaartekracht, onvermengbare zware en lichte 
vloeistoffen, zoals water en olie, en vaste solids 
(een mix van vloeistoffen met vaste stoffen) 

scheidt bij een zeer hoge flow.  
De drie-fasen separator scheidt deze stoffen door 
het creëren van een sterke vortex in de flow 
wanneer de vloeistof door de machine stroomt. Bij 
de mix van olie en water zorgt de vortex dat de 
zware elementen (water) naar de buitenkant wordt 

geslingerd terwijl de lichtere elementen (olie) naar 

de binnenste kern wordt getrokken. Bij vaste 
stoffen, zwaarder dan de vloeistof, zullen ook deze 
naar de buitenkant worden geslingerd en via de 
buitenwand naar de uitgang worden afgevoerd. De 
stroom die de machine verlaat wordt opgedeeld in 
twee stromen: een met de lichte en een met de 
zwaardere materie.   

D
De drie-fasen separator is vergelijkbaar met een 
pomp (axial flow type) en wordt gewoonlijk 

aangedreven door een elektrische motor die de 
invoeras ronddraait. De invoeras drijft de waaier  
van de separator aan door middel van 
versnellingen. Terwijl de stoffen worden 
gesepareerd opereert het dus ook als pomp door 
de vloeibare mix door de machine te pompen. Het 

open ontwerp van de waaier zorgt dat de 

separator praktisch onmogelijk dichtslibt. De 
centrifugale kracht en de vortex die rond de kern 
worden gecreëerd vormen de fundamentele 
mechanismen van de drie-fasen separator.  
 

Vergelijking  
De gebruikelijke manier om separatoren en 
centrifuges te rangschikken is door de 
separatiekracht uit te drukken in ‘g’s’, waarbij  
1 g staat voor de zwaartekracht van de aarde. Een 
separator die ingeschaald is op 10 g’s kent dus 

een kracht 10 x zo groot als de zwaartekracht van 
de aarde.  
Een algemeen separatiesysteem bevat een 

bezinkingbassin waar vloeibare mixen worden 

gesepareerd in een grote tank door zwaartekracht 
(1 g). De lichte elementen stijgen uiteindelijk naar 
de oppervlakte en de zware elementen zinken naar 

de bodem van de tank. Dit proces is 
tijdverslindend en neemt veel ruimte in door de 
grootte van de tank of watervijvers.   
Systemen zoals hydrocyclones en centrifuges 
verhogen het aantal g’s en versnellen het 
separatieproces. In het ontwerp van de centrifuges 
daalt de flowsterkte wanneer het aantal g’s stijgt. 

Hydrocyclonen produceren een separatie tot  
200 g’s en kunnen een grote flow aan.     
Een 35 m³/uur-centrifuge kan opereren met 5000 

tot 7000 g's. Bij actievere separatie met hogere  
g-krachten zijn machines nodig die verwijdering 
van de verzamelde vaste stoffen vereisen.  Bij 
hogere g-krachten (ultra centrifuges van 200.000 

+g) kunnen slechts kleine hoeveelheiden aan 
materie worden gesepareerd . 
In de meeste takken van industrie wordt separatie 
van vaste stoffen uit vloeistoffen uitgevoerd door 
filtratiesystemen. Dit is een eenvoudig en directe 
benadering van het scheiden van een bepaalde 

grootte vaste stof door het filter. Grote flows 
vereisen echter een groter filteroppervlak. Het 
filtermateriaal moet dan regelmatig worden 
vervangen en/of gereinigd of teruggespoeld omdat 
vaste stof zich hecht aan het filteropperlvak. Het 

opvangen van deze vaste stoffen is vaak 
problematisch en een omvangrijke terugspoeling is 

veelal noodzakelijk.   
De efficiënte drie-fasen separator kan het 
conventionele filtratiesysteem, waar vaste stoffen 
met een andere dichtheid dan de vloeistof worden 
gescheiden, vervangen. De opgevangen vaste stof 
kan worden afgevoerd in de vorm van een hoog 
geconcentreeerde slurry. Om de superioriteit van 

de separator te benadrukken heeft Frost & Sullivan 
de separatiecategorieën naar de volgende 
methoden ingedeeld: 52% van alle filtratie-
toepassingen, 27% bezinkingsystemen en de 
overigen onder centrifuges en hydrocyclonen.   
De drie-fasen separator kan 50% van alle  

filtratie-, 90%  van alle bezinking- en 75% 
centrifugesystemen en hydrocycloonsystmen 
vervangen!  Eenvoudig gesteld is de drie-
fasenseparator veruit superieur boven alle andere 
systemen die verkrijgbaar zijn. 
Het unieke van de drie-fasen separator zit hem in 
de mogelijkheid om de range aan toepassingen 

van vloeistof-vloeistofseparatie zowel als vaste 
stof-vloeistofseparatie, gecombineerd met een 
hoge g-separatiekracht met grote flows, uit te 
breiden.   
 
Tot de dag van vandaag is de Voraxial Separator 
de enige separatietechnologie die werkt in deze 

vorm.
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Specificaties 
 

Materialen 

 

type 1000 
 separatie unit behuizing  CPVC 
 separatie waaier   speciaal plastic 
 lager    zelfsmerend - standaard 
 voraxial pijp   transparente perspex of staal 
 kleppen, verbindingen  CPVC 
 separatie manifold  CPVC 
 O-ringen   zuur- en olieresistent  
 Motor & separator bevestiging aluminium 
 Pijp & separator bevestiging aluminium  

 

overige types 
 separatie unit   gegoten aluminum 
 separatie waaier    Stainless Steel 316L 
 lager    zelfsmerend - standard 
 voraxial tube   transparente perspex of staal 
 kleppen, verbindingen  CPVC or stainless steel 
 separatie manifold  CPVC 
 O-rings    zuur- en olieresistent 
 Motor & separator bevestiging aluminium 
 Pijp & separator bevestiging aluminium  

 

Motor  

Hier wordt een standaard elektrische motor van 220 V – 50 Hz gebruikt. Wij zullen een 

Europese standaardmotor met CE-goedkeuring voor u selecteren.  

Momenteel gebruiken we: 

 

type 1000:  3450 RPM 
 ½ HP Motor, Baldor of gelijkwaardig 
 Catalogus nummer (USA) L1303 –  
 frame 56 
 Series M499 
 Spec. 34FO74X716. 

 

overige types: 3450 - 2600 RPM 

 

type 2000: 
 2 HP, Baldor of gewlijkwaardig 
 Catalogus nummer (USA) M3555T 
 Frame 145T 
 Series F398 
 Class B – code L 
 Spec. 35A00IT962H1 
 standaard snelheidregelaar. 

 

Relatie tussen RPMs, Capaciteit and verblijftijd 
 wannneer de vloeistof veel vaste stof bevat is een verhoging van de RPM’s wenselijk 

 

Separatie manifold 
 instelbare secties zijn mogelijk 
 selectie van zware fase – buitenkant manifold onderdeel- in relatie tot het vaste stofgehalte 
 selectie of lichte fase – binnenkant manifold sproeier – in relatie tot de hoeveelheid olie (lichte stof) 
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Installatie 

 De VAS-unit kan gevoed worden vauit de tank; wanneer drie-fase separatie gewenst is, is een skimmer 
nodig. 

 De units kunnen inline gebouwd worden – de aanvoerpomp  moet dan in verhouding zijn met de capaciteit 
van de unit (om bubbels te voorkomen) 

 

Voor-screening 
 type 1000   1 mm geadviseerd 
 andere types  2 mm geadviseerd 

 

Ratio swing 
 in olie - vloeistof 
 in vloeistof - vaste stof 
 in olie - vloeistof - vaste stof 
Geen problemen 

 

Hoeveelheid vaste stof 
 tot 20% volume 
 grootte vaste stofdeeltejes:   

 1 mm > 1000 – types 
 3 mm > bigger types 

 efficientie vaste stofseparatie: 96% verwijdering van strandzand 
 testen volgen spoedig. 

 

Hoeveelheid vloeistof - vloeistof 
 olie in water  

 afhankelijk van de zwaartekracht van de olie, < 1 ppm -  < 15 ppm. 
 water in olie  

 afhankelijk van de concentratie 6 – 20% 
 reductie  van olieconcentratie  

 bijv. LABTEST RESULTTATEN 25 GPM dat 7000 ppm olie bevat, rsulterend in  
 23.4 GPM schoon water (< 2.5 ppm), 1.6 GPM olie/watermengsel. 

 

Dichtheid/zwaartekracht 
 gewenste verschillen in zwaartekracht is 2% voor zowel vloeistof als vaste stoffen 

 

Reserve & vervangende onderdelen 
 geen reserveonderdelen 
 enkel een paar O-ringen 
 2 lagers (levensduur 5 jaren) 
 motoronderdelen & band 

 

Temperatuur 
 standaard units kunnen een temperatuur tot 95 °C aan. 

 

Chemische bestendigheid 
 alle bevochtigde onderdelen gemaakt van RVS en speciaal PVC 
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Capaciteit/afmetingen 
 

MODEL Max. 

Hoogte 

Max. 

Breedte 

Montage-

voet 

Totale 

lengte 

Gewicht Cap. 

 

Vermogen 

 

Diameter 

maat 

 (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) (M3/h) (kW) (“) 

1000       0.375 1 

2000 457 305 430 1828 45 11.5 1.50 2 

4000 508 914 609 1828 202 115.0 9.00 4 

8000 762 1219 914 6705 315 920.0 37.25 8 

1600 1219 1828 1219 9145 835 11500.0 37.25 16 

 

 

Lijst onderdelen van separatie manifold 
 

 

 
 

 

 

 

014 VORAXIAL BUIS 

008 MANIFOLD VERBINDING 

913 UITLAAT VASTE STOFFEN 

011 AFSTANDRING 

009 VASTE STOFFEN COLLECTOR –VORTEX OPVANG BUITEN 

012 MANIFOLD VERBINDING 

913 ZWARE VLOEISTOF UITLAAT 

015 LICHTE VLOEISTOF OPVANG 

900 O-RING 

010 SPACER  

006 OPVANG NOZZLE 

007 UITGANG BUIS 
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Set-up Schema 

 
 
Afmetingen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model A B C D Gewicht 

2000 18” 12” 17” 75” 100kg 

4000 20” 36” 24” 72” 450kg 

8000 30” 48” 36” 264” 700kg 

1600 48” 72” 48” 360” 1850kg 
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