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stalen, sendzimir verzinkte filterhuis met 
geïntegreerde ‘drop out chamber’ heeft de 
afmetingen 3,7 x 2,5 x 6,9 m (lxbxh) en is 
voorzien van een kooiladder en servicelui-
ken met hekwerk.

Transportschroef
Het afgevangen stof wordt afgevoerd via 
een Dn 350 draaisluis naar een ruim 5 me-
ter lange transportschroef met een diame-
ter van 200 mm. Deze transporteur met 
een 1,5 kW aandrijving heeft een 3 mm dik 
schroefblad met een doserende spoed. De 
filterinstallatie functioneert naar volle te-
vredenheid. ■

Transtech Industrieservice BV ont-
werpt, bouwt, installeert én onderhoudt 
ontsto�ngsinstallaties voor een breed 
scala aan toepassingen. Voor de realisa-
tie van een e�ciënt en duurzaam sto�l-
ter is een gedegen engineering vereist.

“De uitdaging bij de projecten die wij on-
der handen nemen, is steeds de vertaling 
van de probleemstelling van de klant naar 
een efficiënte, duurzame oplossing”, aldus 
Robert Tiesma, accountmanager bij Trans-
tech Industrieservice BV. “Daarbij houden 
we rekening met de aard van het af te van-
gen stof en de procesparameters. Maar we 
letten bijvoorbeeld ook op de onderhouds-
vriendelijkheid en het energieverbruik van 
de installatie.”

Kattenbakvulling
Een recent voorbeeld van zo’n project is het 
ontwerp van een stoffilter voor een produ-
cent van kattenbakvulling. De grondstof-
fen voor het kattengrit worden per schip 
aangevoerd. Bij de verwerking van deze 
mineralen is sprake van een sterke stof-
ontwikkeling. “Uit de besprekingen met 
de klant kwam onder meer naar voren dat 

door de sterke stofontwikkeling tijdens het 
proces de filterinstallatie goed moet kun-
nen blijven functioneren met een zeer hoge 
stofbelasting”, vertelt Tiesma. “Deze en 
andere zaken nemen we mee in het voor-
ontwerp van de filterinstallatie.”

Pre-engineering
“Bij een pre-engineering worden zaken 
in kaart gebracht, zoals de inventarisatie 
van de stofbronnen, het ontwerp van af-
zuigkappen, de capaciteitsbepaling per 
ontstoffingspunt, de diameterbepaling 
van het leidingtraject en eventuele Atex-
voorzieningen. Onze weerstandsbereke-
ningen, capaciteitscalculaties en niet te 
vergeten de stofeigenschappen vormen de 
basis voor de uiteindelijke specificatie van 
de filterinstallatie. Het voordeel van zo’n 
pre-engineering is dat men die kan gebrui-
ken om alle betrokkenen over het project 
te informeren. Tevens kan men zo een aan-
vraag uitzetten bij meerdere leveranciers, 
waarbij dan appels met appels worden ver-
geleken.”

Uitgangspunten
De pre-engineering leidt meestal tot een 
opdracht waarbij de filterinstallatie tot in 
detail wordt uitgewerkt en getekend. “Zo 
zijn voor de kattengrit-producent negen 
afzuigposities met de bijbehorende ca-
paciteiten bepaald voor de verschillende 
stortpunten in het stortgebouw en weegge-
bouw. Tezamen kwam dat neer op een to-
taalcapaciteit van 19.000 m³/uur.”
 
Slangenªlter
Transtech realiseerde voor de klant een fil-
terinstallatie met een filteroppervlak van 
237 m2 en een capaciteit tot 20.000 m3/
uur. Het slangenfilter wordt middels pers-
lucht gereinigd volgens een instelbaar 
programma en op basis van de gemeten 
vervuilingsweerstand. Het filtermedium is 
een gekalanderd polyester naaldvilt met 
een PTFE gelamineerde toevoeging. Het 

Engineering van 
stoffilters

Eurofilter-lijn
Voor de realisatie van haar maatwerk 
ontstof�ngsinstallaties steunt Transtech 
Industrieservice BV op haar eigen Euro-
�lter-lijn van hoogwaardige componenten 
en systemen. Dit programma omvat onder 
andere enveloppen- en patronen�lters, �l-
termedia, ventilatoren en ‘power-re�ex’ 
persluchtmembranen. Tot de dienstverle-
ning behoort ook de regelmatige inspectie 
van kritische onderdelen voor de ef�ciënte 
en veilige werking van de stof�lters.

Afb. 1 De ontstof�ngsinstallatie voor kattengrit
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