
22 december 2020 Tekst: Jos Verleg

Lampe Filtex beweegt zich in alle sec-
toren van de stortgoed verwerkende in-
dustrie. Het bedrijf constateert dat de 
�ltermedia van veel ontsto�ngsinstal-
laties niet optimaal zijn afgestemd op 
de toepassing. De uitvoering en materi-
aalkeuze van �lters verdient meer aan-
dacht.

Als technisch adviseurs van Lampe Filtex 
(onderdeel van de Lampe Groep) zijn Abe 
Kornelis, Mario Brehm en Martijn Lampe 
het vaste aanspreekpunt en vertrouwde ge-
zicht bij veel bedrijven in de stortgoed ver-
werkende industrie. Zij komen veel situaties 
tegen waar ontstoffingsinstallaties onder de 
maat presteren, niet zelden vanwege ver-
keerde filtermedia.

Toegenomen standtijd
Zo was Mario Brehm onlangs bij een pro-
ductiebedrijf in de graanindustrie waar de 
filterzakken snel dicht sloegen: “De korte 
standtijd was niet normaal. Na analyse van 
een gebruikt filter was al snel duidelijk dat 
een ander filtermedium beter zou voldoen. 
Inmiddels zijn de filters vervangen door 
een medium met fijnere vezels. De standtijd 
is hiermee toegenomen. Dit voorval staat 
niet op zichzelf. Zo komt het ook voor dat 
in de voedingsmiddelenindustrie in een 
Atex-omgeving géén Atex-filterslangen wor-
den ingezet. Terwijl voor een duurzaam pro-
ductieproces een geschikt filtermateriaal 
van essentieel belang is.”

Proceswijziging
Lampe Filtex let bij het monitoren van ont-
stoffingsinstallaties ook op een eventuele 
wijziging in het productieproces. “Zo is bij 
een klant in de voedingsmiddelenindustrie 
die op een bepaald punt in het proces het 
product hergebruikt, ooit gekozen voor een 
Phoenix-filter. Dit is een speciale uitvoering, 
waarbij onder meer de snijkanten van het 
textiel naar binnen zijn gewerkt, om het ri-

Veel te winnen bij juiste 
filterselectie

Afb. 1 Martijn Lampe inspecteert een ontstof�ngsinstallatie
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Afb. 2 Overzicht � lterzakken en slangen

sico van loslatende vezels te minimaliseren. 
Toen echter bleek dat het product niet meer 
op dat punt in het proces werd hergebruikt, 
hebben we direct een goedkopere oplossing 
geadviseerd. In de nieuwe situatie voldoet 
een standaard afgewerkte fi lterslang name-
lijk ook prima.” 

Ander medium
Martijn Lampe: “De keuze voor een an-
der medium kan een wereld van verschil 
maken. Bij een producent van graszaden 
moesten de fi lterslangen te vaak worden 
vervangen; 2 tot 3 keer per jaar. Wij consta-
teerden een hydrolyse-probleem als gevolg 
van een te hoge luchtvochtigheid. Daarop 
hebben we een medium op basis van PPS 
voorgesteld. Er is al een jaar geen wisseling 
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Polypropyleen 

(Herculon)

90°C 90°C Zeer goed Goed Zeer goed Zeer goed Zeer goed Zeer goed

Polyester (Dacron) 140°C 95°C Zeer goed Zeer goed Slecht Matig Matig Zeer goed

Polyacryl (Dolanit) 135°C 150°C Goed Goed Zeer goed Matig Goed Zeer goed

Glas 260°C 260°C Matig Matig Zeer goed Matig Slecht Zeer goed

Meta aramide 

(Nomex)

204°C 177°C Zeer goed Zeer goed Matig Goed Matig Zeer goed

PPS (Ryton) 190°C 190°C Goed Zeer goed Goed Zeer goed Zeer goed Slecht

Polyimide (P84) 260°C 190°C Matig Zeer goed Matig Matig Goed Zeer goed

PTFE naaldvilt 

(te� on)

260°C 260°C Goed Goed Zeer goed Zeer goed Zeer goed Zeer goed

meer nodig. Dat is niet alleen duurzaam, 
maar voorkomt ook stilstanden van het pro-
ductieproces. Dit zijn resultaten waar we 
trots op zijn.”

Productie en voorraad
Als een bedrijf een bepaald type fi lterslan-
gen niet meer bij zijn leverancier kan krij-
gen, biedt Lampe Filtex uitkomst met haar 
eigen voorraad en productie. “Wij kunnen 
klanten vaak direct helpen”, zegt Abe Kor-
nelis. “Veel voorkomende fi lters hebben 
we op voorraad. Van relatief eenvoudige si-
lo-ontluchting tot procesfi lters voor poeder-
droogtorens. En anders fabriceren we klant-
specifi eke fi lters. We kunnen snel inspelen 
op vragen en klanten optimale oplossingen 
aanbieden.”

Voorbeelden van fi lteruitvoeringen
• Antistatisch 
• Olie- en waterafstotend 
• Zuurbestendig 
• Slijtvast
• Gezengd 
• Gekalanderd en extra glad oppervlak
• Vlamdovend 
•  PU-coating, ePTFEmembraan of PTFE-

coating

Voordelen van beschermende afwerklagen
•  Lossing stofkoek, geen doorslag en stofe-

missie
•  Lagere energiekosten door effi  ciënte reini-

ging naaldvilt 
•  Verbeterde bescherming tegen mechani-

sche en chemische invloeden 
• Langere standtijd  ■

Filterzakken en filterslangen

Viltkraag

Snapring 
(Intensiv, Ventilex)

Onafgewerkt, montage 
met slangklem (Buhler)

Met koord of  
sponsrubber, 
snapring of ring (Intesiv)

Met lus

Plat dicht Ronde bodem, evt met gat of lus Plat dicht met oog, 

opening of lus

Plat dicht voor doorlaat ophangstang Luhr verticaal Luhr horizontaal

Met versteviging Plat dicht met oog Filterzak met tussenring (Keller)

Ronde bodem Phoenix® bodem Pharma Dubbele bodem

Filtermappen: viltkraag of sponsrubber

filterslangen
Met koord of  
sponsrubber, 
snapring of ring (Intesiv)

Filtermappen: viltkraag of sponsrubberFiltermappen: viltkraag of sponsrubber

Met lus

Plat dicht Ronde bodem, evt met gat of lus

Met verstevigingMet verstevigingMet versteviging

Ronde bodem Phoenix® bodem

22-23_lampe.indd   23 26-11-20   15:47


	Bulk_7_2020_LR_PDF 22
	Bulk_7_2020_LR_PDF 23

