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ArcelorMittal morsvrij met 
Proload van Promati

ArcelorMittal, de grootste staalgroep ter 
wereld, hee  de afgelopen jaren meer 
dan 30 stortpunten in haar Gentse ves-
tiging uitgerust met de Proload stof- en 
morsdichte afdichtingssystemen van 
Promati. Dit hee  geleid tot een aan-
zienlijke reductie van mors en stofe-
missies.

Het Proload systeem van Promati zorgt 
voor een optimale afdichting van de op- en 
overstortpunten van bandtransporteurs. 
Het modulair gebouwde systeem minima-
liseert stofemissies en mors, zodat ook het 
productverlies afneemt. Hierdoor dalen de 
reinigingskosten en wordt de werkplek bo-
vendien een stuk veiliger. 

Tevreden
Staalproducent ArcelorMittal in Gent past 
de Proload dan ook steeds meer toe. Het af-
dichtingssysteem wordt inmiddels ingezet 
bij bandtransporteurs voor sinter, cokes, 
ijzerertsen, kolen en diverse toeslagstof-
fen. Chris Pauwels, technician mechanical 
maintenance bij ArcelorMittal in Gent, is 
zeer tevreden over het systeem: “Er is veel 
minder stofontwikkeling. Ook treedt geen 
mors meer op. De hoeveelheid schoon-
maakwerk is drastisch afgenomen. Een an-
der voordeel is dat de bandtransporteurs 
minder onderhoud behoeven. We hebben 
geen omkijken meer naar het afregelen en/
of vervangen van de afdichtingen, zoals 
bij traditionele overstortpunten. Daardoor 

Afb. 1 Proload Heavy Duty van 

6 meter lang voor bandbreedte 

1200mm, galva uitvoering, voorzien 

van keramische glijplaten, toegepast 

in de staalindustrie
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Werking van Proload 
Het te verwerken stortgoed wordt via een 
inloopgoot onder een hoek van 60° aan de 
bovenzijde van de Proload ingevoerd. Het 
materiaal belandt op de transportband die 
op robuuste draagrollen rust. Laterale rub-
bergordijnen, bevestigd aan de zijplaten, 
rusten op de randen van de transportband, 
zodat het materiaal niet van de band kan 
ontsnappen. Aan de voor- en achterzijde 
van het opstortpunt schermen rubber gor-
dijnen de toegangen af. Aan de bovenzijde 
is een stalen afdekking voorzien. Hierin is 
een opening voor de inlooptrechter uitge-
spaard.
De Proload wordt modulair opgebouwd uit 
standaard delen van 2 meter lengte (maar 
maatwerk is ook mogelijk). Het systeem is 
leverbaar in diverse uitvoeringen met al-
lerlei opties, afhankelijk van de speci� eke 
toepassing. Daarbij speelt niet alleen de 
gewenste capaciteit een rol of het belang 
van een centrale belading, maar ook de 
eigenschappen van de te verwerken mate-
rialen. Die kunnen zwaar of licht zijn, grof 
of � jn, maar ook abrasief, kleverig of cor-
rosief, om maar enkele dingen te noemen. 
Zo kan de Proload worden vervaardigd uit 
staal of roestvaststaal, met of zonder im-
pactbars onder het stortbed, met of zon-
der stalen afdekking. Dankzij een slim 
ontwerp zijn de modules eenvoudig te ver-
vangen.
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treedt ook minder slijtage op van de draag-
rollen en is er minder stilstand.”
De Proload heeft zelfs nog meer positieve 
eff ecten op de productieprocessen van de 
staalfabrikant. “Zo zijn we gestopt met het 
besproeien van de materialen om stofont-
wikkeling tegen te gaan”, legt Pauwels uit. 
“Het gevolg is dat we verderop in het proces 
dat vocht niet meer moeten uitdampen. Zo 
besparen we ook op energie- en waterkos-
ten.”

Bronaanpak
Volgens Stefan de Jaeger, werkvoorbereider 
bij ArcelorMittal in Gent, pakt de Proload 
stofhinder bij de wortel aan. “In veel geval-
len is op de stortpunten geen stofafzuiging 
meer nodig. Op een aantal punten heb-
ben we die zelfs kunnen uitschakelen. Dat 
scheelt weer in het onderhoud van ventila-
toren, buizen en leidingen.”
Chris Pauwels beaamt het nut van de bron-
aanpak. “De Proload is op de eerste plaats 
goed voor het milieu, maar pakt ook goed 
uit voor onze bedrijfsvoering. Het systeem is 
robuust en betrouwbaar. Aan de buitenkant 
bevinden zich geen draaiende onderdelen, 
zodat de Proload ook veilig is.”

Kosten-batenanalyse
Dit en volgend jaar worden bij ArcelorMit-
tal in Gent nog eens 20 stortpunten van 
het Proload systeem voorzien. “We heb-
ben de afgelopen jaren verschillende fabri-
kanten op onze site uitgenodigd, maar de 
systemen van Promati overtuigen ons het 
meest”, zegt Pauwels. 

Dankzij de modulaire bouw met standaard-
panelen zijn de wisselstukken eenvoudig 
uitwisselbaar. Overigens draagt Promati bij 
ArcelorMittal zelf zorg voor het onderhoud 
en voorraadbeheer.

Glijplaat 
De Proload systemen bij ArcelorMittal heb-
ben slijtbekleding die zijn bekleed met ke-
ramische glijplaten. “We hebben dit zelf 
voorgesteld, omdat ook onze storttrechters 
een keramische bekleding hebben”, aldus 
Pauwels. “De grondstoff en die wij verwer-
ken, zijn namelijk erg abrasief. Polyure-
thaan zou te snel slijten.”
Promati werkt overigens aan een nieuw 
type glijplaat: een combinatie van polye-
theen en keramisch poeder. “Die glijplaat 
zal geschikt zijn voor middelzware toepas-
singen”, zegt Jeroen De Decker, sales repre-
sentative bij Promati. “Het wordt een mooie 
oplossing tussen de standaard PE-platen en 
de keramische glijplaten, ook in prijstech-
nisch opzicht.”

Extra Heavy Duty
In samenwerking met ArcelorMittal ontwik-
kelt Promati momenteel ook de ‘extra heavy 
duty’(XHD) Proload. “Het gaat om hetzelfde 
principe, maar dan voor de zwaarste toe-
passingen”, zegt De Decker. “Deze Proload 
is geschikt voor staalkoordbanden vanaf 
een bandbreedte van 1600 mm. De eerste 
testresultaten bij ArcelorMittal zijn hoopge-
vend.” ■

Afb. 2 Test van een Proload Extra Heavy 

Duty (lengte 2 meter) voor een 1600 mm 

staalkoordband in de staalindustrie; 

gegalvaniseerd, voorzien van keramische 

glijplaten
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