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Goudsmit magneetsystemen verwijde-
ren ijzervervuilingen vanaf circa 30 mi-
cron uit bulkstromen zoals diervoeders, 
maïs, granen, suiker, cacaobonen, zonne-
bloempitten, raapzaad, tapioka en soja. De 
magneten worden daartoe ingebouwd in 
bijvoorbeeld pneumatische transportlei-
dingen, vrije val-buizen en (tril)transpor-
teurs, maar ook gemonteerd boven trans-
portbanden. Het magneetsysteem wordt 
geconfigureerd afhankelijk van de toepas-
sing. Daarbij wordt rekening gehouden met 
onder meer de loopeigenschappen van het 
product, het debiet, de stroomsnelheid, 
de mate van vervuiling, maar ook met de 
reinigbaarheid en bereikbaarheid van het 
magneetsysteem. 

Chute-magneten
In de diervoederindustrie wordt veel ge-
bruik gemaakt van de chute-magneet. 
Deze lichte, maar krachtige Neoflux vang-
magneet is eenvoudig in te bouwen in be-
staande vrije val-buizen en glijgoten. Het 
systeem verwijdert ijzerdelen vanaf 60 mi-
cron tot circa 5 mm uit zowel poeders als 
pellets. De chute-magneet moet voor de 
reiniging ervan goed bereikbaar zijn. De 
magneet bestaat uit een montageplaat met 
een scharnier waaraan een vangmagneet 
en reinigingsplaat hangen. De montage-
plaat wordt op de leiding gelast, zodat het 
systeem in gesloten toestand geheel dicht 
is. De reiniging gebeurt manueel door de 
vangmagneet weg te draaien en in de rei-
nigingsstand vast te zetten, waarna de af-
gevangen ijzerdelen van de reinigingsplaat 
kunnen worden verwijderd.

Easy clean�ow-magneten
Voor de verwijdering van ijzerdeeltjes én 
zwakmagnetische RVS-deeltjes (>30 mi-
cron) uit grote volumestromen (tot 100 
ton/uur) is de Easy cleanflow-magneet bij 
uitstek geschikt. Dit robuuste, automatisch 
reinigbare systeem heeft weinig inbouw-
hoogte en is stofdicht tot een druk van 1,5 

Vreemde metaaldeeltjes in materiaalstromen kunnen �inke schade veroorzaken 
aan procesapparatuur en zelfs aanleiding geven tot verwoestende stofexplosies. 
In veel gevallen is ook de voedselveiligheid in het geding. Magneetsystemen van 
Goudsmit elimineren deze risico’s veilig, e�ciënt en betrouwbaar.

Magneten voor voedsel- én 
procesveiligheid
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Afb. 2 De Chute-magneet is eenvoudig in 

glijgoten in te bouwen

Afb. 4 Een veilig afgeschermde 

bovenbandmagneet 

Afb. 5 Buitenpoolmagneten � lteren ferrovervuiling 

uit slecht stromende producten

Afb. 3 De Easy clean� ow-magneet verwijdert 

ijzer- én RVS-deeltjes vanaf 30 micron uit diverse 

poeders

Risico’s ongewenste metaaldelen
Om de kwaliteit van het productieproces 
te waarborgen, dienen inkomende grond-
stoffen direct te worden gecontroleerd 
op vervuiling door ongewenste metaal-
delen. Aangezien ook tijdens de verwer-
king van de grondstoffen ongewenste 
metaaldelen in het product terecht kun-
nen komen (bijvoorbeeld wegens breuk 
of slijtage van machinedelen) dient 
ook bij kritische processtappen op me-
taaldelen te worden gecontroleerd. Ten 
slotte kan met een eindcontrole worden 
gewaarborgd dat het product vrij is van 
verontreinigingen. Het belang daarvan is 
groot wegens risico’s zoals:
• Schade aan procesinstallaties
• Productievertraging of -stilstand
• Grondstoffen- en/of productverlies
• Verontreinigd eindproduct
• Kwaliteitsclaims of recalls
•Reputatieschade
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bar. Om er zeker van te zijn dat alle deel-
tjes de magneetstaven raken, is boven de 
magneetstaven een defl ector aangebracht. 
Het systeem wordt gereinigd tijdens een 
productiestop. De magneetstaven wor-
den pneumatisch uit het productkanaal 
geschoven. De verontreinigingen vallen 
daarbij van de staven in een opvangbak. 
Na reiniging keren de magneten in de oor-
spronkelijke positie terug en kan de pro-
ductstroom weer worden gestart. De Easy 
cleanfl ow-magneet kan desgewenst van-
uit de controlekamer worden bediend. Het 
systeem wordt breed toegepast in de food, 
feed, chemie, kunststof en keramische in-
dustrie.

Diverse processtappen
Veel grondstoff en voor de procesindustrie 
worden met bulkwagens aangevoerd. Bij 
aankomst bij de fabriek vindt een monster-
name plaats via de mangaten van de bulk-
wagen. Vervolgens rijdt de chauff eur door 
naar het laadstation, waar het product on-
der een druk van 2,0 tot 2,5 atmosfeer in de 
silo wordt geblazen. Dit is een gelegenheid 
om eventuele ijzerdelen magnetisch uit de 
materiaalstroom te verwijderen. Eventueel 
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kan deze reinigingsstap worden uitgevoerd 
in combinatie met een zeef.
Ook bij de verwerking van de grondstof-
fen in de fabriek dient de kwaliteit van het 
product nauwlettend in het oog te worden 
gehouden. Op diverse plaatsen en bij al-
lerlei processtappen is het denkbaar dat 
onbedoeld een vervuiling ontstaat; hetzij 
door mechanische mankementen, hetzij 
door menselijke fouten. Tijdige verwijde-
ring van dergelijke delen voorkomt schade 
en biedt tevens inzicht in eventuele storin-
gen in het proces. Maar bovenal kan met 
de Goudsmit magneetsystemen de levering 
van een topkwaliteit eindproduct worden 
gewaarborgd.

Bovenband- en buitenpool-magneten
Om bij het lossen van grote partijen stort-
goederen uit schepen – maar ook bij de 
belading van vrachtwagens – ongewenste 
ijzerdelen uit de materiaalstromen te ver-
wijderen, heeft Goudsmit Magnetic Sys-
tems een reeks magneetsystemen in haar 
programma. Te denken valt aan boven-
bandmagneten en koprolmagneten, maar 
ook aan elektropijpmagneten, buiten-
poolmagneten en kaskademagneten. Veel 

voorkomende ‘foreign bodies’ in primaire 
grondstoff en zijn bouten, moeren en spij-
kers, metaaldraad, ploegtanden, muni-
tie, muntstukken en batterijen. Daarnaast 
wordt vaak veel metaalslijpsel aangetrof-
fen. Er is daarom veel aan gelegen om al 
deze verontreinigingen al aan het begin 
van de procesketen te verwijderen. Goud-
smit Magnetic Systems heeft ook voor der-
gelijke uitdagingen betrouwbare, effi  ciën-
te, op maat gemaakte oplossingen. ■
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