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Filters medebepalend voor 
rendement sproeidrogers
Lampe Group ontwikkelt hoogwaardige toepassingen uit 
technisch textiel, waaronder sto�  lters voor sproeidrogers. 
Deze � lters zijn medebepalend voor het rendement van de 
droogprocessen. Elk geproduceerd poeder is weer anders en 
dat geldt ook de benodigde � lterzakken. Lampe levert dus 
maatwerk-oplossingen.

De stoffi  lters voor sproeidrogers bevinden zich meestal bovenin gro-
te torens waar waterige slurries worden verneveld in een opwaartse 
luchtstroom. Het vocht verdampt en het droge poeder wordt onder 
in de toren opgevangen en afgevoerd. In de luchtstroom bevinden 
zich echter nog stofdeeltjes. Deze worden door het fi lter afgeschei-
den en terug gebracht in de productstroom.
“Er zijn ook andere confi guraties denkbaar, bijvoorbeeld waarbij 
het stoffi  lter deel uitmaakt van een cycloon die eerst de grove deel-
tjes uit de luchtstroom verwijdert”, aldus sales manager Martijn 
Lampe. “Maar steeds geldt voor elk fi lter dat een specifi eke stof on-
der bepaalde procescondities moet worden afgevangen; en juist op 
dat gebied is onze expertise en zijn wij marktleider.”  

Brede markt
Stoffi  ltratie valt binnen de Lampe Group onder de Filtex-divisie. 
Deze groep bedient in de procesindustrie onder andere de sectoren 
food, feed, farma en chemie. “Het aantal verschillende soorten poe-
ders dat daar wordt gemaakt, is enorm. Dat varieert van medicijnen 
tot weipoeder en van algen-eiwitten tot kaaspoeder”, schetst Mar-
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tijn Lampe. “Ieder proces vraagt weer om andere kwaliteiten van 
het fi ltermedium en de fi lterconstructie. We ontwerpen onze stof-
fi lters daarom in nauwe samenwerking met onze klanten. Dat zijn 
machinebouwers en system integrators, maar ook eindgebruikers.”

Filtermedium
De uitdagingen zijn vaak gelegen in de aard van het af te vangen 
stof. “Je wilt bijvoorbeeld voorkomen dat een vettig stof zich ín het 
fi ltermedium ophoopt, want dan zou het snel dicht slaan” zegt 
Martijn Lampe. “En als een stof zich plakkerig gedraagt, is het aan 
te bevelen om niet een heel glad fi ltermedium, maar een medium 
met een grove structuur te kiezen. Het stof kan zich dan minder aan 
het oppervlak hechten en is makkelijker te lossen.”
Hij toont een monster van een fi ltermedium waarop een druppel 
water blijft liggen zoals die is opgelegd. “En op dit andere mon-
ster verdwijnt de druppel direct in het doek”, demonstreert de sales 
manager. “Het hangt van de toepassing af, welk type medium de 
voorkeur verdient.”

Vezels
Het uitgangsmateriaal voor de veel toegepaste polyester naaldvilt 
fi ltermedia is een dun doek met aan beide zijden een polyester vilt-
laag. Dit geheel kan op een kalander (hete wals) worden glad ge-
trokken. “De uiteinden van de vezels smelten daarbij samen tot een 
relatief gesloten en glad oppervlak”, legt Martijn Lampe uit. “Het 
is echter ook mogelijk om het materiaal te ‘zengen’. Dat is een hit-
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die kleinere uitslag voldoende is om het stof te verwijderen, heeft 
dat de voorkeur.”

Samenwerking
“Welke fi lterconfi guratie in een concreet geval de beste oplossing is, 
hangt af van een breed scala factoren”, besluit Martijn Lampe. “In 
samenwerking met onze klanten onderzoeken we de uitdagingen, 
denken actief mee en delen kennis en expertise. Onze meerwaarde 
is een deskundig advies, gebaseerd op jarenlange ervaring.” ■

tebehandeling waarbij de vezel-einden worden afgerond, maar het 
oppervlak een open structuur behoudt.”
De potentiële aanwezigheid van losse vezels op snijranden is voor 
Lampe reden geweest om de naden van alle fi lterslangen naar bin-
nen te keren (in de schone lucht-zijde). Dit voorkomt dat losse ve-
zels in het product komen en maakt de fi lters geschikt voor gebruik 
in de voedingsmiddelenindustrie (EC 1935/2002).

Filterconstructie
Het is de kunst om voor een gegeven toepassing het meest geschik-
te medium te bepalen, rekening houdend met randvoorwaarden 
zoals chemische bestendigheid, vochtbestendigheid, hittebesten-
digheid en explosieveiligheid. “En daarbij komt nog dat ook de al-
gehele constructie van het fi lter een essentiële rol speelt voor het 
rendement van een sproeidroger”, voegt Martijn Lampe toe. “Het 
gaat dan om de juiste dimensionering van het fi lter; de vaststelling 
van het totale fi lteroppervlak, het aantal slangen en de lengte en 
diameter ervan. De onderzijde van elke fi lterslang is verstevigd. Dit 
voorkomt slijtage als de vrijhangende slangen vanwege hun bewe-
gingsvrijheid elkaar raken.”   

CIP-cycli
Een optimale fi lterconstructie is volgens Martijn Lampe vooral no-
dig om het aantal CIP-cycli (Clean In Place) zo klein mogelijk te 
houden: “Bij elke natte reiniging ligt de productie namelijk al snel 
één tot twee dagen stil, met alle kosten van dien. Om een CIP-cy-
clus zo lang mogelijk uit te stellen, is het van belang de stoffi  lters 
tijdens bedrijf zo effi  ciënt mogelijk reinigen. Dit gebeurt door het 
afgevangen stof op gezette tijden met behulp van perslucht van de 
fi lterslangen te stoten. Voor de optimalisering van dit principe kij-
ken we naar alle aspecten ervan.”

Persluchtreiniging
Het is niet verstandig fi lters zomaar frequent met perslucht te rei-
nigen. Iedere persluchtstoot draagt bij – hoe weinig ook – aan de 
slijtage van het fi lterdoek. Voorts kan de expansie van de gecom-
primeerde lucht aanleiding geven tot condensatie, waardoor fi lter-
media juist eerder verstoppen. “Het gaat er dus niet om dat je váák 
reinigt, maar dat je het eff ect van elke persluchtreiniging maxima-
liseert”, legt Martijn Lampe uit. “Dat kan ertoe leiden dat we een 
fi lterkorf voorzien van meer of juist minder spijlen. Het fi lterdoek 
kan dan onder invloed van de persluchtstoot namelijk een kleinere 
of juist grotere zijdelingse uitslag maken. Een kleinere uitslag lijdt 
tot minder slijtage van het fi lterdoek ter plaatse van de spijlen. Als 

Over Lampe Group
Lampe Group, onder leiding van algemeen directeur Quintus Lam-
pe, telt circa 75 medewerkers, waarvan 45 in de productie. Het 
familiebedrijf uit Sneek pro� leert zich als ‘Creators of hi-tex so-
lutions’ in de volle breedte van de procesindustrie en ook ver 
daarbuiten. Om die reden heeft het bedrijf zijn activiteiten onder-
gebracht in vijf marktgerichte divisies:
•  Filtex: stof-, lucht- en vloeistoffi ltratie, luchtverdeling en venti-

latietechniek
•  Sieve & Flextex: zeefbespanningen, zeefgazen, fl exibele verbin-

dingen
•  Techtex: producten voor sport, defensie, gezondheidszorg en 

transport & opslag
•  Laundrytex: producten voor de wasserij-industrie 
•  Eurofelt products: technisch, design- en akoestisch vilt

32-33_advlampe.indd   33 31-08-20   16:04


