
   
 
 

 

 

Ontstoffingssysteem 
voor transportbanden

Enkele referenties : 
 
 Kaolin :  Steveco oy, overslag, Finland 

 
 Cokes, pellets :  Fundia Wire, staalindustrie, Finland 

 
 Kalksteen :  Rautaruukki Oy, staalindustrie, Finland 

 Outokumpu Oy, staalindustrie, Finland 
 
 Steenwol :  Partek Paroc Oy, steenwolindustrie, Finland 

 
 Ijzererts :  LKAB, ijzerertsmijn, Zweden 

 
 Kalk :  Partek Nordkalk Oy, kalkfabricatie, Finland 

 
 Steenrecyclage :  Lemminkäinen Oy, breekindustrie, Finland 

 
• Sinter :  H.K.M. Duisburg, staalindustrie, Duitsland 

• Zand : Glaverbel, gebroken glas, België 
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Opbouw van het systeem 
 
Het systeem wordt modulair opgebouwd. Elk segment is 1 m lang. Afmetingen van 
het systeem hangen af van de procesparameters en van de dimensionering van de 
installatie. 
Het systeem bestaat uit de controle-electronica waar de hoogspanning opgewekt 
wordt van 40 à 60 kV (slechts 500 W vermogen), de overkapping en de corona 
electrode. 
De overkapping ligt geaard en is uit RVS. De electrode bevindt zich centraal in het 
systeem en is verbonden met de overkapping via een isolator 
De controle-electronica dient geplaatst te worden in de onmiddellijke omgeving van 
de overkapping. 
Als de opgewekte spanning hoog genoeg wordt zal de lucht rond de electrodes 
geïoniseerd worden waardoor vrije electronen ontstaan. Onder invloed van het 
electrische veld zullen deze electronen bewegen, weg van de electrodes. 
Stofdeeltjes komen hier in contact  mee en worden zelf ook geïoniseerd. 

Belangrijkste voordelen van het HX 410 systeem 
 

 Geen bewegende onderdelen 

 Constant rendement 

 Geen gebruik van filters  

 Compacte vormgeving die kan aangepast 

worden op bestaande installaties 

 Hoge en blijvende efficiëntie 

 Laag stroomverbruik (slechts 500 W) 

 Geen geluidsoverlast 

 Zeer weinig onderhoud vereist 

 Zeer lage uitbatingskosten 

 

Testresultaten : 
 
Op verschillende locaties zijn testmetingen verricht. 
Hieronder vindt U de grafische voorstelling van enkele metingen die 
uitgevoerd zijn op 2 locaties :  
 
  

0
200
400
600
800

1000
1200
1400

Clear
OFF
Clear
ON

mg/m3

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Clear
OFF
Clear
ON

mg/m3

 
 
De efficiënties variëren voor deze toepassingen van 91% tot 97 %. 
De efficiëntie is tevens afhankelijk van de ioniseerbaardheid van het product. 
 

 

HX 410 
 

Ontstoffingssyteem voor stortgoederenbehandeling 
 

Stof is één van de grote problemen in de stortgoedindustrie. 
 
HX 410 is een nieuw stof-controle systeem, gebaseerd op ionisatie techniek, 
dat speciaal ontworpen om het stofprobleem op te lossen dat ontstaat bij het 
verhandelen van stortgoederen. 
 
HX 410 is ecomisch, efficiënt en eenvoudig in gebruik en is een uitstekend 
alternatief voor traditionele ontstoffingssystemen. 
 
HX 410 is ontworpen om stof te bestrijden daar waar het ontstaat en dit terug 
te voeren in het proces. 
Het is een eenvoudig en statisch systeem waardoor zowel de uitbatingskost als 
de onderhoudskost laag zijn. 
 
Het werkingsprincipe van de HX 410 is gebaseerd op ioniseringstechniek 
waarbij een hoge, negatieve spanning (40-60 kV) naar de corona electrodes 
gevoed wordt, waardoor de lucht rondom de electrodes geïoniseerd wordt. 
 
Als de negatieve ionen bewegen, door het electrisch veld, richting geaarde 
overkapping, komen ze in contact met de stofdeeltjes waardoor deze op hun 
beurt negatief geladen worden. 
De geladen stofdeeltjes drijven af naar de overkapping waar ze neerslaan en 
ontladen worden, waardoor ze mee terug gaan in de productstroom. 
 
 Rautaruukki, kalksteen       Fundia Wire, ijzerpellets


