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EUROPA’S EERSTE CIRCULAIRE
KUNSTSTOFFABRIEK KIEST
VOOR ATLAS COPCO
Jaarlijks worden in Europa 50 miljoen ton verschillende kunststoffen verbruikt, variërend
van polyethyleen, polypropyleen, polyvinylchloride tot polycarbonaat. De helft daarvan
wordt binnen een jaar weer weggegooid. Van deze 25 miljoen ton wordt de helft gestort op
vuilstortplaatsen in Europa waar dat nog is toegestaan, de andere helft wordt drie kwart
verbrand om de energie eruit te halen en een vierde wordt gerecycled. Dat recyclen gebeurt
grotendeels in China en slechts in zeer geringe mate in Europa. Marc Houtermans, Huub
Meessen en Ralf Bemelmans zagen dit als een unieke kans en richtten Europa’s eerste nieuwe
generatie circulaire kunststoffabriek QCP op. Atlas Copco plaatste een energie-efficiënte
compressoropstelling met BD-drogers en een ES-regelaar.
De petrochemische ondernemingen in
Europa focussen sterk op het uit de grond
halen van olie, het raffinageproces, het
kraken van de nafta, het polymeriseren
en het produceren van kunststofgranulaat.
Het vervaardigde halffabrikaat gaat
naar verwerkers voor de productie van
bijvoorbeeld flessen, bloempotten,
verfemmers en autobumpers. Na gebruik
komen deze producten op een steeds
groter wordende berg plastic afval en dat
is voor menig milieubewuste consument
onverteerbaar. Zo ontstond het idee voor een
circulaire kunststoffabriek waarin het plastic
afval van consumenten verwerkt wordt tot
kunststoffen met dezelfde eigenschappen
als de oorspronkelijke kunststoffen die
gebruikt zijn voor het vervaardigen van die
producten.

EERSTE FASE

PERSLUCHT

Sinds 1 januari is het eerste deel van het in
drie fasen op te bouwen project gerealiseerd.
De kunststofverwerkende fabriek QCP (lees:
Quality Circular Polymers) is operationeel.
Een baanbrekend project waarmee een
totale investering gemoeid is van 75 miljoen
euro. Strategische partner in het geheel is
SUEZ. Momenteel wordt zo’n 35 kiloton
aan granulaatkorrels gemaakt op jaarbasis.
Binnen nu en drie jaar moet dit worden
opgeschroefd naar 100 kiloton per jaar. De
totale output wordt geleverd aan Europese
ondernemingen voor verdere verwerking
tot hoogwaardige producten. Houtermans:
“De grootste uitdaging is om een klant die
bijvoorbeeld een fles produceert, keer op keer
dezelfde reproduceerbare granulaatkorrel te
kunnen leveren.”

Zowel voor instrumentatielucht als voor
transport van granulaatkorrels door de
leidingen en het op kleur sorteren van
flakes is in dit proces perslucht nodig.
Deze perslucht wordt geleverd door
een duurzame compressorinstallatie
met een toerengeregelde compressor,
een compressor-besturingssysteem
die op basis van de luchtvraag de
compressoren aanstuurt en een
energieterugwinningssysteem waarmee
compressorwarmte kan worden hergebruikt.
QCP heeft voor de aanschaf van de
compressoren gebruikgemaakt van de
leaseconstructie die Atlas Copco biedt. De
complete persluchtinstallatie omvat twee
GA45 schroefcompressoren en een GA55
VSD-compressor met ‘energy recovery’,

in combinatie met BD-drogers en een
centraal ES-compressorbesturingssysteem.
Bij deze compressoren wordt 40 kW
omgezet in warmte. Met behulp van energy
recovery kan hiervan 30 kW moeiteloos
worden teruggewonnen. Twee van de drie
opgestelde compressoren hebben een belast/
onbelast-regeling (GA45), de derde is een
frequentiegeregelde machine (GA55 VSD).
Voor de huidige productiecapaciteit
van QCP kan worden volstaan met één
compressor als basislast met aanvulling
van de frequentiegeregelde compressor.

Lees verder op pagina 2

Vervolg van pagina 1
De derde compressor staat in alle gevallen
‘stand-by’. De ES-regelaar zorgt ervoor dat de
beide stationaire machines afwisselend worden
ingezet, zodat ze ongeveer evenveel draaiuren
maken en dus ongeveer gelijktijdig slijten. Om
te voorkomen dat oliedamp in de perslucht
terechtkomt, heeft Atlas Copco oliedampfilters
achter de drogers geplaatst.

‘CO-CREATE’
Het opzetten van een nieuwe fabriek is
een uitdaging op zich. Niet alleen omdat
er een nieuwe afzetmarkt moet worden

gecreëerd, maar ook omdat de kwaliteit
van de grondstoffen die geleverd worden
niet constant is. Parallel aan het openbreken
van nieuwe markten, is QCP derhalve druk
met het ontwikkelen van eigen recepturen,
afgestemd op de grondstoffen die per seizoen
binnenkomen. In kleine hoeveelheden worden
deze nieuwe recepturen geleverd aan klanten
met de vraag of ze deze willen testen. Door
‘co-creatie’ slaagt QCP er op termijn namelijk
in om reproduceerbare granulaatkorrels te
vervaardigen met een constante kwaliteit en
daar gaat het uiteindelijk om. Dit alles vanuit
de gedachte ‘cradle to cradle’.

ATLAS COPCO
ISO 22000-GECERTIFICEERD
Atlas Copco is voor haar productiefaciliteit
in Antwerpen door Lloyd’s Register
gecertificeerd volgens ISO 22000,
Food Safety System. Atlas Copco is
hiermee de eerste compressorfabrikant die
met de ontwikkeling en fabricage
van olievrije compressoren, blowers
en luchtbehandelingsapparatuur
voldoet aan de hoogste standaard
voor voedselveiligheid in de
voedingsmiddelen- en drankenindustrie.

ISO 22000 stelt de norm voor een voedselveiligheidmanagementsysteem. Hierbij moet
de organisatie, die deel uitmaakt van de
voedselketen, aantonen dat de risico’s van
voedselveiligheid worden beheerst, zodanig
dat het voedsel veilig is op het moment
van menselijke consumptie.
Perslucht komt in veel bedrijfsprocessen
in aanraking met het eindproduct of is in
sommige gevallen zelfs onderdeel daarvan.
Atlas Copco heeft om die reden besloten
deze belangrijke certificering te verwerven.

De concrete eisen en de toetsingsmogelijkheid van deze ISO-standaard
geven de voedsel-producent het vertrouwen
dat Atlas Copco een persluchtfabrikant
is die voldoet aan de veiligheidsnorm
voor hun producten en processen.
Aan de hand van intensieve workshops
en grondige audits, uitgevoerd door
Lloyd’s Register, is aangetoond dat
Atlas Copco’s olievrije compressoren
voldoen aan de hoogste normen in de
voedingsmiddelenindustrie. Dezelfde
HACCP (Hazard Analysis Critical Control
Points) en procedures die gebruikt worden
door vooraanstaande voedselproducten,
zijn geïmplementeerd in het ontwerp
en de productie van compressoren,
blowers en drogers.

SMARTLINK:
OOK SLIM VOOR
ISO 50001RAPPORTAGE
Met ons online SmartLink-programma
heeft u eenvoudig alle informatie over
energieverbruik en CO2-uitstoot van uw
compressor beschikbaar om te verwerken
in uw ISO 50001-rapportage. Bovendien
krijgt u inzicht in de benutting van uw
persluchtinstallatie en de mogelijkheden
om die te verbeteren.

SmartLink geeft u:
• Real-time inzicht in alle compressorwaarden
• Opgave van de draaiuren tot de volgende
onderhoudsbeurt
• Inzicht in een betere benutting van de
aanwezige compressorcapaciteit
• Opgave van het energieverbruik in kW
en in kosten met analyse van belaste/
onbelaste draaiuren en juiste instelling
van de drukbandbreedte
• A nalyses en trendoverzichten voor
uw energiemanagementsysteem en
ISO 50001- rapportage.

STIKSTOF KOPEN
OF ZELF MAKEN?
Stikstof en zuurstof wordt vaak geleverd in
flessen, maar het bestellen, vervoeren, leveren
en opslaan kost veel tijd en geld. Atlas Copco
biedt een efficiëntere en zekere oplossing met
haar reeks innovatieve gasgeneratoren. De
generatoren zijn eenvoudig aan te sluiten op
de compressor om de benodigde stikstof zelf
te produceren.
De werking van onze generatoren is gebaseerd
op twee gasscheidings-technologieën:

• Membraanscheiding
• Pressure Swing Adsorption.
Zo kunnen wij zuiverheidsgraden van 90 tot
99,999% realiseren. Voor specifieke eisen
of maatoplossingen, zoals turnkey-installaties
met compressor, filtersysteem, stikstofgenerator
en gasdroger, heeft Atlas Copco een speciale
engineering-groep en productiefaciliteit in
Nederland. We kunnen dus snel reageren op
specifieke aanvragen.

YAKULT WERKT MET ISO 22000-GECERTIFICEERDE ATLAS COPCO-COMPRESSOREN

30 MILJOEN FLESJES YAKULT
WORDEN DAGELIJKS
WERELDWIJD GEDRONKEN
COMPRESSOROPSTELLING

Dagelijks worden, alleen al in Almere,
circa 1 miljoen flesjes Yakult dagvers
geproduceerd. Yakult is een Japanse
gefermenteerde zuiveldrank. Elk flesje
bevat minimaal 6,5 miljard LcS bacteriën,
een melkzuurbacterie die levend de darmen
bereikt. Het productieproces van Yakult stelt
hoge eisen. Het bedrijf gebruikt uitsluitend
kwalitatief hoogwaardige ingrediënten, heeft
strenge kwaliteitscontroles en hanteert strikte
hygiëneprocedures. Voor het blazen van
miljoenen PS-flessen en instrumentatielucht
gebruikt Yakult olievrije persluchtcompressoren van Atlas Copco die gecertificeerd
zijn volgens ISO 22000.
‘Kleintje Yakult’ is inmiddels een wereldwijd
begrip. Elke dag worden in 33 landen meer
dan 30 miljoen flesjes Yakult gedronken.
In Japan, waar het drankje oorspronkelijk
vandaan komt, is Yakult een van de grootste
levensmiddelenconcerns met een uitgebreid
assortiment voedingsmiddelen, cosmetica
en farmaceutische producten. Meer dan
60 jaar heeft Yakult haar hoofdkantoor
in Tokio. De eerste Europese Yakultfabriek werd in 1994 geopend in Almere.
Intussen heeft dit internationaal opererende
levensmiddelenconcern 38 fabrieken en
talloze verkoopkantoren over de hele wereld.
In 2013 ontving Yakult voor haar product
Yakult in Zwitserland goedkeuring van
de ‘Swiss Federal Office of Public Health
(FOPH)’ voor de op wetenschappelijk
onderzoek gebaseerde gezondheidsclaim.

PRODUCTIEPROCES
Ron Merts, hoofd Technische Dienst bij
Yakult in Almere: “Het productieproces
van Yakult start met het mengen van
de basisingrediënten water en magere
melkpoeder. Vervolgens wordt dit mengsel
gesteriliseerd. Na bovengenoemde fase
kunnen de Lactobacillus casei Shirota
bacteriën worden toegevoegd en is het
beginproduct klaar voor fermentatie.”

Gedurende dit proces worden melksuikers
omgezet in melkzuur en kan de bacterie
doorgroeien tot het gewenste aantal bacteriën
per milliliter is bereikt. Cruciaal hierbij is
dat de temperatuur en de kwaliteit minutieus
bewaakt worden. Nadat het fermentatieproces
is voltooid, wordt het mengsel op smaak
gebracht. Vervolgens wordt het geconcentreerde mengsel 1 op 1 aangelengd met
gesteriliseerd water.

ISO 22000

Atlas Copco Compressors is de eerste
ISO 22000-gecertificeerde compressorfabrikant ter wereld.

SPUITGIETPROCES
Voor het vervaardigen van circa 1 miljoen
flesjes per dag staan bij Yakult in Almere
zeven spuitgietmachines opgesteld, waarop
gemiddeld zo’n 11.000 flesjes per uur worden
geblazen. Vanuit de spuitgietmachine gaan de
flesjes direct naar de afvullijnen. Het afvullen
en afdoppen van de flesjes gebeurt met een
snelheid van 12,5 flesje per seconde ofwel
45.000 flesjes per uur per lijn. Daarna zijn de
flesjes gereed om verpakt en getransporteerd
te worden naar de supermarkten in Europa.
De verdeling geschiedt aan de hand van een
nauwgezette productieplanning die elke
avond gemaakt wordt voor de volgende dag.
“De orders voor de supermarkten in Europa
die het verste weg zijn, gaan ’s ochtends als
eerste weg en met de orders voor Nederland
wordt de productie elke dag beëindigd”, zo
legt Merts uit.

40.000
‘In Japan brengen 40.000 Yakult
Ladies dagelijks flesjes Yakult naar
particulieren.’

Perslucht wordt in de productie bij Yakult
gebruikt voor het blazen van de flesjes en
als instrumentatielucht. Om te allen tijde
een kwalitatief hoogwaardig eindproduct te
kunnen leveren, is het bij het blazen van de
flesjes en het vervaardigen van het dagverse
product belangrijk dat beide op geen enkele
wijze vervuild raken. Manfred de Looze,
Sales Engineer Focused Segments: “Om dit
voor 100% te kunnen garanderen en uit het
oogpunt van energie-efficiëntie (lees: laag
stroomverbruik en minder CO2-uitstoot)
werkt Yakult met schone olievrije en droge
perslucht. De persluchtinstallatie bestaat
uit één olievrije tandrotorcompressor met
frequentieregeling, type ZT 50 VSD en
twee olievrije tandrotorcompressoren met
vast toerental, type ZT 45. De twee ZT
45-compressoren fungeren afwisselend
als back-up, en worden dus gelijkmatig
belast. Doordat het compressieproces
bij deze olievrije compressoren zonder
oliesmering plaatsvindt, is er geen sprake
van olieafzetting in het persluchtsysteem
en dus geen risico op vervuiling van
eindproducten of halffabricaten.
De ZT 50 VSD-compressor heeft een
geïntegreerde MD-droger en de twee
ZT 45-compressoren staan opgesteld in
combinatie met externe MD 100-drogers
(lees: roterende trommeldrogers). In dit
type droger wordt met de teruggewonnen
warmte uit de compressor het drukdauwpunt
verlaagd naar -30 °C. Bij een drukdauwpunt
> -15 °C wordt de bacteriegroei geremd of
zelfs gestopt.

VOORHEEN
Merts: “De hierboven beschreven opstelling
dateert eigenlijk van de laatste jaren. Voor
2006 werd bij Yakult namelijk gewerkt
met twee stationair opgestelde olievrije
tandrotor-compressoren. De hierboven
beschreven compressorconfiguratie
groeide echter in de loop der jaren
mee met de uitbreiding van de vul- en

verpakkingslijnen. De fabriek begon in
1993 met de bouw van één productielijn
en is nu anno 2016 uitgegroeid tot vier
productielijnen en vijf verpakkingslijnen.

ISO
22000-GECERTIFICEERD
Om in alle gevallen 100% zuivere perslucht
te kunnen garanderen heeft Atlas Copco
ISO 22000-gecertificeerde compressoren
bij Yakult ingezet. Compressoren die tevens
voldoen aan de Europese richtlijnen voor
energie-efficiëntie. De Looze vult aan:
“Naast de hoge betrouwbaarheid van deze
olievrije compressoren is de hoge kwaliteit
van het condensaat noemenswaardig. Het
condensaat kan direct worden geloosd
zonder extra condensaatbehandeling.”

ISO 22000-gecertificeerde
compressoren
Rond 2002 heeft de ISO besloten een norm
in te stellen voor een beheerssysteem van
voedselveiligheid in de gehele productiekolom van grondstof tot eindproduct bij
de consument, de ISO 22000. Het ISO
22000-certificaat is de eerste internationale
kwaliteitsstandaard voor de hele
productieketen van de voedingsindustrie;
of het nu gaat om primaire producenten,
transportbedrijven, detailhandelaren of
compressorfabrikanten. De HACCP zal
in de toekomst vervangen worden door de
internationale erkenning van de ISO 22000.

NIEUWE
PRODUCTEN
Atlas Copco investeert jaar op jaar in Research & Development. Daar profiteren onze afnemers van bij de aanschaf van onze
innovatieve producten die nog betere prestaties leveren en daarbij minder energie gebruiken. Een greep uit onze nieuwste
producten voor industrie en bouw:

• Oliegeïnjecteerde schroefcompressoren met
toerenregeling, reeks 7kW – 75 kW.
Kenmerken: 50% energiezuiniger dan een
standaard compressor, verticaal opgebouwd,
kleine footprint, laag geluidsniveau.

• De reeks middendruk ZH centrifugaalcompressoren wordt uitgebreid met nieuwe modellen.
Deze olievrije, energie-efficiënte compressoren zijn in korte tijd in te zetten vanwege het plugand-play principe.

• Multifunctionele mobiele compressoren, type
XAVS en XATS 186 uitgerust met PACE
(Pressure Adjusted through Cognitive
Electronics). Hiermee zijn meerdere
instellingen voor druk en stroom mogelijk.
Zo kan één compressor het werk doen
waarvoor eerst verschillende machines
nodig waren.

• Middendruk oliegeïnjecteerde schroefcompressor, type GA 250 VSD.Het robuuste ontwerp
zorgt voor hoge betrouwbaarheid, zelfs onder de zwaarste omstandigheden, zoals temperaturen
tot wel 46 °C.

• Mobiele led-lichtmast, type highlight 5.
Compacte lichtmast met 4 led-lampen
van 350 kW gelijk aan 4000 W halogeenverlichting maar met 67% minder
energiegebruik.

• Lagedruk compressoren, zowel
schroef- als centrifugaalcompressoren.
Beide typen lagedruk compressoren zijn
ontworpen voor hoge bedrijfszekerheid
en een grote luchtopbrengst tegen het
laagste energiegebruik. Deze compressoren
leveren 100% olievrije lucht en zijn ISO
8573-1 KLASSE 0 (2010) en ISO 22000gecertificeerd.

• Olievrije vacuümklauwpomp, serie DZS 65-300. Deze reeks vacuümpompen is uitgerust
met corrosiebestendige klauwen en contactvrije, inwendige componenten waardoor slijtage
geen kans maakt. Energiebesparingen: tot 50% vergeleken met machines met vast toerental.

• Frequentiegeregelde, roterende
trommeldroger, type ND400 VSD, volledig
olie-, freon- en CFK-vrij. De ND-droger
voorkomt perslucht- en spoelverliezen,
waarborgt een lage drukval en maakt
filtering overbodig.

• Pneumatische sloophamer, type RTEX,
heeft de capaciteit van een 30+ kg
sloophamer, maar weegt slechts 25 kg en
gebruikt 50% minder perslucht.

• Nieuwe 8-serie mobiele compressoren.
Trekgewicht is minder dan 750 kg, kan achter
een gewone personenauto worden vervoerd.
Luchtopbrengst: 2 – 5 m³/min en 12% lager
brandstofverbruik.

• Voorwaarts en achterwaarts lopende
trilplaat LG 504 levert uitstekende
prestaties op natte grond.

ATLAS COPCO
‘PREFERRED SUPPLIER’ BIJ ASBURY
JETMOLEN

Maandelijks worden er zo’n 40 ton
grondstoffen aangevoerd en vermalen tot
fijnstof bij de Amerikaanse multinational
Asbury Graphite & Carbons NL B.V.
in Maastricht. Eind 2014 opende deze
onderneming haar eerste Europese vestiging
in Nederland. De vermalen koolstof en
grafiet wordt doorgeleverd aan industriële
bedrijven in Europa, het Midden-Oosten en
Afrika voor verdere verwerking tot producten
als koolstofborstels, remvoeringen en
-blokken, smeermiddelen, isolatiematerialen
en producten voor de olie- en gasindustrie
(schaliegas). Als ‘preferred supplier’ van
Asbury wereldwijd richtte Atlas Copco
Compressors Nederland de compressorruimte
van de Asbury-vestiging in Maastricht in
en plaatste een koeltoren. Marc Stassen,
directeur Asbury Graphite & Carbons
in Nederland, en Hans Hendriksen, Sales
Engineer Oil Free Air bij Atlas Copco
Compressors, aan het woord.
“Als Amerikaanse organisatie streven we
er altijd naar om dicht in de buurt te zitten
van onze klanten. Korte communicatielijnen
en efficiënte logistieke processen. Omdat
we ook onze Europese klanten op deze
wijze willen kunnen bedienen, heeft onze
moederorganisatie eind 2012 besloten om
ook in Europa een productievestiging neer
te zetten. We hebben gezocht naar een
geschikte locatie in Duitsland, Frankrijk,
België en Nederland. Uiteindelijk is gekozen
voor Maastricht vanwege de economisch
goede ligging. Niet alleen ligt dit pand
aan het water (lees: de Beatrixhaven), ook
beschikt het over goede infrastructurele
verbindingen en liggen alle grote Europese
klanten binnen een straal van 150 tot 300
kilometer om ons heen”, zo vertelt Stassen.
In totaal heeft Asbury wereldwijd 400
medewerkers in dienst, verdeeld over
17 vestigingen. 14 in de Verenigde Staten,
1 in Mexico, 1 in Canada en 1 in Nederland.
Bij de laatstgenoemde vestiging werken
momenteel 12 medewerkers in dagdienst.
“Als we echter zo doorgroeien als nu, zullen
we op relatief korte termijn verder moeten
uitbreiden.”

KWALITEITSCONTROLE
De drie belangrijkste grondstoffen die
binnenkomen zijn gecalcineerde petroleum
coke (CPC), natuurlijk en synthetisch grafiet.
De CPC komt in bulk binnen en wordt
omgepakt bij onze logistieke vervoerspartner
SLE in ‘big bags’. Natuurlijk en synthetisch
grafiet wordt in big bags geleverd aan
SLE. Alle grondstoffen ondergaan direct
na binnenkomst een kwaliteitscontrole.
Hierbij wordt onder andere gekeken naar het
vochtgehalte, het ijzergehalte, contaminatie
en/of de geleverde samenstelling correct
is. Dagelijks levert SLE de benodigde
grondstoffen voor de betreffende dag
af bij Asbury. Stassen: “De vraag naar
grafiet neemt de laatste jaren sterk toe.
Dit is mede een gevolg van de gunstige
eigenschappen van deze grondstof, die is
namelijk brandvertragend, verkoelend en
brandwerend.”

PRODUCTIE
Bij binnenkomst gaan alle grondstoffen eerst
door een ‘screening area’ (lees: zeven). De
grondstof wordt hier gescheiden op basis
van grootte. Partikels die te groot zijn, gaan
eerst in een hoeveelheid van 5.000 kilogram
per uur door de hamermolen tot ze de
gewenste grootte hebben. Daarna kunnen
ze met andere technieken verder worden
verfijnd. Uit de hamermolen kunnen in totaal
7 verschillende eindproducten komen. Het
bijproduct dat hierbij ontstaat kan opnieuw
door de zeven als de setting verandert. Denk
bij het veranderen van de setting bijvoorbeeld
aan het toepassen van filters met zeven met
een kleinere filterfijnheid. De bijproducten
gaan, afhankelijk van het type product, door
naar de rol- of jetmolen. De techniek van de
rolmolen kan het beste vergeleken worden
met conventionele maalstenen, alleen zijn
de maalstenen in dit geval vervaardigd van
gegoten staal en hebben ze een diameter
van maar liefst 2.20 meter. Stassen: “Op
deze machine wordt in batches gewerkt.
Per uur wordt circa 3.500 kilogram grondstof
vermalen tot fijnstof met een fijnheid van
50 micron.”

Stassen licht toe: “Voor het fijner malen
van de partikels tot 1 micron wordt
gebruikgemaakt van een jetmolen, de
Hosakawa Alpine Jetmill. Het halffabrikaat
dat uit deze molen komt, is bedoeld voor
verdere verwerking in hoogwaardige
applicaties ofwel voor ‘premium’ producten.
De grondstoffen die in deze molen worden
fijngemalen, voldoen aan hoge eisen op het
gebied van zuiverheid en lage vochtigheid.
De jetmolen is een stalen trommel met
een diameter van 1 meter. Om de trommel
loopt een ringleiding met een aantal
nozzles, waardoor voortdurend 4 tot 5 bar
perslucht in de molen wordt geblazen.”
Hendriksen vult aan: “De perslucht wordt
geleverd door een Atlas Copco ZR315 VSD
hot air-compressor. Door de hoge druk
waarmee de perslucht in de molen wordt
geblazen, schieten de partikels tegen elkaar
aan en krijgen ze een hoge energetische
waarde. Hierdoor imploderen ze, en daarbij
breken de moleculen doormidden, zodat
de grondstof alsmaar fijner wordt. Dit
proces kan net zolang worden herhaald
totdat de gewenste fijnheid van minder
dan 1 micron bereikt is.” Daarna wordt
het halffabrikaat aan bovenzijde van de
jetmolen afgezogen. Een deel van de hete
lucht die afkomstig is van bovengenoemde
compressor wordt met behulp van een
separaat opgestelde Atlas Copco HD32nakoeler met temperatuurregeling nagekoeld.
Deze afgekoelde lucht wordt ietwat verderop
in het systeem weer samengevoegd met de
overgebleven warme lucht. Het mengen van
deze koudere en warme luchtstromen wordt
ook wel ‘full flow’-proces genoemd. De
ontstane gemengde lucht van 70 tot 80 °C
komt vervolgens terecht in een drukvat van
5 m3, klaar om toegevoerd te worden aan
het proces.

COMPRESSOR
Hendriksen legt uit waarom gekozen is voor
de opstelling van een frequentiegeregelde

compressor: “Omdat het proces niet continu
is en ook niet constant, fluctueert de afname
van de perslucht. Dit vereist een nauwkeurige
instelling van een (constante) druk, om een
optimale werking van de jetmolen te kunnen
bewerkstelligen. Met andere woorden: het is
grotendeels vakwerk en het vereist het oog
van de meester. Aansturingtechnisch dus
een hele uitdaging.” Niet voor niets worden
de operators bij Asbury dan ook helemaal in
huis opgeleid. Een algemene stelregel is dat
naarmate de partikels groter zijn, er meer
energie nodig is om ze te kunnen breken. En
dus is er een hoger debiet vereist. Een andere
belangrijke parameter waarmee bij dit proces
rekening dient te worden gehouden, is de
temperatuur. Deze loopt geleidelijk op tijdens
het breekproces. Naarmate de grondstof
fijner wordt, neemt de temperatuur weer af.”
Stassen vult aan: “Lange tijd gold voor dit
proces een maximum toegestane temperatuur
vanwege de toegepaste afdichtingen in de
installatie. Het binnen de perken houden
van de temperatuur was een vak apart voor
de operators. Dit is inmiddels ondervangen
door in eigen beheer een temperatuurregeling
te ontwikkelen waarmee de temperatuur
instelbaar is van 70 tot 90 °C maximaal.”
Vermeldenswaardig is verder dat Atlas Copco
voor instrumentlucht, het schoonblazen
van de werkplek, bedieningskleppen
en besturingen een GA 37VSD FF
schroefcompressor met een capaciteit van
25 tot 120 liter per seconde heeft opgesteld,
alsmede een koeltoren op het buitenterrein.
Het koelsysteem bestaat uit een WPS23
waterpomp-skid en een CU465 koelunit.

KANSEN
“Al voordat de bouw van de jetmolen was
voltooid, was de volledige productie van
2015 al uitverkocht”, zo vertelt Stassen met
gepaste trots. “Daarom is bij de bouw reeds
rekening gehouden met de komst van een
tweede hot air-compressor en een tweede
jetmolen. Voldoende nieuwe kansen dus
voor werkgelegenheid in de regio”,
zo besluit Stassen.

ATLAS COPCO HEEFT ZIJN PORTFOLIO STERK UITGEBREID MET EEN AANTAL BELANGRIJKE BEDRIJFSOVERNAMES

ATLAS COPCO VERBREEDT PORTFOLIO
VACUÜM, POMPEN EN PERSLUCHT

Na de acquisitie in 2014 van Edwards
vacuümtechnologie heeft Atlas Copco
onlangs de overname van Leybold Vacuüm
bekendgemaakt. Leybold is de vacuümdivisie
van Oerlikon. De vacuümpompen van
Leybold zorgen voor een schone, stofvrije
omgeving bij de productie van autoonderdelen, laboratoriumapparatuur, het
coaten van microchips en in de metallurgie.
Atlas Copco versterkt met deze overname
zijn activiteiten op de vacuümmarkt.

Met de aanwerving van de Italiaanse
pompenproducent Varisco vergroot Atlas
Copco zijn assortiment dieselgedreven
afwateringspompen. Varisco-pompen
zijn onderscheidend in hun ontwerp en
hoge kwaliteit. De pompen worden onder
andere gebruikt voor het wegpompen van
overtollig water of andere vloeistoffen in
de aannemerij, mijnbouw, olie- en
gasindustrie en bij overstromingen.

Een andere overname van importantie
is de acquisitie van Fiac, een
Italiaanse compressorproducent van
zuigercompressoren en aanverwante
persluchtproducten. Dit bedrijf heeft een
ruime sortering zuigercompressoren,
luchtbehandelings-apparatuur en onderdelen
die via een eigen verkoopnetwerk worden
afgezet. FIAC beschikt over productieeenheden in Italië, China en Brazilië.

Verkoop vindt plaats in meer dan 110 landen.
In 2014 bedroeg de omzet van het bedrijf zo’n
70 miljoen euro. Fiac zal bij Atlas Copco deel
gaan uitmaken van een nieuw op te richten
divisie Professional Air.
Binnen deze scope past ook de recente
acquisitie door Atlas Copco van Schneider
Drukluft GmbH, een Duitse producent van
zuigercompressoren met 110 medewerkers en
een omzet van 27 miljoen euro in 2015.

AIRMAIL
VOORTAAN PER MAIL ONTVANGEN?
Om het milieu te ontzien en u van zo relevant
mogelijk nieuws te voorzien, streven we
ernaar de volgende editie van AirMail en
toekomstige informatie over onze producten
en –toepassingen digitaal te versturen.

Wilt u hieraan meewerken en ons uw
correcte e-mailadres opgeven?
Dit kan online. Ga naar inschrijvenairmail.nl
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