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Automatic disc scraper filter 
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 ADS-Filter 

 

Het ADS Filter is een zelfreinigend filter dat vaste 

stoffen uit vloeistof filtert. De te kiezen 

filtermaterialen zijn 'wedge wire' element, 

geperforeerde plaat of ons nieuwe alternatief: 

gesinterd metaal. 

 

Toepassingen 

 
Chemische industrie 

 ammonia  

 oplosmiddel  

 weekmakers  

 glykol 

 lijmen 

 chemische middelen  

 suspensie  

 afval vloeistoffen etc.  

 spoelvloeistoffen  

 distillatie- en reactievloeistoffen  

 reactors  

 gaswassers  

 pompen  

 fijne filters 

 

Inkt- en verfindustrie 

 vernis  

 oplosmiddelen  

 coatings  

 teer producten 

 Drankindustrie 

 schimmelfiltratie  

 brouwerijen  

 distilleerderijen  

 Cosmetische industrie 

 zepen  

 vetten  

 vluchtige oliën  

 tandpasta´s  

Auto-industrie en metaalbewerking 

 ontvetbaden  

 koelvloeistoffen  

 smeervloeistoffen  

 vetten  

 koelwater  

 was- en schoonmaakwater  

 proceswater  

 

Voedingsmiddelenindustrie 

 snoep  

 zuivelproducten  

 vetten  

 smaakstoffen  

 concentraten  

 stroop  

 vettige zuren  

 kookoliën  

 melasse  

 geconcentreerd fruit en fruitsappen  

 siropen  

 chocolademassa  

 eimassa 

Minerale oliënindustrie 

 oliën  

 vetten  

 oplosmiddelen  

 afval dieselolie  

 smeer- vloeistoffen  

 verwarmingsolie  

 zout water  

 kalkprocessen 

Plastic industrie 

 grondproducten  

 PVC- en PU-pasta´s  

 rubberproducten 
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De vloeistof of de suspensie komt binnen door de inlaat aan 

de bovenkant van het ADS filter, vloeit vrijuit door de 

opening van de schraper en wordt gefilterd bij het  

“wedge wire” element of het gesinterde screen. De stroming 

is van binnen naar buiten. 

 

 

Vaste deeltjes groter dan de filterfijnheid van het 

filterelement zullen worden tegengehouden. 

 

De gefiltreerde vloeistof gaat via een uitlaat naar buiten 

naar het lagere deel van de filter. 

 

 

De verzamelde deeltjes worden verwijderd van de 

binnenkant van het oppervlak door middel van handmatige 

besturing, timer gestuurd of delta P gestuurd pneumatisch 

aangedreven schraper. 

 

 

Dit resulteert in een onmiddellijk schoongemaakt 

filteroppervlak met beperkte drukval van het filterelement. 

 

Ook al is het vloeistof verlies minimaal, het is niet altijd 

noodzakelijk om de solids verzamelkamer van de filter te 

reinigen. Het reinigen van het screen gaat met een hogere 

frequentie als de reiniging van de verzamelkamer. 

 

 
De continue flow van het product voorkomt dat de deeltjes 

weer terugkomen naar boven, die natuurkundig en wezenlijk 

in de onderste verzamelkamer zijn gedrukt, waar ze zich 

ophopen, klaar voor de verwijdering als de onderste 

reinigingsklep wordt geopend. 

 

 

Dit kan handmatig of automatisch uitgevoerd worden, 

afhankelijk van de mate van automatisering. 

 

 

 

 

Op vooraf ingestelde intervals worden de verzamelde 

deeltjes afgevoerd. Dit kan  automatisch of handmatig 

geschieden.  Door een solids collector te monteren met twee 

afsluitkleppen kan men het vloeistofverlies beperken. Het 

laatste is niet altijd mogelijk, zoals bij kleverige deeltjes. 

Het purgen kan plaatsvinden zonder het filtratiesysteem te 

stoppen. 
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    Fig. Schraper 

 

 

 

 

  

Voordelen 
 Geen onderbreking van het productieproces 

 Geen slijtage of verbruik van filterkaarsen of filterzakken 

 Minimaal verlies van product tijdens reiniging 

 Gemakkelijk te demonteren en te inspecteren 

 Geen productbederf 

 Lage bedrijfskosten 

 Solide gebouwd filterhuis 

 Beperkt onderhoud, eenvoudig en betrouwbaar ontwerp 

 Continureiniging van het filteroppervlakte garandeert een minimum drukverlies 

 Grote flow mogelijke bij gebruik van 'manifolds' 

 Schraper met automatische diameterinstelling. 

 

 

Specificaties ADS 2075 (ADS 20100 = optie) 
Afmeting Zie tekening volgende pagina 

Ontwerp druk  16 bar, hoger is optioneel 

Test druk 24 bar 

Ontwerp temperatuur 50ºC, hoger is optioneel 

Tank volume 0,08 m³ 

Gewicht 165 kg 

In- en uitlaat  DN 150 PN 16 

Purge uitlaat DN 65 PN 16 

Lucht uitlaat DN 25 PN 16 

Spoelwateraansluiting DN 25 PN 16 

Filterelement afmeting D = 200 mm L = 750 mm (L = 1.000 mm is optioneel) 

 

 

 

 

 

  

 

 

Kenmerken 
 Grote verscheidenheid aan toepassingen 

 Kan toegepast worden bij allerlei vloeistoffen 

 Filters van 0,5 µ tot 3 mm beschikbaar 

 Minimale kwaliteit van materiaal is RVS 316L 

 Maximale temperatuur tot 50 °C of meer (optie) 

 Hoge differentiële druk vanaf 1 tot 5 bar 

(afhankelijk van filtermedium) 

 Binnen - buitenfiltratie 

 Purgen door middel van vlinderkleppen 

 'Custom made' uitvoering mogelijk 

 ATEX-proof vanwege compleet pneumatisch 

systeem 

 zelfreinigend 

 eenvoudige installatie 

 op afstand bestuurbaar.  
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Algemene afmetingen en de belangrijke diensten type ADS 2075 
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ADS Filter van gesinterd metaal 
 
Gesinterd metaal is een nieuw filtermateriaal gebruikt bij het ADS Filter. Het is gemaakt 

van geperst metaalpoeder, bijv. RVS, titanium, hastelloy of monel en zorgt voor een 

filterfijnheid van 0,5 - 200 µ. Waar filtermedia en flocculanten ingezet moesten worden bij 

een filterfijnheid van < 15 µ kan nu gekozen worden voor dit milieuvriendelijke alternatief. 

 

 
Voordelen ADS Filter van gesinterd 

metaal 
 Geen filtermedia of flocculanten nodig 

 Energiezuinig 

 Slijtvast 

 Duurzaam 

 Zelfreinigend 

 Onderhoudvriendelijk 

 Gebruikvriendelijk 

 Geen procesonderbreking 

 Kan grote flows aan. 

  
 
Vervaardiging filter element van gesinterd metaal 
Van alle metalen die gesmeed of gewalst kunnen worden kan men ook een poeder maken. 

Vorm, maat en verdeling van de poederdeeltjes zijn belangrijke parameters voor met name 

een hoge porositeit van de gesinterde filterelementen. Naast doorlaatbaarheid, mate van 

efficiëntie en mechanische kracht is de corrosieresistentie vaak van groot belang voor 

toepassing in de praktijk. Gesinterde elementen zijn vervaardigd in een grote variëteit van 

materialen, afhankelijk van wat vereist wordt. De meest populaire materialen zijn RVS 

legeringen, maar ook titanium, monel, hastelloy en andere speciale materialen worden veel 

gebruikt. 

 

Filter elementen van gesinterd metaal zijn vervaardigd onder koude isostatische druk. Voor 

het verdichtingproces wordt het metaalpoeder in een mal, gemaakt van een solide stalen 

kern met een oversized rubberen manchet, gegoten. Door de aansluiting te sealen en te 

dompelen in een vat dat dan onder druk komt te staan ontstaat een geperst bestanddeel. 

Het meest essentiële is dat dit bestanddeel de uniforme porositeit zal hebben met 

homogene, fysieke eigenschappen en karakteristieken, gelijkmatig verspreid over het 

gehele onderdeel.  

 

Deze procesmethode maakt het mogelijk om naadloze filterelementen tot 1500 mm lengte 

en 320 mm in diameter te vervaardigen met verschillende wanddiktes. Dit isostatische 

samenpersingproces maakt het bovendien mogelijk flenzen van draadstukken gelijktijdig 

aan het einde van het filter te maken. Lasnaden zijn er niet en de opbouw van deze 

filtercartridges en filterelementen in het filterapparaat zijn zeer vereenvoudigd. Een 

voordeel van deze isostatische techniek, vergeleken met andere vervaardigingmethoden, is 

dat kleinere hoeveelheden ook prijsgunstig kunnen worden geproduceerd. 

 

Het sinteren 

Bovenstaand geperst onderdeel wordt verwijderd uit het vat en vervolgens gesinterd in een 

speciaal hiervoor ontworpen oven. Het sinteren is het fundamentele proces van  

poedermetaalproducten. Het is een proces van het samengaan van de poederdeeltjes door 

ze samen te persen op een temperatuur ver beneden hun smeltpunt 
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Na het sinteren wordt de aparte korrelstructuur van het originele poedermetaal, ongeacht 

de filterfijnheid, gemaakt tot een onbuigzaam onderdeel. Het sinteren geeft het zeer 

poreuze materiaal zijn vorm, stabiliteit en eigenschap van een sterk metaalcomponent. 

Filters gemaakt van gesinterd metaal worden gebruikt als zichzelf ondersteunende 

elementen. Na het sinterproces worden de poriën mechanisch gefixeerd met inachtneming 

van de maat en positie. 

 

 

Eigenschappen 

Bovenstaande karakteristieken resulteren in de volgende, belangrijke eigenschappen van 

deze filters: 

 Vormstabiliteit, dat wil zeggen zelfondersteunende, structurele elementen geschikt voor 

hoge gedifferentieerde druk en drukschommelingen 

 Bijzonder goede kwaliteit ten opzichte van compressie, vibratie en veranderende condities 

of bij hoge pulsdruk 

 Hoge temperatuurresistentie en thermische stabiliteit tot 950 °C 

 Hoge doorlaatbaarheid bij lage drukval 

 Precieze filtratie door gelijkmatige verdeling filterfijnheid 

 Chemische resistentie tegen zuren en bijtende oplossingen met verschillende pH-waarden 

 Terugspoeling en makkelijke reiniging met vloeistoffen, stoom of bijvoorbeeld ultrasonisch 

De verschillende materialen die gebruikt worden zijn lasbaar, soldeerbaar en machinaal 

bewerkbaar. 

 

 

Toepassingen 

Filters van gesinterd metaal worden gebruikt in: 

 Katalysator separatie en afscheiding 

 Toepassingen bij raffinaderijen 

 Gas- en vloeistoffiltratie 

 Aërosol separatie 

 Besproeiing 

 Fluidisatie 

 Luchtlagers voor polymere folieproductie 

 Geluiddempingsystemen 

 

Eigenschappen van het filterelement van gesinterd metaal 

 

Aanduiding filtertype Filterfijnheid (µ) 
ADS sintering 0,5 0,6 

ADS sintering 1 1 

ADS sintering 3 3 

ADS sintering 5 5,8 

ADS sintering 8 9,2 

ADS sintering 10 10 

ADS sintering 15 18 

ADS sintering 20 24 

ADS sintering 30 35 

ADS sintering 50 45 

ADS sintering 80 60 

ADS sintering 100 98 

ADS sintering 150 135 

ADS sintering 200 173 
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Gemiddelde waarden grafiek van de 

doorlaatbaarheid van water door 

metalen membranen 

 

Aangegeven lijnen grafiek zijn aangegeven 

volgens DIN ISO 4022 

 

Medium: water 

Filterdikte totaal: s = 3mm 

 

 

 

 

 

 

 

Gemiddelde waarden grafiek van de 

doorlaatbaarheid van water door  

RVS filters 

 

Aangegeven lijnen grafiek zijn aangegeven 

volgens DIN ISO 4022 

 

Condities 

Geometrie : buisvormig met wanddikte  

S = 3 mm 

 

Watertemperatuur: T = 8 °C 
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Overige screenopties type ADS 2075 of ADS 201000 
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