
Mechanisch transport: In welke
situatie gebruik je welke techniek?

Perry Verberne | Van Beek Schroeftransport



Introductie

• Van Beek

• Opgericht in 1950

• 50 werknemers

• Schroeftransportsystemen

• Bulkwagenvullers

• Schroefwarmtewisselaars

• Intern transport van vaste-, pasteuze en/of kleverige stoffen



Welke meestvoorkomende technieken zijn er?

• Transportband

• Bekerelevator

• Schroeftransport

• Aeromechanisch transport

• Triltransport



Transportband (voordelen)

• Relatief goedkope oplossing

• Statisch transport

• Product beschadigt niet

• Grote afstanden mogelijk

• Profiel/meenemertjes voor probleemloos opvoeren



Transportband (nadelen)

• Opvoerhoek maximal 20° (bij gladde banden)

• Veel vloeroppervlak nodig

• Mors, retour, kans op scheefloop van de band

• Contaminatie van banddeeltjes met het product

• Slijtage van draaiende delen

• Open systeem (risico op contaminatie)



Bekerelevator (voordelen)

• Statisch-mechanische oplossing

• Grote hoogteverschillen overbruggen

• Weinig vloeroppervlak nodig

• Verticaal transport

• Vartiant: Z-elevator 
(voor horizontaal en verticaal transport)



Bekerelevator (nadelen)

• Veel luchtverplaatsing, dus mogelijke stofproblematiek

• Stofvorming bij het opscheppen

• Mogelijk explosiegevaar

• Rek op de ketting

• Slijtage van bewegende delen

• Reinigbaarheid



Schroeftransport (voordelen)

• Relatief eenvoudige techniek

• Betrouwbaar

• Weinig onderhoud

• Transport onder elke hoek mogelijk

• Geen retour

• Gesloten systeem



Schroeftransport (nadelen)

• Niet bereikbaar voor reiniging
(met openklapbare deksels wel)

• Risico op verklemming in de draaiende delen

• Lichte beschadiging van kwetsbaar product

• Geen lange afstanden (alleen met tussenlagers
of meerdere systemen)



Aeromechanisch transport (voordelen)

• Een mix van pneumatisch en mechanisch transport

• Geruisloos

• Mogelijk onder alle hoeken

• Geen productbeschadiging

• Energiezuinig



Aeromechanisch transport (nadelen)

• Kan niet onder vollast draaien

• Moet gedoseerd gevoed worden

• Kabel kan breken door buigen van de kabel
op de kamwielen

• Kans op kleine metaaldeeltjes van de kabel
in het product (niet/nauwelijks detecteerbaar)



Triltransport (voordelen)

• Detectie en bewaking van product is zeer
eenvoudig vanwege 2D-laag

• Eenvoudig te reinigen

• Product komt niet in contact met bewegende-
of draaiende delen

• Verklemming is uitgesloten



Triltransport (nadelen)

• Ontmeninging bij mix in (korrel)grootte
en/of verschil ik soortelijk gewicht.

• Materiaal dient droog te zijn i.v.m. aankleving

• Stofemissie (tegen te gaan door deksels en of 
manchetten bij de in- en uitloop)



Samenvatting
Band Beker Schroef Aero Tril

Geluidsarm +++ +++ +++ +++ -

Voor grote afstanden +++ + - + +++

Onder alle hoeken Tot (20°) Ja Ja Ja Ja

Energiezuinig Ja Ja + Nee Ja

Eenvoudig reinigbaar Nee Nee +(+) Nee Ja

Hygiënisch Nee Nee Ja Nee Nee

Onderhoudsarm Nee Nee Ja Ja Ja

Restproduct Nee Ja Ja Ja Nee



Conclusie

• Welke transporttechnologie het beste aansluit bij uw situatie hangt af
van meerdere factoren.

• Bedenk ook dat verschillende transporttechnologieën elkaar NIET 
uitsluiten.

• Leveranciers werken vaak samen om zo tot de beste oplossing te
komen.

• Lees het allemaal nog eens rustig na in onze white paper.



Ik wens jullie allemaal een 
leerzame beurs toe!


