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Roterende dee Itjesscheider 

De werking van een nieuwe, gepatenteerde techniek op basis van een roterend fiitere!ement voor het 
afscheiden van deeftjes met een diameter van 0.1 !lm en groter uit gassen of vioeistoffer. wordt 

beschreven. 

Erik van Kemenade en Bert Brouwers 

Dr.ir. H.P. van Kemenade en prof.dr.ir JJ.H. Brouwers zijn verbenden aan de vakgroep 
procesteciH1:sche constructies van de Technische Universiteit Eindhoven, Postbus 513, 5600 MB 

Eindhoven, e-ma!!: H.P.v.Kemenade@tue.ni 

De werking van een nieuwe, gepatenteerde techniek op basis van een roterend filtere!ement voer het 

afscheiden van deeltJes met een diameter van 0.1 flm en groter uit gassen of vloeistoffen wordt 

beschreven. 

!n!eiding 

Voer het scheiden van fijne deeltjes uit gassen zijn een aanta! technieken beschikbaar, onder andere 
e!ectrostatische filters, doekenfilters en wet scrubbers. Elk van deze technieken kent voor- en nadeien, 
de keuze wordt bepaald door de eisen die de applicatie stett. 

Dit artike! beschrijft een recent ontwikke!de, gepatenteerde techniek veor het verwijderen van vaste 
stef of v!oeistofdeeltjes van 0.1 !lm en groter uit gas- of vioeistofstromen. Het principe, a! gereaiiseerde 
ontwerpen, de scheidingseffectiviteit, het benedigde vermogen en de huidige status van de techniek 
komen aan de orde (Brouwers 1995, 1995, 1997) . 

Principe 

Het hart van het deeitjesfi!ter bestaat uit het filtereiement (figuur 1). Het filter bestaat uit een groot 
aanta! kanaaltjes die als een geheel draaien om een gezamenlijke retatie-as. De specifieke vorm van de 
kanaaltjes is niet zo beiangrijk, ze!ang ze maar zijn emsloten de or een continue wand. 

Vaste of vleeibare deeltjes worden door centrifugaaikracht naar de wanden gedreven. Onder inv!oed 
van de centrifugaai kracht, van der Waals krachten, of krachten ten gevo!ge van de 
oppervlaktespanning, blijven de deeltjes op de wand zitten. Het gezuiverde gas of vioeistof ver!aat 
het n!terelement en het filter kan periodiek worden gereinigd a!s dlt nodig is. 

De radiale hoogte van de kanalen is klein (in de erde van enkeie millimeters) zedat de dee!tjes maar 

een Kleine radiale afstand heeven te overbruggen. Ook bij Kleine omtreksneihedel1 van het filter 
(enkeie tienta!!en meters per seconde) en hoge gassne!heden (een paar meter per seconde), kUnnen 
deeltjes Kleiner dan een !lm worden ingevangel1 door de iengte van het filter vOldoende groot te 
maken (typisch tot een meter). De lengte en de hoegte van de kanalen kunnen zedanig worden 
gedimensioneerd dat de drukval over de kal1a!en beperkt blijft tot een paar 100 Pa. 



Schei d ingseffectlviteit 

De kanaien van het fBter ziJn zodanig ontworpen dat er een !aminaire stroming heerst. AI 50el na de 

intrede draait het gas mee met het filter. Aangezier. de dee!tjes waar we over spreken kleine 

afmetingen hebben, zijn ook de traagheidskrachten klein. Daardoor kan worden aangenomen dat de 

deeltjes de stroomiijnen van het gas voigen. met uitzondering van de radiale richting waar de dee!tjes 

onder invloed van de centrifugaalkrachten naar buiten bewegen. De sneiheid waarmee de deeitjes 

naar buiten gaan kan werden berekend op grond van de wet van Stokes. 

Of een deeltje aan de wand tereeht komt. hangt af van de residentietijd en de radiale snelheid van het 

deeitje. Het kleinste dee!tje dat met 100% effect:vite!t kan worden afgescheiden, is het deeitje dat in de 

beschikbare tijd precies over de hoogte van het kanaa! kan bewegen. !n de optimale situatie is de 

gassneiheid Wgas evenredig met de strael Wgasocr, Voor het kieinste deeltje dp ,10C% dat dan nog met 
100 % w aarschijnl ijkheid kan worden afgescheiden ge!dt in deze situatie 

(1 ) 

waarin ¢ staat voor de vo!umestroom door het filter en £ veor de reductie in het doorstroomd 

epperviak als gevolg van de wanddikte van de kanalen. Ra is de buitenstraa! van het fi!terelement en 

Ride binnenstraai. 

Zo vOigt bijvoorbeeid onder de volgende omstandigheden 

¢= 1 m 3s·1 L = 0.6 m Ri= 0.1 m 

dc =2.10·3 m £=0.1 (p=2000kgm·3 

Q= 150 rad 5. 1 Ro = 0,3 m 17 = :.8'10-5 kg m- 1s'; 

dat aile deeltjes met een diameter grater dan 0.7 jlm worden afgescheiden, bij verwaariozing van de 

Brewniaanse beweging. 

U it de voorgaande analyse vOIgt dat er een kritische diameter dp,1()()% is wearboven a! Ie dee:tjes 

worden afgevangen. Ook deeltjes met kleinere afmetingen maken eehter een kans em ingevangen te 

werden als ze bij het binnenkomen dieht genoeg biJ de wand zijn. Dit houdt in dat ook de \form van 

de wand een rot speeit. !n eerste instantie wordt de s!tuat!e bekeken waarin de stroming uniform is 

verdee!d over de dwarsdoorsnede van het kanaaL De hoogte van het kanaa! is kiein in vergeiijking 

met de afstand tot de rotatie-as. Aar.genomen is dat aiie dee!tjes met een bepaalde diameter dp 

homogeen zijn verdee!d over de dwarscoorsnede. Terwij! de dee!tjes met het gas of de vloeistof door 
het kanaa! gaan, bewegen ze ook met dezelfde sneiheid in radiale richting, A!s er geen 

scheidingswand zou zijr., kunnen er aan de uitiaat twee doorsneden worden onderscheiden: het 
dwarsopperviak van het kanaa! zelf en het dwarsopperviak van de deeitjes met een diameter dp die 

een afstand t zUn opgeschoven {figuur 2}. De deeltjes in het gearceerde gebied worden r.iet 
i ngevangen, 

figuur 1 verschillende uitvoeringen varl het 
fiiterelement (Brauwers 1996) 

figuur 2 verplaatsing van de deeltjes onder invloed van 
de zwaartekracht 



!n werkei!jkheid za! er ais gevo!g van de wandwrijvlng een parabo!isch snelheidsprof!el ontstaan. 

Daarnaast zijn er ooi< nog veie kar;alen, met ean verschi!ier;de afstand tot de rotatie as. De ideale 

situatie ontstaat war;neer de axiaie aanstroomsne!heid preportioneel toeneemt met de afstand van de 

rotatie as: in dat gevai is de afstand t gelijk veor aile kanaien aangezien de centripetaalkracht ook 

proportioneei teeneemt met de afstand tot de rctatie-as . In de meeste gevaHer; zel dit echter niat het 

geval zijn, de siechtste situatie is wanneer de axiaie snelheid hetzelfde is in ane kanaien. De i<analen 

dieht bij de rotatie 3S vangen dan wat minder i<leine deeltjes in. Veor deze situatie kan flguur 3 

worden geconstrueerd wear!r; de scr.eidingseffectiviteit van een filtere!ement ais functie van de 

dimensieiole dee!tjesdiameter dpl dp,100% is gegeven voor de kanaal geometrleer; van figuur 2. 

Geconcludeerd kan worder. dat de geometrie van de kanalen er niet veei toe doet. 

figuur 3 
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sCheidingseffectiviteit als functie van de dimensieloze deeltjesdiameter voor een driehoekig-, sinsusoide-, cirkel

en ringvormig kanaal tij een uniforme stroming en een paraboiisch snelheidsprofiel 

Experimenten 

U It het voorgaande mag blljken dat er een grote vrijheid is voer de ontwerper om het apparaat te 
d i mensioneren. H ier werden twee uitvoerl ngen beschreven: een axia!e- en een tangenti~!e versie. Met 

belde uitvoeringen zijn voor verschi!lende deeltjes experimenten uitgevoerd en de resu!taten zijn 

vergeieken met de opgestelde theorie. 

in figuur 4 is een mogelijke axiale uitvoerir;gsvorm weergegeven. Het gas met de deeltjes wordt axiaa! 

naar een waaier gevoerd. Deze waaier bevindt zich stroomopwaarts ten opzichte van net fiitere!ement 

en verdeelt de gasstroom over de kana!en. 

[en tweede waaier bevindt zich stroomafwaarts van het fiitereiement. Deze weaier !eidt het gas 

radiaa! in een s!akkehuis, cngeveer overeenkomend met die van een norma Ie ventilator. De twee 

waaiers zijn semen met het filtereiement op een as gementeerd en worden door dezeifde metor 
aangedreven. 

Een vcordeel van de axia!e versie van het rote rend fi iter is de compacte constructie. H ier staat a!s 
nadee! tegencver dat het filtereiement niet goed te bereiken is, waardoer vocrzieningen moeten 

werden getroffen voer het schoenmaken van het filter. Het toepassingsgebied van de axiale versie 

bevindt rich daarom veora! op het terrein van iieht verontreinigde gassen of het afscheiden van 
v!oeistofdruppels in gassen. !n dit geval vormt de viceistof een film op de wand en !oopt onder 

invioed van de zwaartekracht het filter uit om door de onderste waaier te worden weggeslingerd 



De tangentie!e versie van het fHter is weergegeven in figuur 5. Het verontreinigde gas wordt 
toegevoerd in een soort eye loon, waar de grove deeltjes worden afgevaflgen en via de onderkal1t de 
cyeloon ver!aten. Vervolgens wordt het gas l1aar het roterend dee!tjesfilter geieid, waar de k!eine 
deeltjes worden verwijderd. Een radfale waaier is stroomafwaarts van het fHterelement gemonteerd 
om het gas weer op de gewenste aruk te brengen. Het gas verlaat het apparaat weer via een 
slakkehuis. 

De bladen van de waaier bevinden zieh buiten de diameter van het filtereiement ze!f. Dit last toe dat 
het filter !angs de bovenkant tijdens bedrijf met een gas- of v!oeistof-jet kan worden gereinigd. De 
deeltjes worden dan flaar benedan geblazen en verlaten het systeem via de cyc!ocn. Buiten bedrijf 
reinigen van het fiiter kan flatuu,lijk heiemaal eenvoudig worden uitgevoerd. 

Ook in dit gevai zijn de waaler en het filtereiement op een as gemonteerd. De waaier is zo 
gedimenslol1eerd dat er aan de gereinigde kant een overdruk heerst, waa,door er geen verontreinigd 

gas in kan !ekken. H ierdoor kunnen grote to!eranties worden toegelatel1 tussen de behui zi ng en het 
fi itere!ement. 

figuur 4 axiale bouwwUze van het roterend 
deeltjesfilter 

figuur 5 tangentiille versie van het roterend 
deelUesfilter 

Met de hierDoven beschreven uitvoeringsvormen zijn experimenten uitgevoerd onder de condities 
van tabe! 1. De resultaten ziJn weergeven in figuu, 6. Naast de experimenteie gegevens is ook een 
theoretische !ijn weergegeven die correspondeert met een filtereiement met driehoekige kanaien met 
een parabolisch snelheidsprofie: in de kanaien en een uniforme aanstrom ing, een conservatieve 
benadering. Vastgeste!d kan worden dat de ontwlkkelde moaellen vO!doen ais ontwerpgereedschap 
voor het dimensioneren van het dee!tjesfi!ter. 



tabe! 1 Test gegevens van zes deeftjesscheiders 

2 3 4 5 6 

matar!aa~ taoaksrook piantaardige atmosfsrisch NaC: vHegas reststoffen 
o:ie stof verbranding 

draaggBs ;u~ht :ucht !ucht lucht veroranc!ingsga ,,,cnt 
S 

temperatuur 20 'C :luGe ·2()·+30'C 20 "C 200 'C 20 'C 

dee!t;es 90C kg m- 3 900 kg m~3 2000 kg m'l 2165 kg m,3 2500 kg m,3 1GOOkgm· l 
dkhthej(j 

gem. diameler 0.25 \,tm {).1·0.2 ~m 3.3 ).lm 10 iJ.m 3.5 ilm 

in!aat .0.5 mg m,3 2.S·10 6 deeltjes ±50 mg m-3 3.8 9 m'l 5 9 m· 3 6 9 m· 3 

concantratje 
meet techniek laser !aser cascade cascade cascade cascade 

spectrometsf spettrometer iIT!pactcr impactor impactor impactor 
gegevens filta:re~.ement 

versl6 
lengte 
diameter 

kanaa, hoagIe 

oppervlak 

reducUe 

figuur 6 

axiaal axlaal 
0.22 IT'! 0,66 !'1 

0.26 m 0.55 m 

0.73 mm 1.4 mm 
0.27 0.15 
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0.31 m 

0.25 m 

2.2 mm 
0.11 
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l 
dimensle!oze deeltjes diameter I-I 

tangent'.el tangentiee: 
0.3 m 0.18 m 

0.6 m 0,31 m 
2.2 mm 1.5 mm 
0.11 0.1 

I 

;1 

vergelijking van de effectiviteit a/s (uncOe van de dimensieloze deelfjesdiameter voor zes experimenten en de 
theorie 



Energie consumptie 

De energieconsumptie van het roterend deeitjesfi!ter werdt hoefdzakeiijk bepaaid deor het 
irreversibeie drukverlies in de iniaat, de kanaien, het siakkehuis en wrijving iangs de roterende 
wanden. Het systeem kan zo worden gedlmensioneerd dat t,p geiijk is aan nui, de waaier bouwt dan 
boven het fiitereiement precies voidoende druk 013 am de interne veriiezen te comp€lnseren. De waaier 
kan eehter ook ze worden ontworpen dat na het fiiter een netto overdruk ontstaat, bUvoorbeeid om 

veriiezen eiders in het totaie systeem te compenseren. Voer €len specifiek ontwerp, ken op grond van 
besteande uitdrukkingen voor de strom! ng en drukver! iezen in spieten, cycionen en siakkenhui zen 

een goede voorspe!ling worden gedaan voer het benedigde asvermogen met een redelljke 
nauwkeurigheid. Voer de tot nu toe gereaiiseerde entwerpen, varieert het specifieke energiegebrLJik 
van 1 tot 2 kJm-3. Ten opzichte var; een doekenfiiter moet dit getei worden verge!eken met het tota!e 
drukverlies over het filter gedeeid door de effectiviteit van de ventilator die de stroming opwekt. Voor 
een eiektrostatisch filter geldt hetzelfde, maar dan moet de energiebehoefte van de 
hoogspanningsgenerator er nag bij worden opgeteld. !n het geval van wet scrubbers ge!dt aan de 
v!oeistofkant dat er vermogen nodig is om de vloeistof rand te pompen. 

Zoais a! eerder is opgemerkt, hangt het specifieke vermogen van het roterende deeltjesfliter af van de 
ontwerp gegevens. Normaa! gesproken hebben ontwerpen die gerich! zijn op het invangen van kieine 
dee!tjes een groter drukverlies dan een rotereno deeltjesfliter gericht op grctere deeitjes. ook het 
k!einer maken van het apparaat wordt, evenals bij warmtewisseiaars, betaa!d met een hogen! drukvai 
en dus een hoger specifiek vermogen Normaa! gesproken worden rotercnde dee!tjesfi iters zo 
ontworpen dat het benodigde specifiek vermogen in deze!fde orde is als bij doeken- en 
eiektrostatische filters, wat veel m inder is dan bij wet scrubbers. H ier Is eehter geen bijzondere 
technische reden voor, het gebeurt meer am aan te siuiten bij de gebrulkeiijke praktijk< 

D imensioneri n9 

Het volume van de dee!tjesscheider per eenheld van gereinlgd gas kan worden gereiateerd aan de 
residentietijd van het gas in het filtereiement. Voor de gebruike!ijke ontwerpen varieert de 
residentietijd tussen de 0.1 en 0.3 s. Afhankelijk van het type ontwerp, is het totale voiume van het 

apparaat twee tot tien keer het voiume van het fiitereiemenL 

Voor het bovenstaande rekenvoorbee!d geldt dat het fiiterelement een buitendiameter van 0.6 m heeft, 
de iengte is 0.6 m en de stroming is 1 m 3s·1. in de tangentieie versie is de cyc!oon zo gedimensioneerd 
dat de diameter van de dee!tjes die met 50 % effectiviteit worden afgeseheiden :: flm bedraagt. Voor 
de meeste appiicaties betekent dit dat de cycioon al 80 tot 9()% van de d€leitjes verwijdert. Om dit te 
kunnen bereiken, moet de effectieve lengte van het filter ongeveer 1.5 m bedragen. H iermee worden 
de externe maten van het apparaat ongeveer een diameter van 1.1 m en een hoogte van 2.5 m 
{inciusief motor). Optimalisatie studies later; zien dat de capaciteit van een enkele unit beperkt blijft 
tot ongeveer 4 m 3s·1. Voor grotere volumestromen kunnen de fliters parallei worden ingezet, 51 dan 
niet ge<integreerd zoa!s bij mUiticycionen. 

Reiniging 

Het filter kan met !ucht werden gereinigd door een spuitmond bovenop het filterelement te monteren. 
De spuitmond is verbonden met een reservoir iucht onder eer. druk van ongeve€lr 6 bar. Zodra de 
kanaien verzadigd raken met dee!tjes, begint de jet de kana!en schoon te biezen. Terwiji het filter 
roteert, verp!aatst de jet zieh rad!aal met een zodanige sneiheid dat eik kanaai tenminste een 
!uchtstoot krijgt. De spuitmend is een paar millimeter boven het filtereiement gepositioneerd. Lucht 
komt supersoon uit de spuitmond en wordt weer gecomprimeerd in de filterkanaien, waarbij 
ongeveer 20 % van de oorspronke!ijke druk verlcren gaa!. 



!n plaats van !ucht kan oak (heet) water of andere v!oeistoffen worden gebruikt. Aangetoond is dat 
water met een druk van 50 tot 100 bar door dezeifde spuitmond kan worden ge'lnjecteerd. Hierdoor 
ontstaat de mogelijkheid om het filter periodiek grondig te reinigen, eventuee i in combinatie met 

luchtreiniging. 

Een derde moge!ijkheid is om het niter permanent te bevochtigen door het gas stroomopwaarts van 
het filter te bevochtigen. De fijne vloeistofdruppeltjes worden eveneens naar de wand gesiingerd, 
wear een vloeistoffi!m ontstaat. Onder inv!oed van de zwaartekracht beweegt deze v!oeistoffiim naar 

!lenaden waarbij de vaste deeitjes worden meegenomen, a! dan nret in opge!oste vorm. 

Kosten 

De fabrikagekosten van het filter worden voornamelijk bepaaid door de toepassing. De Kosten kunnen 
beperkt biijven doordat de meeste componenten (motor, omkasting, waaier, e;ectronlca etc.) 

standaard beschikbaar zijn. Het enige nieuwe onderdee! is hat filterelement zetf. Ean simpeie manier 
op het fiitereiement te produceren is door folie te go!ven en op te wlkke!en met een vlakke foiie, 

waarbij verbindingen kunnen worden gemaakt deor midde! van lijmen of so!deren. Op deze manier 
worden bijvoorbeeid ook dragers van kata!ysatoren gemaakt, 

Van diverse fi itersystemen op basis van het roterende deeHjesfilter zijn econom ische ana iyses 
gemaakt. H ier kwam uit dat voor instaiiaties mat een gasstroom tot 100.000 m 3uur -1 de jaar!iJkse 
Kosten van het systeem, uitgedrukt in guldens per gereinlgde eenheid gas, lager iiggen dan van de 
bestaande fi iter systemen, veorai voor systemen met iagere gasstromen. !n vergeiijklng met 
doekenfilters en eiektrostatisei1e fiiters wordt dlt vereorzaakt door lagere vervangings- en 
ondarhoudskosten. De vergeiijking met wet scrubbers va it beter uit door de lagere 
vermogensbehoefte. 

Toepasslngen 

Op dlt moment wordt het reterende deeitjesfilter voor een breed aanta! industril!!e toepassingen 
(onder andere industrleie ontstoffing, procesge'!ntegreerde fiitratie en rookgasontreiniging) op de 
markt gebracht (figiJur 7). 

Het roterend dee!tjesfiiter werdt voora! toegepast in applicaties waarbij passieve fi!tersystemen niet 
voldoen doer de onderhoudsbehoerte of de optredende druKva!, zo heeft Philips een fiitersysteem 
veor huishoudeiijke toepass!ngen uitgebracht waarblj het roterende deeitjesfi!ter voor de 
voorscheiding zorgt. 

Door Bios - Bioenergiesysteme in OostenriJk zijn een aantal filters toegepast bij houtverbrandings
s'l5temen met een thermisch vermogen van 2 tot 4 MW. Het fiiter vo!doet zeer goed in deze appiicatie 
en door de groeiende interesse in bic-energiesystemen verloopt de ontwikke!lng snaL 

De Kema heert het foterend filter gestest als voerfilter veor gasturbines bij de Eemseentrale. Het 

voordee! in deze toepassing is dat zowe! vui!- a!s vochtdeeitjes worden afgevangen. Momentee! wordt 
in een samenwerkingsproject tussen de Kema en het Duitse bedrijf RetamOh!e het filter ontwikkeld 
voor een warmtekrachteentra!e op de !oeatie van Kappa Graphic Board in Hoegezand. 

Een aanta! andere toepassingen bevinden zieh in het prototype stadium zoals oile-water scheiding, 
flash pyrolyse, teerafscheiding, olieneve!afschelding en het verwijderen van metaaldeeitjes uit 
v!oeistoffen. 



figuur 7 RPS filter 

Conc!usie 

De afscheiding van deeitjes met een roterend deeitjesfiiter is een goed gedefinieerd en 
kwantificeerbaar proces. De afscheidingseffectiviteit voor specifieke ontwerpen kan goed vantevoren 
worden voorspeld. !n de praktljk kunnen vloeistofdruppeis en vaste deeltjes vanaf 0.1 ~m al dan niet 
tegelijkertijd worden afgescheiden. 

Het apparaat kan werden ontworpen voor een lange !evensduur ook onder zware omstandigheden, 
terw!jl het mogelijk is om het filter in bedrijf te reinigen. De Kosten Kumler. concureren met bestaande 
fi ltersystemen. 

Uteratuur 

1995 Brouwers, U.H., Secondary flow iind particle centrifugation in slightly tilted rotating pipes, Applied 
Scientific Research 55, p. 95-105. 

1996 Brouwers, 8., Rotational Particle Seperator: A New Method for Seperating Fine Particles and Mists 

tram gases, Chern. Er:g. Techno!. 19, p. 1-10 

1997 Brouwers, U.H., Particle collection efficiency of the rotational particle separator, Powder technology 
92, p. 89-9lJ 




