
Bulten is een van de grootste leveranciers van bevestigings-
materialen voor de Europese automobielindustrie. Zij ont-
wikkelen, produceren en verkopen een groot assortiment 
metalen bevestigingsmiddelen en bieden hieraan gerelateerde 
diensten. Het aanbod van Bulten omvat ook technische ont-
wikkeling, materialen en productie-expertise, logistiek en totaal-
concepten. Het hoofdkantoor is gevestigd in Göteborg en deze 
productiehal is gevestigd in Hallstahammar, Zweden.

De uitDaging

Bulten, in Zweden, is een productiefaciliteit. Zij gebruiken koud-
vervormingsmachines voor de fabricage van bevestigings-
middelen, zoals schroeven, bouten, kleppen, etc. Bulten gebruikt 
metaalbewerkingsvloeistoffen om de producten zelf te koelen, 
en om ervoor te zorgen dat de machines en gereedschappen 
niet gaan roesten. Tijdens dit metaalbewerkingsproces ontstaat 
olienevel. Deze koudvervormingsprocessen vinden plaats in 
specifieke, gesloten en halfopen machinecenters. Het is een 
must om olienevel op effectieve wijze af te vangen en te filtreren 
om de gezondheid van het personeel te beschermen, een veilige 
werkomgeving te creëren en de levensduur van de machines en 
gereedschappen van Bulten te verlengen.

Bulten maakte al gebruik van filtratie-units. Elk machinecenter 
had zijn eigen filtratie-unit. Deze moesten echter worden 
vervangen door een nieuwe systeemoplossing om vijf koud-
vervormingsmachines in hun totaliteit te ondersteunen.

testimonium

“Wij zijn erg blij met de ME-42-filtratie-units van Plymovent. 
Het feit dat deze units verkrijgbaar zijn als enkele en dubbele 
filterbanken is perfect! Op deze wijze hebben wij één SUPER-
filtratie-unit gemaakt van acht ME-42/2-units, alle aangesloten 
op één ventilator.”

“Elke filterunit heeft een automatische demper, 16 stuks in 
totaal. Deze worden geregeld door een centrale PLC-kast die 
de luchtstroom in elke filterunit gedurende 1,5 uur afsluit om de 
filtercassette te legen. Deze tijd kan, natuurlijk, worden 
afgestemd op onze wensen. De installatie is 24 uur per dag in 
bedrijf, zodat het legen van filtercassettes voortdurend plaats-
vindt.”

» Het is erg belangrijk om binnen een koudvervormingsmachine 
duidelijk zicht te hebben om het metaalbewerkingsproces te 
kunnen controleren. « 
 
QUOTE BY Dhr. Ralf Björklund, Productiemanager van Bulten.

De misteliminator verwijDert

olienevel effectief
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Producten

•	 MistEliminator-filterunits, 

8 x ME-42/2

•	 PLC

•	 16 x automatische 

afsluitklep Ø 250 mm

•	 Ventilator 37 kW

•	 DCV-regelaar

•	 TG-25000 

drukoverbrenger

•	 OilPump, 

automatische pomp

jaar van installatie

•	 2011

applicatie

•	 Koudvervorming

•	 eén systeemoplossing; die de olienevel van alle 

koudvervormingsmachines afvangt, filtreert en verwijdert.

•	 De zelflozende filtercassettes zorgen voor een effectieve 

filtratie van olienevel.

•	 De PLC, die het lozingsproces regelt, maakt de unit 

onderhoudsvriendelijker.

•	 Duidelijk zicht binnen de gesloten en halfopen 

koudvervormingsmachines.

•	 energiebesparend, dankzij de recirculatie.

De oPlossing

Een van de grootste uitdagingen was om het afvangen, filtreren 
en verwijderen van olienevel centraal plaats te laten vinden. 
Dankzij de mogelijkheid van een ‘enkele en dubbele filterbank’ 
konden we zaken doen met Plymovent. De enkele ME-42/2-
filterbanken zijn geïnstalleerd in twee rijen.

De PLC-unit maakt het mogelijk om alle filtratie-units 
automatisch te laten regelen. Dit maakt de MistEliminator zeer 
gebruikersvriendelijk. De filtercassettes van elke filtratie-unit 
worden dagelijks geleegd, afhankelijk van de wensen van Bulten.

De ME-42 is uitgerust met een extra HEPA-filter. Het HEPA-
filter zorgt voor recirculatie. Recirculatie zorgt ervoor dat duur 
verwarmde lucht binnen blijft. Dit bespaart niet alleen energie, 
maar ook de verwarmings- en ventilatiekosten van Bulten 
blijven hierdoor lager.

De automatische pomp, OilPump (dit is een optie), verwijdert 
de teruggewonnen olie uit de container onder de filterbanken 
naar een tank zonder dat de operator hiervoor een handeling 
hoeft uit te voeren.

feiten
Totale luchtstroom (wanneer alle machines in bedrijf zijn) is 
26.000 m3/u en de filtercapaciteit is 32.000 m3/u.

Plymovent vindt de lucht die u inademt belangrijk. We bieden producten, 
systemen en diensten aan voor schone lucht in uw werkomgeving, waar ook 
ter wereld. Wij respecteren het milieu en leveren hoogwaardige producten. 
Onze jarenlange ervaring, expertise en klantgerichtheid stellen ons in staat 
om exact die oplossing te leveren die u nodig heeft.

systeemfeiten
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