
Lucite International Group Ltd., of kortweg Lucite, is onderdeel 
van Mitsubishi Chemical Corporation en wereldleider in het 
ontwerp, de ontwikkeling en de productie van producten 
op acrylbasis. Het bedrijf bezit wereldwijd fabrieken waar 
polymeren, monomeren, composieten en harsen worden 
geproduceerd voor verschillende toepassingen, waaronder 
tandheelkundige en medische toepassingen, en voor het 
maken van coatings, kleefstoffen en glas.

Op de productielocatie in Newton Aycliffe in het Verenigd 
Koninkrijk produceert Lucite een aantal polymeren en 
harsen, specifiek ontwikkeld voor de unieke behoeften 
van zijn klanten. Lucite heeft veel ervaring en is in staat 
hoogwaardige acrylproducten te ontwikkelen, elk met unieke 
eigenschappen om aan gespecialiseerde behoeften van 
klanten te voldoen. Toen Lucite een upgrade wilde van een 
standaard met veren gesteunde separator voor het verwerken 
van polymeerkorrels, nam het bedrijf contact op met Russell 
Finex, wereldleider van industriële scheidingsapparatuur.

Lucite had onlangs een nieuwe drooginstallatie geplaatst in 
een van de productielijnen voor polymeerkorrels, en wilde 
verbeteringen aanbrengen in het zeefproces. De bestaande 
apparatuur, een veer-gedempte separator, kon niet meer 
voldoen aan de productiecapaciteit die op de productielijn 
vereist was. Er was een krachtiger oplossing nodig om de 
vereiste doorvoersnelheid, nauwkeurigheid en consistentie 
van de polymeerkorrels te kunnen garanderen.

John Allen, Manufacturing Development Engineer bij de 
Newton Aycliffe-fabriek van Lucite: “Nadat we eerder op 
apparatuur van Russell hadden vertrouwd voor verschillende 
toepassingen in onze verwerkingslijnen voor polymeerkorrels 
kozen we ervoor om opnieuw contact op te nemen met 
Russell Finex voor een oplossing die aan onze behoeften zou 
voldoen.”

Polymeerkorrels fungeren als additieven bij de vervaardiging 
van verschillende producten zoals coatings, kunststoffen, 
cosmetica, keramiek en kleefstoffen, en kunnen worden 
verwerkt met verschillende materiaaleigenschappen en 

deeltjesgroottes. Zoals met alle Lucite-producten het geval 
is, zijn kwaliteit en consistentie van groot belang. Het bedrijf 
vereiste een krachtige oplossing voor het accuraat sorteren 
van polymeerkorrels met een doorsnede van 200 micron en 
een doorvoersnelheid van 300 kg per uur.

Na overleg met Russell Finex werd besloten dat een 48” 
Finex Separator™ met Russell Vibrasonic® Deblinding-
systeem de ideale oplossing zou zijn voor het sorteren van 
de polymeerkorrels. Deze revolutionaire vibratieseparator is 
ontworpen om met hoge capaciteit nauwkeurig maximaal 

Verminderde downtime – Snelle en eenvoudige 
montage en demontage zonder gereedschap, eenvoudig 
onderhoud en minder downtime

Verhoogde nauwkeurigheid en capaciteit van het 
scheidingsproces – Ultrasone zeeftechnologie optimali-
seert de scheiding van poeders en granulaat op fijne 
mazen

Verhoogde productiviteit – Innovatief ontwerp met 
aanzienlijk hogere capaciteit dan traditionele veer-
gedempte separators

High-performance Russell Finex Separator™ vervangt traditionele separator en verhoogt produc-
tiesnelheid en nauwkeurigheid van scheiding met 20%

Figuur 1. De Finex Separator™ met Russell Vibrasonic® Deblinding 
System geïnstalleerd bij Lucite International Group Ltd. voor een 
nauwkeurige dimensionering van polymeerkorrels

Lucite International Group Ltd. maximaliseert de 
output van de nieuwe drooginstallatie voor de 
productie van polymeerkorrels
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vijf fracties poeders en korrels te sorteren in één bewerking, 
en voldoet met gemak aan de door Lucite vereiste 
productiecapaciteit. 

De Finex Separator™ profiteert van belangrijke verbeteringen 
in de scheidingstechnologie en laat aanzienlijke 
verbeteringen zien in nauwkeurigheid, capaciteit, 
geluidsniveau en uitbreidbaarheid in vergelijking met 
traditionele veer-gedempte separators. Een materiaalstroom 
die uitkomt op (maximaal) vier zeefschermen zorgt voor 
een nauwkeurige gradatie in (maximaal) vijf delen, en 
dankzij de gepatenteerde rubberen ophanging kunnen 
hogere capaciteiten worden bereikt, evenals lagere 
geluidsniveaus - tot 69 dBA. Deze vibrerende separatoren 
zijn ontworpen om snel en eenvoudig te kunnen worden 
gedemonteerd en schoongemaakt, waardoor productie-
uitval en verontreiniging worden beperkt. De machines 
zijn verkrijgbaar in verschillende groottes voor eenvoudige 
inpassing in bestaande productielijnen, en voldoen aan alle 
vereisten van moderne productie-omgevingen.

Door de Finex Separator™ te upgraden met het gepatenteerde 
Russell Vibrasonic® Deblinding-systeem wordt de 
productiecapaciteit verder verhoogd. De openingen van het 
fijnmazige gaas blijven vrij bij het screenen van poeders 
en korrels. Het systeem past een ultrasone frequentie 
rechtstreeks op het gaas toe, waardoor de wrijving wordt 
verminderd en de maasopeningen niet  verstopt raken. 
Ultrasone zeeftechnologie kan de zeefcapaciteiten met 
maximaal een factor tien verbeteren, en maakt zeven op 

fijnere mazen mogelijk voor een eindproduct van hogere 
kwaliteit. 

Allen: “De Finex Separator heeft de output van dit onderdeel 
van onze productielijn aanzienlijk vergroot. Het nieuwe 
apparaat heeft de capaciteit met 20% verhoogd ten opzichte 
van de vorige machine, en de nauwkeurigheid van de 
scheiding is uitstekend. Zoals met al onze Russell Finex-
apparatuur is een van de sterke punten de betrouwbaarheid 
ervan. Onze productie-operators kunnen andere dingen 
doen terwijl de machine in bedrijf is, en het onderhoud is 
minimaal.”

Op de locatie Newton Aycliffe exploiteert Lucite ook andere 
Russell Finex-scheidingsapparatuur, waaronder een aantal 
zelfreinigende vloeistoffilters om de kwaliteit en consistentie 
van vloeibare lijmharsen op een afzonderlijke productielijn 
te waarborgen.

Wereldwijde leider in scheidingsapparatuur Russell Finex 
heeft een compleet assortiment van vibrerende separators, 
screeners en filtratiesystemen om de kwaliteit van poeders en 
vloeistoffen te waarborgen, van het sorteren van materialen 
in verschillende stadia van de productie tot het screenen 
van eindproducten en het beschermen van apparatuur in 
de productielijn. Russell Finex Ltd. levert oplossingen aan 
fabrikanten in verschillende sectoren, waaronder coatings, 
chemicaliën, voedingsmiddelen, farmacie en metaalpoeders.
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Figuur 2. De Finex Separator™ heeft de zeefcapaciteit van de 
productielijn van polymeerkorrels aanzienlijk verbeterd


