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Vergeet afmeting. Wanneer het gaat om de verwerkings-
industrie, is de snelheid belangrijker. Om precies te zijn: 
hoe sneller/groter de doorvoer van afgewerkte producten 
naar buiten, hoe sneller het geld kan terugstromen naar de 
bedrijfskas.

In dit streven naar grotere productie kan geen enkel ver-
werkingssysteem het zich veroorloven zwakke schakels in 
de keten te hebben. Vooral in het geval van leveringen van 
vaste stoffen van grote omvang kan één enkele machine, 
die het proces vertraagt, de winstgevendheid van de hele 
fabriek aantasten. Een kleiverwerkingsbedrijf loste vastbera-
den een bestaand knelpunt op door de verouderde schei-
dingsapparatuur te vervangen door een nieuw ontwerp dat 
direct de productie tot een hoogtepunt leidde.

“Per separator kunnen nu ongeveer 4 tot 4,5 ton product per 
uur door de zeef halen, met de oude machines waren dat er 
maar ongeveer 2,5,” zegt Tom Oldaker, vestigingsmanager 
van Zemex Corporation attapulgietbewerking bij Attapulgus, 
GA. “We vullen de zakken met product veel sneller.”

Behoefte aan meer doorvoer
Zemex Corporation heeft haar hoofdkantoor in Atlanta, GA, 
en is een toonaangevende producent van industriële mine-
ralen, met vestigingen in de Verenigde Staten en Canada. 
Het productassortiment van Zemex omvat onder andere 
flogopietmica, muscovietmica, veldspaat, veldspaatzand, 
silicazand, attapulgietklei, kaolienklei en talk.

Genoemd naar het mineraal, verwerkt de vestiging Attapul-
gus attapulgietklei (waterhoudend magnesiumaluminiumsi-
licaat) en verkoopt het dat onder de merknamen EZ Gel, Gel 
B en Super Gel B. Deze poeders zorgen voor viscositeit en 
suspensie voor verschillende producten die worden gebruikt 
in de bouwsector, zoals voegmiddel, gips en textuurproduc-
ten.

De fabriek beschikte over vijf separators met verenophan-

ging met een dieameter 60” met een zeef van 300 micron, 
om de klonten, die zich vormden in de opslag, en vuil, dat 
erin gevallen zou kunnen zijn, te verwijderen - en dit alles 
om zich ervan te verzekeren dat alleen attapulgiet van min-
der dan 400 micron de deur uit ging. De fabriek bereikte 
een consequente levering van de beste kwaliteit, maar de 
kwantiteit liet te wensen over.

“Wat ons dwars zat, was de onvoldoende doorvoer,” herin-
nert Oldaker. “Binnen de beperkte ruimte waarover we 
beschikten, konden de vijf separators niet voldoende capa-
citeit verwerken. En dat niet alleen, het was een type dat 
echt niet betrouwbaar was, omdat het zeefgaas regelmatig 
scheurde.”
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Het elimineren van gaasverstopping, waardoor het 
materiaal sneller door de zeven passeert

Sterk verbeterde nauwkeurigheid en efficiëntie bij het 
zeven

Verhoogde productie met ongeveer 50%

De overstap naar moderne zeefmachines vermindert verstopping en versnelt doorvoer bij atta-
pulgietverwerking in Georgia.

Finex Separator™ van Russell in gebruik in de fabriek van Zemex

Verbeterde scheidingstechnologie geeft Zemex-fabriek 
50% hogere opbrengst bij verwerking van productie

Wereldwijde zeef- en filterspecialisten



En nog belangrijker, volgens Oldaker leidden de ineffec-
tieve machines tot groot verlies van een enorme hoe-
veelheid goede klei, omdat de zeven voortdurend over-
stroomden als de bedrijfsleiding de productie probeerde te 
versnellen.

“Vanwege de constante verstopping van deze zeven kon 
er maar ongeveer 60-65% van de potentiële capaciteit ge-
bruikt worden,” vervolgt Oldaker. “Als we probeerden om 
4 ton per uur door de zeven te halen, kregen we 2,5 ton 
product en 1,5 ton afval. Omdat we het materiaal niet snel 
genoeg door de zeefmachine konden halen om te voldoen 
aan de verkoopeisen, werkten we veel overuren en veel 
weekenden. We raakten er een hoop geld aan kwijt”

Zoeken naar een oplossing
In een poging om het productievolume te verbeteren en 
tegelijkertijd manuren te verminderen, begon Zemex te 
zoeken naar separators met een betere productie.

“We verzonden attapulgiet-monsters aan een aantal 
verschillende fabrikanten en lieten hen proefdraaien,” zegt 
Oldaker. “Onze keuze was voornamelijk gebaseerd op het 
verschil in de mechanica van de separators: hoe ze de 
energie aan de zeef overbrengen. Waar het op neerkwam, 
was dat er meerdere traditionele zeeffabrikanten zijn die 
allemaal allemaal dezelfde basismethode van vibrerende 
energietechniek gebruiken. Deze traditionele zeven kon-
den niet zorgen voor de doorvoer die wij nodig hadden.”

“Dan zijn er de machines van Russell Finex, die op een 
andere wijze de energie overbrengen, dus we besloten ze 
te testen, op aanbeveling van Sawyer Hanson Innovations, 
een vertegenwoordiger van de fabrikant,” gaat Oldaker 
verder. “Russell Finex gaf ons de beste prijs, de afme-
tingen die we nodig hadden, en de mogelijkheid om de 
capaciteit te verwerken waar we om vroegen. Daarom zijn 
we we met hen in zee gegaan.”

Al meer dan 75 jaar vervaardigt en levert Russell Finex 
separators, zeven en filters ter verbetering van de pro-
ductiviteit en productkwaliteit. Het bedrijf is werkzaam 
in een grote verscheidenheid aan sectoren in meer dan 
100 landen met toepassingen als lijmmiddelen, keramiek, 
chemische stoffen, kleuren, glazuren, explosieven, voed-
sel, inkten, latex, metaalpoeders, verf, papier coatings, 
farmaceutica, plastisols, poedercoating en afgewerkte olie.

Traditionele modellen zijn voorzien van een separator met 
verenophanging en een aangepaste motor met een paar 
onbalansgewichten aan het uiteinde van de motoras. Dit 
ontwerp mist echter de nauwkeurigheid bij de controle 
over de trillingen, waardoor het gaas beschadigd kan 
raken, en is meestal beperkt tot een toerental van 1200 
toeren per minuut.

De separators van Russell Finex elimineren de noodzaak 
van veren, die vervangen zijn door een innovatief systeem 
met een aparte vibratie-eenheid. Daardoor is het mogelijk 
veel hoger vermogen in de machine te gebruiken en wordt 
het merendeel van de energie gericht op de zeef zelf.

Met het eindeloos instelbare gewichtssysteem van de 
vibratormontage ontstaat er een harmonische en krachtige 
activiteit, waardoor de zeefefficiëntie aanzienlijk wordt 
verhoogd, en de machine draait standaard op 1800 toeren 
per minuut.

Het ontwerp van deze separators kan de doorvoer nog 
verder opwaarderen door gebruik te maken van een 
Vibrasonic® Deblinding System (zeefgaasreinigingsysteem) 
in combinatie met de zeef. Door ultrasone trillingen over 
de draden van de zeef te laten lopen, wordt de wrijving 
tussen het product en de zeef effectief verminderd. In het 
geval van de Russell Finex-machines kan de verstopping 
van het gaas worden gereduceerd tot 20μ, waardoor het 
materiaal sneller door de zeven valt.

Snel zeven leidt tot levert snel terugverdienen
“Nadat we de oorspronkelijke vijf separators hadden 
vervangen door die van Russell Finex, werd de doorvoer 
verhoogd tot bijna 50%,” zegt Oldaker. “Per zeef halen we 
nu ongeveer 4 tot 4,5 ton per uur. Niet alleen dat, maar 
met de nieuwe zeven, houden we van de 4 ton per uur nu 
3,9 ton over en slechts 0,1 ton is afval. De productie van de 
fabriek is zeker verhoogd.”
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