
Kemira Chemicals (UK) Ltd. (Kemira), parte do grupo Kemira 
Oyj indústria química, é um fabricante de produtos químicos 
avançados para os setores de polpa e papel, tratamento 
de água, petróleo e gás, e uma grande variedade de 
outras aplicações na indústria química. Em sua fábrica de 
Ellesmere Port, Reino Unido, a Kemira produz uma variedade 
de coagulantes para o tratamento de águas residuais.

Esses produtos químicos de alto desempenho são usados em 
processos de tratamento de águas municipais e industriais 
para remover partículas estranhas e matéria orgânica. Como 
em todos os produtos Kemira, somente a mais alta qualidade 
pode ser aceita, e isso é refletido pelas matérias-primas e 
equipamentos de processamento usados na produção. 
Além disso, devido à alta demanda desses produtos, a 
Kemira precisa empregar equipamentos eficientes e de 
alta capacidade, para assegurar ótima produtividade e 
mínimo tempo de parada. Logo, ao buscar uma solução 
para peneirar matérias-primas recebidas, a Kemira entrou 
em contato com a Russell Finex para obter uma solução.

A Kemira já havia passado por dificuldades decorrentes 
da entrada, em seu processo de produção química, de 
contaminantes estranhos ao mesmo. Carregamentos 
de matérias-primas a granel, tais como o hidróxido de 
alumínio, podem conter pedras, madeira e material 
aglomerado. Esses carregamentos seriam transportados 
diretamente para reatores químicos revestidos com vidro. 
No entanto, os contaminantes poderiam causar danos 
ao interior desses reatores, bem como aos agitadores, 
às bombas, às válvulas e à tubulação ao longo da linha.

David Sparks, Gerente de Fábrica na Kemira Chemicals 
(UK) Ltd de Ellesmere Port, disse: “Estávamos enfrentando 
problemas significativos com danos aos nossos reatores e 
outros equipamentos, devido à contaminação em alguns 
de nossos hidratos em pó. Além das elevadas despesas de 
substituição ou de reparo dos equipamentos, isso também 
significava alto custo por tempo de parada de produção”.

Após consulta com a Russell Finex, ficou decidido que uma 
peneira vibrat ó ria Russell Compact Sieve® seria a solução ideal 
para  remover a contaminação dos pós recebidos. Essa peneira de 

Kemira instala sistema de peneiramento industrial para peneirar matérias-primas recebidas, 
descarregadas de caminhão de granel seco 
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Russell Compact Sieve oferece alta capacidade em 
peneiração de controle de matérias-primas em fábrica 
de produtos químicos

Cabem em espaços menores – Essas peneiras 
de controle podem se encaixar facilmente em 
instalações e linhas transportadoras existentes

Protegem equipamentos e produtos finais –  
Eliminam partículas de tamanho excedente, 
potencialmente prejudiciais, de pós e líquidos

Figura 1. A Russell Compact Sieve® instalada como parte de uma 
linha transportadora para matérias-primas recebidas na Kemira 
Chemicals (UK) Ltd

Aumentam a produção – Essas peneiras 
vibratórias alcançam uma produtividade por área 
de malha maior do que as peneiras vibratórias 
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controle de alta capacidade pode ser facilmente instalada 
em áreas de carregamento e transporte existentes, 
fornecendo uma solução compacta para peneirar materiais
recebidos. A unidade, instalada como parte do sistema 
transportador que vai do caminhão de carga seca ao 
reator, é usada para peneirar até 48 toneladas/dia de 
hidróxido de alumínio, protegendo os equipamentos 
da linha contra os efeitos da contaminação estranha.

Sparks prosseguiu: “Estamos muito satisfeitos com a 
peneira da Russell Finex e com o desempenho que ela 
tem apresentado desde sua instalação. Ela tem sido 

Figura 2. A Russell Compact Sieve® é utilizada para peneirar até 
48 toneladas/dia de pós recebidos

inestimável na verificação de materiais recebidos, o que 
significa que não tivemos praticamente nenhum problema 
com contaminação e danos a nossos equipamentos. A 
unidade é usada durante o dia inteiro, todos os dias, e 
excedeu nossas expectativas em relação à durabilidade”.

A linha de peneiras vibratórias Russell Compact Sieve® 
é usada em uma variedade de ramos indústrias para 
remover contaminação de tamanho excedente, sendo 
ideal para peneiração de alta capacidade de pós e 
suspensões espessas (lamas). Essas peneiras industriais 

encaixamse perfeitamente  em linhas de  produção existentes, 
proporcionando capacidade de peneiramento considerável 
sem exigir espaço vertical excessivo. Um design inovador faz 
com que essas peneiras tenham menos da metade da altura 
de uma peneira vibratória tradicional, e uma ampla gama 
de tamanhos e configurações permite que o equipamento 
possa ser personalizado para atender às necessida  
des exatas de aplicações químicas, minerais e outras.

Fundada em 1934, a Russell Finex é líder global no 
fornecimento de soluções de peneiramento e filtração para 
a indústria de processamento. Com uma gama de peneiras 
de controle, separadores vibratórios e filtros autolimpantes, 
a empresa pode fornecer soluções para manuseio de 
matérias-primas, processos primários e secundários 
de manufatura e peneiramento de produtos finais.

Russell Finex Pvt. Ltd.
New Delhi, India
Tel: +91 (0) 11 - 4559 2028/29
E-mail: sales.rfsf@russellfinex.com

Russell Finex Inc.
Pineville, N.C. USA.
Tel: +1 704 588 9808
E-mail: sales.inc@russellfinex.com

Russell Finex N.V.
Mechelen, Belgium.
Tel: +32 (0) 15 27 59 19
E-mail: sales.nv@russellfinex.com

Russell Finex Ltd.
Feltham, England.
Tel: +44 (0) 20 8818 2000
E-mail: sales@russellfinex.com

Russell Finex China
Shanghai, China
Tel: +96 (0) 21 6426 4030
E-mail: sales.china@russellfinex.com

Figura 3. A Russell Compact Sieve® remove a contaminação dos 
hidróxidos de alumínio em pó, protegendo os equipamentos de 
processamento químico
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