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Doorvoersnelheid is niet genoeg. In de verwerkingsindustrie, 
waar meerdere producten een productielijn delen, kan 
de snelheid van het omschakelen tussen producten 
het verschil uitmaken tussen ruime en krappe marges.

Bij het zoeken naar aanvaardbare marges kan een 
fabrikant zich geen onnodige uitval veroorloven tijdens 
de omschakeling tussen producten. Ook kan hij zich geen 
extra personeel veroorloven om verouderde machines te 
reinigen en te onderhouden. Echter om kruisbesmetting te 
voorkomen mag met name als het gaat om toepassingen 
met bulkpoeders geen risico worden genomen. Daarom 
is het optimaliseren van het productieproces van 
input tot controlezeving van het eindproduct cruciaal.

De coatingfabrikant loste een knelpunt op in de productielijn 
door te upgraden naar een nieuwe zeeftechnologie en zag 
daardoor de omschakeling van product naar product sneller 
verlopen, met een kortere terugverdientijd als gevolg.

“We hebben de uitvaltijd van productomschakeling met 
twee derde terug weten te brengen en de kwaliteit van het 
eindproduct is beter door over de overstap op de Russell 
Compact Sieve®”, zegt Bob Minton, Servicemanager bij Deloro 
Stellite’s coating in Goshen (Indiana, Verenigde Staten). “Door 
het schoonmaken te versnellen, kruisbesmetting te voorkomen 
en de kwaliteit van het eindproduct te verbeteren hebben 
we binnen een paar maanden ROI op de Compact Sieves.” 

Snelheid is essentieel

Deloro Stellite is een mondiale leverancier van oplossingen 
voor industriële slijtageproblemen waar warmte, corrosie 
en schuren de levensduur van componenten kan beperken. 
Het bedrijf produceert gepatenteerde metaallegeringen van 
kobalt en nikkel die de juiste metallurgische en fysische 
eigenschappen hebben voor industriële toepassingen.

Bij de coatinglijn is zeven een belangrijk proces aangezien 
de grootte van metaalpoeders de vloeibaarheid ervan 
bepaalt in laspunten bij diverse toepassingen van klanten. 

Om de productie te stroomlijnen en de kwaliteit te 
verbeteren wilde het bedrijf een nieuwe zeefproces 
invoegen voor alle poeders bedoeld voor verdere verwerking 
en eindproducten in poedervorm in de fabriek in Goshen.

Hoewel het bedrijf traditionele zeven gebruikte voor 
het sorteren van poeders met een lager volume 
vond Minton dat die te traag en te complex waren 
voor de huidige doestellingen van Deloro Stellite.
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Vermindert menselijke handelingen, uitvaltijd en 
onderhoudstijd

Verhoogt de productiecapaciteit

Verstopping van de zeef wordt voorkomen met het 
Russell Vibrasonic® Deblinding System

Overstap op moderne ronde zeefmachines brengt de uitvaltijd bij omschakelen terug met 
300% en realiseert ROI in slecht enkele maanden in coatingfabriek in Indiana

Foto 1. Russell Compact Sieve® in de Deloro Stellite-fabiek in 
Indiana

Innovatieve trillende zeef biedt snellere omschakeling 
tussen producten in de Deloro Stellite-fabriek
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“Met 5.000 productvarianten zouden we elke zeef 10 
tot 12 keer per dag uit elkaar moeten halen, moeten 
schoonmaken en weer in elkaar moeten zetten”, 
licht Minton toe. “We hadden behoefte aan nieuwe 
zeeftechnologie die gemakkelijker in gebruik was 
dan het aloude type dat al 40 jaar op de markt was.” 

De bestaande zeven waren lastig te bedienen, uit elkaar te 
halen, schoon te maken en in elkaar te zetten. Waar de zeven 
niet goed waren uitgelijnd konden ze lekken, met soms 
het mislukken van een volledige productbatch als gevolg.

“Bandklemmen raakten versleten, verbogen, gebroken 
of gescheurd en het afdichtrubber moest altijd heel 
netjes rond de flens liggen,” zegt Minton. “Het kostte 
twee mensen om het rubber rond units met een 
grote diameter te werken zonder geleidingspinnen.”

Fijn poeder werkte zich soms in de draden van de klembouten 
bij deze traditionele zeven. Dan werd iemand van de 
technische dienst gebeld om de bout af te snijden en te 
vervangen door een nieuwe. De technische dienst werd ook 
ingeschakeld als aanpassing van de trillingsfrequentie van de 
zeef nodig was. Dit alles leidde tot productieonderbrekingen.

Op een beurs voor bulkpoederverwerking beloofde 
een leverancier van traditionele zeven beterschap 
met een snellere montagemethode, maar hij bleek 
uiteindelijk niet in staat om het apparaat weer in elkaar 
te zetten. Minton had genoeg van de traditionele zeven 
en zo begon zijn zoektocht naar een zeef met lage 
onderhoudskosten in een poging om het productieproces 
te stroomlijnen en manuren te verminderen.

De oplossing

Op zoek naar een oplossing stuitte Minton op de 
hypermoderne Russell Compact Sieve®. Het ontwerp van 
deze innovatieve trillende zeef en het gebruiksgemak 
maakten indruk op Minton die dacht dat het de 
productomschakeling en de verwerking van poeders zou 
kunnen versnellen. Na een proef bleek dat ook te kloppen. 
Er zijn nu vier Compact Sieves in de fabriek in Goshen.
“Eén medewerker kan de Compact Sieve zonder 
gereedschap in minder dan een minuut uit elkaar 
halen en in elkaar zetten”, zegt Minton. “Vier grendels 
met de hand bedienen, de deksel eraf en het scherm 
eruit tillen. Omgekeerde procedure voor assemblage. 

Het systeem sluit perfect. Aangezien het scherm in een 
uitsparing valt is er geen risico op verkeerde uitlijning. En 
schoonmaken is eenvoudig met een vacuüminstallatie.”
 
“Hij heeft alles, gemakkelijk bereikbaar”, zegt Minton. “Haal 
de dop van het uiteinde van de motor en je vindt de regelaar 
van de vibratie. Het is zo makkelijk om aanpassingen te 
doen dat één van onze junior process engineers het systeem 
opnieuw uitgelijnd heeft. We lieten het hem een keer zien 
en hij was meteen in staat om de aanpassingen zelf te doen.”

Minton schat in dat de nieuwe zeeftechnologie ongeveer 
een uur per dag in productie-uitval voorkomt in vergelijking 
met het omslachtige proces van productovergang vereist 
voor traditionele zeven. Productdoorvoersnelheid en 
-kwaliteit zijn ook verbeterd met de nieuwe Russell zeven.

Traditionele ontwerpen hebben een geveerde staander 
en een aangepaste motor met gewichten aan de 
uiteinden van de motoras. Dit ontwerp ontbeert echter 
nauwkeurigheid bij het regelen van de kracht van 
de trillingen die op het gaas worden overgebracht 
en is typisch beperkt tot een snelheid van 1200 rpm.

De Compact Sieves van Russell Finex daarentegen 
gebruiken geen veren en hebben in plaats daarvan een 
gepatenteerd rubberen veersysteem. Gecombineerd met 
een 1800 rpm trillingsmotor en een eenvoudig aan te 
passen systeem van gewichten is het mogelijk veel hogere 
krachten over te brengen via de mazen van het scherm. 
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Foto 2. De Russell Compact Sieve®
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Dit zorgt voor een fijn afgestelde en krachtige werking 
die de efficiency van de zeven aanzienlijk verhoogt.

“Het systeem van instelbare gewichten maakt het 
gemakkelijk om de apparaten klaar te zetten”, zegt Minton. 
“Het systeem helpt ons de schermen op tijd klaar te hebben 
en productverlies door overmaatse deeltjes te voorkomen.”

Het ontwerp van deze zeven kan nog een stap verder 
worden gevoerd middels het Russell Vibrasonic® 
deblindingsysteem in combinatie met het scherm. Door 
ultrasone trilling op de draden van het scherm over te 
brengen is er geen wrijving meer tussen het product en 
het scherm. Verstopping wordt op die manier tegengegaan 
waardoor materiaal sneller door de zeef vloeit.

Omdat de Compact Sieves vrij zijn van inkepingen 
en volledig worden vervaardigd uit gepolijst 
roestvrij staal (met inbegrip van de staanders) 
zijn alle oppervlakken gemakkelijk te reinigen.

“De Compact Sieves maken het gemakkelijk voor ons 
personeel om productomschakelingen snel en netjes 
uit te voeren”, zegt Minton. “Ze helpen met doorvoer, 
zuiverheid van het product, en tegen productverlies. 
Met het voorkomen van kruisbesmetting van één 
partij product kan worden betaald voor de zeven.”

Russell Finex levert al 80 jaar industriële zeven en 
filtratieapparatuur, om productkwaliteit te verbeteren, 
productiviteit te verhogen, de gezondheid van 
werknemers te waarborgen, en te zorgen dat vloeistoffen en 
poeders vrij zijn van contaminatie. Het bedrijf werd opgericht 
in 1934 en wordt dankzij zijn ervaring en goede reputatie 
beschouwd als behorende tot de top drie in de sector wereldwijd. 
Russell Finex bedient een ruime verscheidenheid aan 
industrieën in de hele wereld met toepassingen voor voedsel, 
farmacie, chemie, lijmen, verf, metaalpoeders en keramiek.

Surf naar www.russellfinex.com om meer te weten 
te komen over het volledige zeef- en filtratieaanbod.
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