
Finlay’s is al meer dan 250 jaar geleden opgericht en is 
een toonaangevende producent in de Verenigde Staten 
van gedecaffineerde en speciale thee. Na druk van de 
lokale waterautoriteiten om BOD-niveaus (Biological 
Oxygen Demand) in het afvalwater te verminderen Finlay’s 
contacteerde zeef- en filtratie specialist Russell Finex.

BOD-niveaus zijn een maat voor het zuurstofniveau dat 
nodig is om afval in een bepaalde hoeveelheid water te 
ontleden. Hoe meer afval in water aanwezig is, hoe hoger 
het BOD-niveau en hoe hoger de hoeveelheden afval, hoe 
meer zuurstof nodig is voor afbraak hiervan. Dit vermindert 
de hoeveelheid zuurstof die beschikbaar is voor het 
aquatische leven en kan verschillende soorten planten en 
dieren in gevaar brengen. Met een groot percentage van 
fijne vaste stoffen in hun afvalwater had Finlay’s dringend 
de noodzakelijke scheidingsoplossing nodig om overmatige 
verontreiniging te verminderen en zo de BOD-niveaus te 
verminderen.

Finlay’s zocht ook naar een machine die de onderhoudskosten 
zou verminderen en de gezondheid en veiligheid van hun 
operatoren zou verbeteren. Ook moest de nieuwe eenheid 
gebruiksvriendelijk zijn, zodat het gemakkelijk kon worden 
geïnstalleerd en gereinigd met minimale storing in het 
fabricageproces van het bedrijf.

Na overweging van verschillende eenheden besloot Finlay’s 
zich op de expertise van Russell Finex te berusten en een 
Liquid Solid Separator™ te testen in hun volledig uitgeruste 
testfaciliteiten. Met meer dan 80 jaar ervaring in industriële 
scheidingstechnologie was Russell Finex bijzonder geschikt 
om Finlay’s doelen te bereiken. Na succesvolle on-site en 
offsite tests vond Finlay’s in deze nieuwe state-of-the-art 
Liquid Solid Separator™ precies de oplossing die ze zochten.

De centrifugale werking van de vloeibare vaste afscheider 
verwijdert veel potentiële verontreinigingen, waaronder 
theeblaadjes en theegruis van het water dat in het lokale 
rioleringssysteem wordt geloosd. Door deze contaminatie te 
vangen alvorens het vrijgegeven is, heeft Finlay’s de kans op 
boetebijdragen van de lokale waterautoriteiten aanzienlijk 
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Verlaagt BOD-niveaus en resulteert in een schonere 
werkwijze

Beschermt de gezondheid en veiligheid van de 
operatoren

Verbetert de kwaliteit van afvalwater door overmaatse 
vervuiling te verwijderen

De Liquid Solid Separator™ verwijdert verontreinigingen en vermindert de DOB-niveaus van 
afvalwaterafvoer van een Britse toonaangevende producent van speciale thee

Russell Finex helpt Finlay’s groenere thee te 
produceren

Foto 1. De Liquid Solid Separator™ in geinstalleerd bij de fabriek 
van Finlay’s
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verminderd. Hun afvalproduct is milieuvriendelijker en 
resulteert derhalve in lagere BOD-niveaus. Malcom Eade, 
Plant Manager, “Het verwijderen van een groter percentage 
vaste stoffen uit ons afvalwater heeft ervoor gezorgd dat 
Finlay’s bijdraagt aan een schonere omgeving, en ook 
onze kosten voor het verwijderen van afval naar lokale 
stortplaatsen is verlaagd. Door de boete te beperken 
voor hoge BOD-niveaus, zijn we ervan overtuigd dat we 
binnen zes maanden na de installatie een rendement op 
investeringen zullen zien, waardoor onze winstgevendheid 
wordt verbeterd. “

Finlay’s ervaart ook een ander ‘groen’ voordeel van de 
installatie. Ze kunnen nu afvalwater hergebruiken en het 
terugpompen in hun productieproces, waardoor het gebruik 
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van extra stadswater voor hun decaffeinatieproces minimaal 
wordt. Eade merkt op: “Door de Liquid Solid Separator™ 
kunnen we water recycleren hetgeen beter is voor het 
milieu. We voorzien ook in een aanzienlijke vermindering 
van de waterkosten”.

De machine beschermt ook de gezondheid en veiligheid 
van de exploitanten. Voordat de zeef was geïnstalleerd, 
moesten de operatoren de interceptortanks, waar afvalwater 
en meegeleverde afvalstoffen uit het productieproces 
werd gestort, handmatig schoonmaken. Deze handmatige 
reiniging was een zeer onhygiënische en tijdrovende taak. De 
Liquid Solid Separator™ verwijdert automatisch het grootste 
deel van ongewenste vaste stoffen en operatoren kunnen 
nu hun tijd efficiënter in andere gebieden doorbrengen. Ook 
de arbeidskosten en onderhoudskosten worden daardoor 
drastisch verminderd.

Met zijn eenvoudige ontwerp past de Liquid Solid Separator 
gemakkelijk in het productieproces van Finlay(s. Ingenieurs 
bij het bedrijf waren in staat om de machine zonder de hulp 
van een externe aannemer te installeren. Dit verminderde 
productiestops en zorgde ervoor dat Finlay’s onmiddellijk 
kan bijdragen aan een groener omgeving.

“Met de verminderde afvalverwerkingskosten en een 
grotere operationele productietijd speelt de Liquid Solid 
Separator een belangrijke rol in het behouden van Finlay’s 
rol als vooraanstaande fabrikant van cafeïnevrije en speciale 
thee in Groot-Brittannië,” concludeert Eade.

Russell Finex is opgericht in 1934 en wordt beschouwd het als 
marktleider die een verscheidenheid aan sectoren bedient 
waaronder voeding, farmacie, chemie, verf, metaalpoeders 
en keramiek.
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