
De verwachting is dat de recycle-industrie in het VK in de 
komende tien jaar zal uitbreiden en daarmee zal de vraag en 
behoefte aan efficiënte recycleprocessen stijgen. In het VK 
wordt elk jaar bijna 5 ton plastic gebruikt, waarvan slechts 
32% wordt gerecycled, en volgens een recent rapport van 
begin 2021 van de BPF (British Plastics Federation) kan het 
volume van gerecycled plastic, met de juiste infrastructuur 
en stimuleringsmiddelen, 3,5 keer groter worden voor 2030. 

De plasticindustrie heeft een positief effect op de doorlopende 
uitdaging om plastic te weren en te reduceren, maar er is 
nog veel te doen om de negatieve impact van plastic op 
het milieu te verminderen. Er moeten nieuwe effectieve 
en efficiënte manieren van het recyclen van plastic worden 
opgesteld, niet alleen om de efficiëntie en duurzaamheid van 
de processen te verbeteren, maar ook om het percentage 
plastic dat gerecycleerd wordt te verhogen, zonder dat dit 
overmatig afval met zich meebrengt. 

Hoe wordt plastic gerecycleerd? 

Mechanische recycling - de meest gebruikelijke manier van 
plasticrecyclen - zet plastic om in plastic korrels om nieuwe 
of vergelijkbare producten mee te vervaardigen (dit wordt 
respectievelijk gesloten en open lus-recyclen genoemd). Er 
zijn verschillende stappen in het mechanische recycleproces 
van plastic, waarvan sommige kunnen worden gecombineerd 
of overgeslagen. Deze stappen zijn: 

1. Verzamelen en sorteren van plastic flessen 
2. Reinigen van flessen of plastic 
3. Maat aanpassen 
4. Scheiden 
5. Samenvoegen 

Om ervoor te zorgen dat er meer plastic afval kan worden 
gerecycled, en duurzaam kan worden gerecycled, moeten 
de stappen uit het mechanische recycleproces worden 
geoptimaliseerd. In theorie kan alle plastic worden 
gerecycleerd, maar dit is niet altijd het geval, omdat sommig 
plastic niet gecombineerd gerecycled kan worden. PVC, PET-

plastic en HDPE-plastic zijn de drie meest gerecycleerde 
soorten plastic die gesorteerd en gescheiden worden met 
behulp van mechanische methodes. 

De volgende stap in dit proces is het reinigen van het plastic. 
Het doel is het verwijderen van verontreiniging van het 
plastic, zoals papierpulp of achtergebleven product, zodat 
het schoon genoeg is voor verdere verwerking. 

Daarna komt de granulatie - deze stap kan ook voor het 
reinigingsproces worden uitgevoerd - waarbij het plastic in 
kleinere deeltjes wordt gesneden, zodat het gemakkelijker 
te verwerken en hervormen is voordat het wordt gescheiden. 
Het plastic wordt dan gedroogd en gesmolten tot korrels 
die dan worden ontstoft met behulp van een vibrerende 
separator voordat het de laatste verwerkingsfase bereikt en 
wordt gemengd om nieuwe producten te vormen.

Ontdek hoe de Russell Finex Liquid Solid Separator™ en de Finex Separator™ de mechanische 
scheidingsprocessen van plastic verbeteren door het recycleren van waswater en het ontstoffen 
van korrels

Foto 1. Plastic flessen en verpakkingen, klaar om gerecycled te 
worden. Vanaf 2020 wordt ongeveer 77% van de drankflessen in het 
VK gerecycled.

Duurzame plasticprocessen: reduceren van bedrijfsvoetafdruk 
en optimaliseren van de plasticrecycle-industrie
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Voor welke grote uitdagingen staan de duurzame 
inspanningen van de plasticrecycle-industrie? 

Een grote uitdaging wat betreft de manier waarop plastic 
gerecycled wordt, heeft te maken met de duurzaamheid 
van het proces, en dit kan worden aangepakt door het 
implementeren van groene praktijken en efficiënte 
machines gedurende het mechanische recycleproces. 

Als onderdeel van deze praktijk zoekt een steeds groter 
wordend aantal bedrijven naar manieren om hun 
voetafdruk te reduceren en het gebruik van bestaande 
materialen te stimuleren, en daarmee uiteindelijk bij te 
dragen aan de creatie van een circulaire plasticeconomie. 
Er zijn twee belangrijke punten waarop bedrijven het 
plasticrecycleproces kunnen optimaliseren.

Een manier is om het reinigingsproces van het recycleproces 
te verbeteren. Het vervangen van het waswater dat in dit 
proces wordt gebruikt is duur en verspillend. De noodzaak 
om kosten te verminderen en de voetafdruk van afvalwater 
te minimaliseren is voor vele bedrijven binnen de recycle-
industrie een grote zorg als het gaat om het zo duurzaam 
en kostenefficiënt mogelijk houden van hun productielijn. 

Efficiënte verwijdering van verontreiniging van het 
eindproduct is een andere zorg. Vanwege de prijs van ruw 
plastic is er een behoefte het zoveel mogelijk recyclen van 
plastic en zo min mogelijk wegwerpen van plastic als afval. 

Wanneer plastic in korrels of granules wordt omgezet, is stof 
de grootste vervuiler die de kwaliteit kan beïnvloeden voor 
het recyclen tot nieuw plastic product. Het ontstoffen van 
deze korrels is een oplossing voor dit probleem, en zorgt voor 
een maximale productie-efficiëntie, verbeterde kwaliteit en 
minimaal afval. 

Verminderen van voetafdruk op het milieu met 
industriële centrifugale scheiding 

Het gebruik van water tijdens het plasticrecycleproces 
moet worden beheerd om afvalwater te verminderen en 
de algemene watervoetafdruk van het recycleproces te 
minimaliseren. Tijdens de reinigingsfase wordt het water 
verontreinigd met niet-plastic materiaal en dat moet worden 
verwijderd. Er kunnen verschillende verwijderingssystemen 
voor het afvalwater worden gebruikt om dit proces te 
optimaliseren, waardoor de vaste deeltjes uit het afvalwater 
kunnen worden verwijderd, zodat de vloeistof kan worden 
teruggevoerd voor hergebruik. 

De Russell Liquid Solid Separator™ is een compacte en 
voordelige machine en ontworpen als de optimale oplossing 
voor de verwijdering van vaste deeltjes uit afvalwater. Deze 
industriële centrifugale separator verwerkt het afvalwater en 
scheidt zacht en vezelachtig materiaal op hoge capaciteit, en 
kan zelfs fijn gezeefd product tot 20 microns scheiden. 
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Foto 2. Een voorbeeld van gesneden plastic dat wordt gesmolten 
om gerecyclede producten van te maken.

Foto 3. De Russell Liquid Solid Separator™, ideaal voor het scheiden 
van vaste deeltjes en vloeistof
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Ontstoffen van korrels met trilseparatie

Het ontstoffen van korrels kan worden gedaan met 
verschillende industriële scheidingsmachines. De Finex 
Separator™ is een innovatieve vibrerende separator die 
ontworpen is voor het nauwkeurig classificeren, scalperen 
en op maat sorteren van natte en droge materialen. In deze 
machine, die ideaal is wegens zijn verhoogde zeefcapaciteit 
in vergelijking met andere conventionelere separators, 
kunnen de korrels van gesneden of gemalen plastic worden 
gevoed. 

De voordelen van deze machine zijn onder andere een 
grotere doorvoersnelheid bij het zeven van polymeren 
en een verbeterde nauwkeurigheid met volledige 
materiaaldoorvoer op maximaal vier zeeframen. Ook kan 
een cascadesysteem worden toegevoegd waardoor de 
zeefcapaciteit met 70% wordt verhoogd. Vanwege het 
ontwerp is de separator gebruiksvriendelijk en kunnen 
standaard motoren worden gebruikt, waardoor de 
onderhoudskosten en de uitvaltijd worden geminimaliseerd. 
 

Over Russell Finex

Russell Finex heeft meer dan 85 jaar ervaring in 
industriële fabricage en levert innovatieve industriële 
zeef-, scheidings- en filtratieoplossingen voor het beheer 
van plastic tot afvalwater aan de recycle-industrie. Als u 
meer wilt weten over ons assortiment oplossingen en de 
industrieën waaraan wij leveren, neem dan vandaag nog 
contact op met een ervaren verkoopvertegenwoordiger 
van Russell Finex.
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Foto 4. De Russell Finex Separator™

De multifunctionele separator is in staat om hoge 
doorstroom tot 100.000 l/h te verwerken, heeft een 
lage energieconsumptie en een kleine voetafdruk 
in vergelijking met traditionele separators, met lage 
bedrijfskosten vergeleken met alternatieve oplossingen, 
zoals centrifuges. De machine is gemakkelijk te installeren 
in de plasticrecycleproceslijn en eenvoudig te bedienen en 
te reinigen, waardoor de uitvaltijd en onderhoudskosten 
worden gereduceerd.
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