
Na jaren van aanpassing lijkt de Chinese industriële 
coating-industrie zich nu uit te breiden. Het steeds 
strengere milieubeschermingsbeleid en de versterking 
van het nationale milieubeschermingsbewustzijn, hebben 
ertoe geleid dat er nu een grotere marktvraag is naar 
milieuvriendelijke en energiebesparende coatings.

Als gevolg van strenge milieuvoorschriften worden 
fabrikanten van coatings echter geconfronteerd met hogere 
kosten voor grondstoffen, arbeid en verwerkingsefficiëntie. 
Het productieproces van coatings moet worden 
geoptimaliseerd om aan de toenemende vraag in deze sector 
te voldoen en winstgevendheid en groei te handhaven.

Elk van deze factoren – de snelle expansie van de industrie, 
de toenemende vraag naar milieuvriendelijke coatings en 
de noodzaak om het productieproces van poedercoatings 
te optimaliseren – betekende dat een toonaangevend 
coating-bedrijf een efficiënte en innovatieve productie-
oplossing nodig had om deze problemen op te lossen. 

Wat komt er kijken bij het poedercoating-proces?

Het poedercoating-proces omvat verschillende stappen, 
waarbij de grondstoffen door verschillende stadia worden 
gevoerd om een “plastic” mengsel te vormen. Dit wordt 
vervolgens gekoeld en in plastic chips gebroken alvorens 
te worden gemicroniseerd en door een cycloonclassificator 
te worden geleid om de grote en fijne deeltjes te scheiden. 

Tenslotte wordt het fijne poeder gezeefd om externe 
verontreinigingen en overmaats poeder, veroorzaakt 
door materiaal dat tijdens de upstream-processen 
gepolymeriseerd is, te verwijderen. Door de poeders in dit 
stadium te zeven wordt ervoor gezorgd dat alleen poeder 
met de juiste korrelgrootte wordt doorgevoerd naar de 
afvullijn.  

Een groot probleem bij het zeven van poedercoatings is echter 
het verstoppen van de gazen. Het superfijne poeder kan het 
zeefraam verstoppen en de efficiëntie ervan verminderen, 
een probleem waarmee gebruikelijke separatoren te 
kampen hebben. Sommige fabrikanten maken gebruik 
van nylon tapkogels of -schijven om de efficiëntie van het 
poederzeven te verhogen. Deze systemen kunnen echter 
het gaas beschadigen en de poedercoatings verontreinigen 
naarmate ze slijten, waardoor de uiteindelijke kwaliteit 
wordt aangetast.

Door de recente veranderingen op de markt neemt de 
batchgrootte van poedercoatings af, waardoor het steeds 
vaker nodig is de zeefmachine stil te zetten en de gazen 
te vervangen. Het vergt veel tijd om de apparatuur 
schoon te maken, wat leidt tot een sterke toename van 
de productiestilstand, de kosten en het verlies van goed 
product.

Een innovatieve oplossing bieden voor problemen met 
poedercoatings

Om dit veel voorkomende probleem van gaasverstopping 
tegen te gaan en de productiestilstand voor het reinigen 
van de gazen tussen de batches te verminderen, werden de 

Het Russell Vibrasonic® Deblinding System en de Finex Separator™ verbetert de zeefefficiëntie 
van poedercoatings

Russell Finex levert innovatieve zeefapparatuur voor een 
toonaangevende, wereldwijde fabrikant van poedercoatings, 
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Wereldwijde zeef- en filterspecialisten

“Onze fabriek gebruikt al lange tijd vibrerende 
zeefapparatuur van Russell Finex. Als een van de krachtigste 
vibrerende zeven op de markt, is de Finex Separator onze 
beste keuze voor verschillende batches van poedercoatings”

Fabrieksmanager - toonaangevend coating-bedrijf



Finex Separator™ en Russell Vibrasonic® Deblinding 
System aangeschaft en gebruikt in de Chinese
productievestigingen van deze wereldwijde coating-
producent. De installatie van deze innovatieve machines 
vóór de afvullijn verbeterde de productie-efficiëntie, 
waarbij veelal roterende zeven en “off-line” vibrerende 
zeven werden gebruikt, die beperkte resultaten opleverden 
op het gebied van doorvoer en productopbrengst. 

“Deze industriële sorteerzeef heeft niet alleen een grote 
capaciteit en is handig en flexibel in gebruik, hij is ook 
gemakkelijk te bedienen bij het zeven van verschillende 
batches van poedercoatings. Het reinigen voor 
kleurveranderingen kan bovendien zonder gereedschap 
worden gedaan.” 

Productiemanager - toonaangevend coating-bedrijf

Door een ultrasone frequentie op het oppervlak van het gaas 
uit te zenden, breekt het Russell Vibrasonic® Deblinding 
System de oppervlaktespanning af, waardoor verstopping 
van het gaas door het poeder wordt voorkomen. Dit 
verbetert niet alleen de zeefefficiëntie, maar beschermt ook 
de consistentie en de kwaliteit van het eindproduct. Deze 
ultrasone zeefmachine helpt de stilstandtijd, het verlies van 
fijn poeder en de kosten voor het vervangen van de zeef te 
verminderen, wat de productie-efficiëntie sterk verbetert. 

The Finex Separator™ is ontworpen voor nauwkeurig 
sorteren, schrapen of groottesortering van nat en droog 
materiaal tot vijf fracties in één bewerking. Hij maakt 
ook aanzienlijke verbeteringen mogelijk op het gebied 
van zeefnauwkeurigheid, capaciteit, geluidsniveaus 
en uitbreidingsfunctionaliteit in vergelijking met 
traditionele separatoren met veerophanging. Zonder 
gereedschap is hij gemakkelijk te demonteren en schoon 
te maken, en kan hij gemakkelijk worden verplaatst.

In combinatie met het Russell Vibrasonic® Deblinding 
System kan de zeefdeeltjesgrootte tot 20 micron 
worden teruggebracht. Om de Chinese fabrikanten van 
poedercoatings te helpen overleven in deze groeiende 
concurrerende industrie, zorgen de professionele 
zeefinstallaties en innovatieve technologie van Russell 
Finex niet alleen voor productkwaliteit, maar verbeteren 
ze ook de productiecapaciteit en verlagen ze de kosten 
om de maximale winst van de fabrikanten te garanderen.

Over Russell Finex 

Russell Finex, opgericht in 1934, kan terugkijken op 
85 jaar van succesvolle groei en heeft zich ontwikkeld 
tot een internationale groep. Als wereldleider op het 
gebied van fijnmazige scheidingstechnologie, ontwerpen 
en produceren wij vibrerende zeven, separatoren, 
ultrasone gaasontstoppingssystemen en vloeistoffilters 
voor toepassingen in de verwerkingsindustrieën. Onze 
apparatuur is ontworpen voor een globale markt en wordt 
geleverd aan meer dan 140 landen. 

We hebben ondernemingen in het VK, de VS, België, India 
en China, alsmede een uitgebreid netwerk van ervaren 
agenten en distributeurs over de hele wereld. Neem 
vandaag nog contact op met Russell Finex om na te gaan 
hoe het assortiment van zeven, separatoren, en filtratie-
apparatuur het beste aan uw eisen kan voldoen. 

Russell Finex Ltd.
Feltham, England.
+44 (0) 20 8818 2000
sales@russellfinex.com

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

Russell Finex Inc.
Pineville, N.C. USA.
+1 704 588 9808
sales.inc@russellfinex.com

Russell Finex Pvt. Ltd.
New Delhi, India
+91 8800558656
sales.rfsf@russellfinex.com

Russell Finex China
Shanghai, China
+86 21 6426 4030 
sales.china@russellfinex.com

Russell Finex Brazil
São Paulo, Brazil
+55 11-4950-9237
sales.brazil@russellfinex.com

RUSSELL FINEX

Vermindert productiestilstandtijd - Voorkomt 
overbelasting van de zeef en vereist een lagere 
reinigingsfrequentie van de mazen 

Verlaagt exploitatiekosten - Vermindert 
gaasbeschadiging en de behoefte aan reparaties en 
vervangend gaas

Verhoogt capaciteit - Ultrasone vibrerende zeven 
kunnen de zeefcapaciteit tot 10 keer verbeteren 

Afbeelding 1. De Finex Separator™ geïnstalleerd in de fabriek van 
dit toonaangevende coating-bedrijf in China.

Voordelen van de Finex Separator™: 

Wereldwijde zeef- en filterspecialisten


