
Lucite International Group Ltd., kortweg bekend als Lucite, 
is onderdeel van Mitsubishi Chemical Corporation en is 
wereldleider in het ontwerpen, ontwikkelen en produceren 
van producten op acrylbasis. Het bedrijf heeft wereldwijd 
fabrieken waar polymeren, monomeren, composieten en 
harsen worden geproduceerd voor verschillende toepassingen, 
waaronder tandheelkundige en medische toepassingen, en 
voor het maken van coatings, kleefstoffen en glas.

Op de productiesite in Newton Aycliffe in het Verenigd 
Koninkrijk produceert Lucite een aantal speciale polymeren 
en harsen specifiek voor zijn klanten. Lucite heeft uitgebreide 
ervaring in deze sector, en kan op deze locatie hoogwaardige 
acrylproducten ontwikkelen, elk met unieke eigenschappen 
om aan specialistische vereisten te kunnen voldoen. Op zoek 
naar manieren om de kwaliteit en efficiëntie van de productie 
van een van zijn acrylharsproducten te optimaliseren nam 
Lucite contact op met Russell Finex, wereldleider op het 
gebied van industriële filtratieapparatuur.

Lucite had in een eerder stadium problemen met het filteren 
van lijmhars voor de productie van chirurgische pleisters. 
Een belangrijke stap in de proceslijn is filtratie - zorgen dat 
overmaatse verontreiniging zoals samengeklonterde deeltjes 
en objecten worden verwijderd. Dit garandeert de kwaliteit 
en consistentie van het product, wat een belangrijke vereiste 
is voor een medische toepassing en de bescherming van het 
‘stroomafwaartse’ productieproces, de membraanfiltratie. 
Filtratie van deze lijmstoffen met hoge viscositeit is lastig en 
Lucite ondervond problemen bij het gebruik van traditionele 
statische mandzeven om het filtratieproces uit te voeren.

John Allen, Manufacturing Development Engineer bij de 
Lucite-fabriek in Newton Aycliffe: “De statische filters die we 
eerder gebruikten om het lijmharsproduct te filteren voldeden 
niet aan onze operationele eisen. Het product blokkeerde de 
filters vaak en de apparatuur was erg onhandig om schoon te 
maken. We hadden ook een hogere doorvoersnelheid nodig.”

Aangezien Lucite eerder al gebruikmaakte van het Self-
Cleaning Russell Eco Filter® voor andere toepassingen, nam 

het bedrijf ook nu weer contact op met Russell Finex voor een 
oplossing voor het filtreren van de lijmhars. De oplossing lag 
in het EF803 Self-Cleaning Russell Eco Filter®. Deze inline-
filters zijn een efficiënte oplossing voor het waarborgen van 
de kwaliteit van vloeistoffen met een hoge viscositeit zoals 
lijmharsen, en voldoen aan de vereiste doorvoersnelheid 
van 400 liter per uur van Lucite.

Het Self-Cleaning Russell Eco Filter® is een efficiënte, 
krachtige oplossing om vloeistoffen tegen verontreiniging 
te beschermen. Een uniek zelfreinigend ontwerp met het 
SpiroKlene™ schraapsysteem zorgt voor effectieve en

Verminderde downtime – Geen uitval om verstopte of 
vieze filterelementen te vervangen

Bescherm het product en de operator – Volledig oms-
loten ontwerp beschermt operators tegen blootstelling 
aan het product en minimaliseert besmettingsgevaar

Verhoogde productiviteit – Het zelfreinigend ontwerp 
elimineert het risico van verstopping en vermindert 
verlies van goed product

Lucite maakt gebruik van een krachtig zelfreinigend filter om de kwaliteit van lijmharsen te 
waarborgen en de productie-efficiëntie te verhogen

Figuur 1. Het Self-Cleaning Russell Eco Filter® geïnstalleerd bij Lucite 
International Group Ltd

Self-Cleaning Russell Eco Filter® vervangt statische 
filters om de filtratie van kleefstoffen te verbeteren
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continue filtratie tot 10 micron.

Dit betekent geen onderbrekingen om verstopte of 
geblokkeerde filterelementen te vervangen, geen 
vertraging van de doorvoer en minder verlies van goed 
product. De filters zijn ingesloten om vloeibare producten 
te beschermen tegen verontreiniging en om de gezondheid 
en veiligheid van operators te waarborgen. Verder zijn 
er een reeks opties voor hoge temperaturen en extra 
hygiëne beschikbaar en kunnen de filters zowel verticaal 
als horizontaal georiënteerd worden gemonteerd voor 
eenvoudige installatie in bestaande productielijnen.

Allen: “We zijn erg blij met de verwezenlijkingen van het 
Russell Eco Filter. Voor ons is de belangrijkste eigenschap 
de betrouwbaarheid van de apparatuur. We ervaren geen 
defecten of verstoppingen. De filters zijn extreem robuust, 

hebben geen onderhoud nodig en minimale betrokkenheid 
van de operator, wat betekent dat zij zich kunnen concentreren 
op andere taken, en de installatie efficiënt verloopt.”

Op de site van Lucite in Newton Aycliffe maakt het bedrijf 
ook gebruik van scheidingsapparatuur van Russell Finex, 
waaronder verschillende trilseparatoren om de kwaliteit 
en consistentie van polymeerparels op een afzonderlijke 
productielijn te garanderen. Russell Finex is wereldwijd 
leider in scheidingsapparatuur en ontwikkelt een hele reeks 
industriële filters en zeefapparaten om de kwaliteit van 
vloeistoffen en poeders te waarborgen, van het controleren 
van binnenkomende materialen tot het screenen van 
eindproducten en het beschermen van apparatuur en processen 
downstream. Russell Finex levert scheidingsoplossingen aan 
fabrikanten in verschillende sectoren, waaronder coatings, 
chemicaliën, voedingsmiddelen, farmaceutische producten 
en metaalpoeders..
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Figuur 2. Het Self-Cleaning Russell Eco Filter® bij Lucite wordt 
gebruikt om samengeklonterd materiaal te verwijderen uit lijmhars 
die wordt gebruikt bij de productie van chirurgische pleisters
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