
Russell AMPro® Sieve Stations zorgt voor standaardisatie van het gehele 
poederbehandelingsproces en bescherming van de operators bij het Manufacturing Technology 
Centre (MTC)

poederherwinningssysteem vermindert 
verwerkingstijd voor grote Britse Onderzoeks- en 
Technologie-organisatie

RUSSELL FINEX
Wereldwijde zeef- en filterspecialisten

Het Manufacturing Technology Centre (MTC) is opgericht 
in 2010 in het VK en is een onafhankelijke Onderzoeks- en 
Technologie-organisatie (RTO) die een brug probeert te slaan 
tussen wetenschap en industrie.  Het centrum biedt hulp 
aan verschillende industrieën, zoals de luchtvaart, defensie, 
veiligheid en constructie. Binnen de organisatie bevindt 
zich het National Centre for Additive Manufacturing (NCAM), 
opgericht in 2014, dat aan projecten met additieve productie 
(AP) met keramiek, polymeer en metaal werkt en als einddoel 
heeft de introductie van AP in het VK te versnellen.

MTC richt zijn AP-ontwikkelingswerk op het presenteren van 
de beste praktijken en standaardisatie aan de bredere AP-
industrie voor de productie van printen met metaalpoeder 
(Metal Powder Bed Fusion - MPBF). Dit beslaat het gehele 
AP-proces, inclusief poederbehandeling.  De organisatie tracht 
tevens de betrouwbaarheid te verbeteren, zich aan te passen 
aan veiligere processen, automatisering mogelijk te maken 
en te kunnen werken met en voldoen aan de specifiek voor 
de poederbehandeling geldende veiligheidsvereisten.  Met 
dit in het achterhoofd nam de organisatie contact op met de 
vooraanstaande en globale productie-expert Russell Finex voor 
een oplossing die voldeed aan elk van de specifieke criteria.

Na een succesvolle try-out met een machine van de eerste 
generatie, werd de tweede generatie Russell AMPro® Sieve 
Station aanbevolen aan MTC voor de NCAM-faciliteit. Het 
voorgaande, meer handmatige poederherwinningssysteem 
werd vervangen door het Russell AMPro® Sieve Station en 
deze werd geïnstalleerd naast de EOS M400 metal 3D-printer. 
Hierdoor kon het poeder direct vanaf de printer worden 
getransporteerd, gezeefd, en naar en van de machine kon 
worden gebracht voor de volgende print. Dit zorgde voor een 
viervoudige reductie in het zeven van AP-poeder, omdat de 
operator niet langer in vier verschillende kleinere containers 
hoefde te zeven.

Dit was ook een aanzienlijke verbetering voor de veiligheid, 
omdat de machine de mogelijkheid van poedercontaminatie 

“We waren werkelijk onder de indruk van de flexibiliteit 
die het Russell AMPro Sieve Station ons bood en 
waardoor we de machine konden aanpassen aan elk 
van onze zeefprocessen, maar ook een vast proces 
konden aanhouden om productieonderdelen te maken 
als dat nodig is.” 

Vince Sparrow, Teamleider van Additive Operations 
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en het risico op blootstelling voor de operator verminderde 
daar het niet nodig was om de poedercontainer te verplaatsen 
tussen de transportband en de zeef.  De ATEX-classificatie van 
de machine is geruststellend, waardoor alle metaallegeringen 
kunnen worden verwerkt en veilig worden gezeefd.  
Hieronder valt ook het transport en zeven van reactieve 
legeringen in een inert gas die de poederkwaliteit behoudt.

Het Russell AMPro Sieve Station met zijn alles-in-een 
poederbehandelingssysteem kan worden gebruikt voor vele 
poederbehandelingstaken, worden geconfigureerd om aan de 
exacte zeefvereisten te voldoen en garandeert de kwaliteit 
van het AP-poeder voor gebruik.

Door een volledig geautomatiseerd en ingesloten systeem 
is het een snel, herhaalbaar en betrouwbaar systeem, dat 
minimale betrokkenheid van de operator vereist. Dit waren de 
belangrijkste voordelen voor het MTC.

Als globale leider en fabrikant van hoogwaardige oplossingen 
voor de additieve productie-industrie heeft Russell Finex zijn 
meer dan 85 jaar expertise en kennis gebruikt om het Russell 
AMPro® Sieve Station te ontwikkelen, samen met zijn

“Het Russell AMPro Sieve Station is enorm intuïtief in 
het gebruik, met transport en zeven in een compacte 
machine. De betrouwbaarheid en herhaalbaarheid die 
deze machine biedt, maakt hem de beste oplossing 
voor ons. Hij verbetert de herleidbaarheid en kwaliteit 
van het poeder en garandeert een samenwerking op de 
lange termijn in de toekomst tussen Russell Finex en 
het MTC in de aankomende jaren.”

Vince Sparrow, Team Leader of Additive Operations

Voorkomen van kruisbesmetting - Technologie 
in de Russell Compact Sieve®-stijl met minimale 
contactdelen voor gemakkelijk reinigen van de 
machines

Beperkte betrokkenheid van de operator - 
Volledig geautomatiseerd en ingesloten systeem 
met een eenvoudige bediening met één knop en 
volledige integratie in het proces

Garanderen van maximale poederherwinning 
- Verwijdering van al het overmaatse poeder en 
herwinning van al het herbruikbare poeder voor 
gebruik

Voordelen van het Russell AMPro® Sieve Station:
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gloednieuwe serie additieve productie-machines. Russell Finex 
biedt een breed scala aan oplossingen voor de behandeling 
van poeders, zoals de Russell AMPro® Lab, Russell AMPro® 
Lite en andere open-lussystemen, en wil ervoor zorgen dat 
aan alle vereisten voor het zeven van metaalpoeder wordt 
voldaan, zodat de AP-industrie klaar is voor de toekomst. 
Neem voor meer informatie vandaag nog contact op met een 
ervaren verkoopvertegenwoordiger.


