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INX International is opgericht in 1992 en is de Amerikaanse 
dochtermaatschappij van Sakata INX Corporation, een Japans 
bedrijf dat sinds 1896 inkt produceert. INX International is 
wereldwijd de grootste producent van inkt voor het decoratief 
bedrukken van metaal. De inkt, die geproduceerd wordt 
volgens de specificaties van de klant, wordt voornamelijk 
gebruikt voor het bedrukken van aluminium bier- en andere 
drankblikjes.

Na een reeks van problemen tijdens de productie van 
haar vloeibare inkt, stelde INX International vast dat 
verontreinigingen in het begin van het productieproces 
verder in de productielijn terechtkwamen. Er was een 
onmiddellijk risico dat metalen deeltjes de dure apparatuur 
zouden kunnen beschadigen. INX international concludeerde 
dat een filtratiesysteem een essentiële rol kon spelen 
in het beschermen van haar machines. “Het nemen van 
preventieve maatregelen via een filtratieproces beperkt 
productiestilstanden voor al onze andere machines verderop 
in het productieproces”, legt Bill Black, Plant Engineer bij INX 
International uit.

Omdat de inkt wordt geproduceerd in partijen, was INX 
tevens op zoek naar een filtratie-oplossing die productverlies 
beperkt en de productiviteit verhoogt met minder mankracht. 
De nieuwe installatie diende tevens gebruiksvriendelijk 
te zijn en eenvoudig te demonteren en schoon te maken 
tussen het wisselen van kleur, met slechts een minimale 
onderbreking van de productie.

Om deze problemen te overwinnen koos INX International 
voor een zelfreinigend filter geleverd door Russell Finex uit 
Pineville, North Carolina. Russell Finex heeft een jarenlange 
ervaring in het aanpakken en oplossen van problemen die 
zich voordoen in de inkt- en coatingsindustrie en werkt al 
jarenlang samen met klanten om te bepalen  welke filters 
het meest geschikt zijn voor hun toepassing.

In de fabriek van INX International zijn zes Self-Cleaning 
Russell Eco filters® geïnstalleerd, die een belangrijke 
rol spelen bij het waarborgen van de productkwaliteit 
en het vermijden van machine-onderbrekingen in de 
daaropvolgende productiefases. “De inktvloeistof wordt door 
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Beduidend lager verlies van inkt

Gemakkelijke demontage en reiniging tijdens het 
wisselen van kleur met een zo kort mogelijke 
productiestilstand

Het zelfreinigend filter voorkomt machinestoringen 
verder in de productielijk

INX International, een bekende en wereldwijd toonaangevende producent van inkt voor het 
decoratief bedrukken van drankblikjes, vertrouwt op zelfreinigende filters om de productiviteit 
aanzienlijk te verhogen en machinestoringen in de volgende fases van het productieproces te 
voorkomen.

Afbeelding 1: Het Self-Cleaning Russell Eco Filter® geïntegreerd in 
bestaande leidingen om metalen deeltjes te verwijderen

INX International verhoogt de productiviteit 
met de installatie van Self-Cleaning Russell Eco 
Filters®
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een filterelement met gaas van 200µm gevoed. Zo worden 
de fijne metaaldeeltjes en andere, externe, onzuiverheden 
verwijderd”, legt Black uit.

De productiefaciliteit in Charlotte van 4273m²,  werd 
opgestart in 2004 en specialiseert zich in het vervaardigen 
van inkt voor het decoratief bedrukken van metalen. De 
kleur moet exact overeenstemmen met de vereisten van de 
cliënt.  Het productieproces van de inkt is continu, 24/24 en 
7/7.  “Elke kilo inkt die wij produceren wordt gefilterd door 
de Self-Cleaning Russell Eco Filters®”, bevestigt Black.

Als de inkt eenmaal is afgevuld, wordt deze verkocht 
onder de gepatenteerde merknaam INX International. De 
inkt wordt geleverd binnen de VS alsook wereldwijd aan 
de voornaamste producenten van aluminiumblikjes, zoals 
Metal Container Corp (onderdeel van Anheuser-Busch), Ball 
Corp (divisie metalen drankverpakkingen), Rexam Beverage 
Can en Crown Cork & Seal Co (producent van drankblikjes 
voor onder andere Coca-Cola, Pepsi, Budweiser en de 
energiedrank Monster). Om dat in perspectief te brengen: 
de fabriek produceert inkt die wereldwijd wordt gebruikt 
voor het bedrukken van 65% van alle drankblikjes. Wat de 
VS betreft is dit percentage zelfs 100%.  

Het Self-cleaning Russell Eco Filter®, vervaardigd in de fabriek 
van Russell Finex, is een zelfreinigend, op zichzelf staand 
filter dat direct kan worden aangesloten op een bestaande 
leiding. Dit filter is daarom een aantrekkelijk alternatief voor 
filters die werken met omslachtige wegwerpfilterzakken 
en cartridges. Het unieke spiraalvormige schrapersysteem 
zorgt ervoor dat het filterelement voortdurend wordt 
schoongehouden en dus de hoogst mogelijke efficiëntie 
bij het gebruik van het filter garandeert. Het zelfreinigend 
filter elimineert volledig de regelmatige arbeidsintensieve 
productiestilstanden.

Omdat de zelfreinigende filters  continu werken, stelt Black 
de eenvoudige bediening zeer op prijs, alsook het feit dat 
werknemers het apparaat gemakkelijk kunnen demonteren 
en schoonmaken wanneer er van kleur wordt gewisseld.

“De machine is zeer gemakkelijk te gebruiken. Het 
proces van demonteren en assembleren is eenvoudig en 
kan uitgevoerd worden zonder dat er bouten of ander 
gereedschap nodig zijn”, aldus Black. “De werknemers 
verwijderen het filter en maken de binnenkant daarvan 
schoon. Bij het opnieuw in gebruik stellen van de machine 

openen ze eenvoudigweg de afvoerklep om verontreinigen 
af te voeren”.

Het Self-Cleaning Russell Eco Filter® is verkrijgbaar in 
verschillende maten die zijn aangepast om aan diverse 
doorvoersnelheden te voldoen. INX koos voor een filter 
met een korte body om de tijd op het oppervlak van het 
filterelement te minimaliseren zodoende de schoonmaaktijd 
tussen kleurwisselingen tot een minimum te beperken.

“Wij werken met materialen die gebaseerd zijn op 
oplosmiddelen die uitermate viskeus zijn, bijzonder 
dik bedoel ik dus”, legt Black uit. De viscositeit wordt 
gemeten in poise in plaats van centipoise, maar de gehele 
zeefinstallatie kan dit bijzonder goed aan, vanaf de motor 
tot de schakelkast”, voegt Black toe. “Wat onderhoud 
betreft hoeven wij maar heel weinig preventief onderhoud 
uit te voeren. Het is een prima systeem dat solide in elkaar 
zit”.

Naarmate INX de markt voor decoratieve inktbedrukkingen 
blijft veroveren, hebben in tussentijd de voordelen 
van het nieuwe filtersysteem de verwachtingen van 
Black overtroffen. “Al bij al ben ik van mening dat 
de filterinstallaties uitstekend voldoen. Vooral de goede 
plaatselijke ondersteuning en de snelle levering van 
onderdelen stel ik op prijs”. Black concludeert: “Wij zijn van 
plan de fabriek in Charlotte uit te breiden. Ik verwacht dus 
dat we nogmaals filters van Russell Finex aankopen om de 
zuiverheid van de inkt te garanderen en de efficiëntie van 
onze bedrijfsvoering te verbeteren”.

Russell Finex produceert en levert al ruim 80 jaar  
zeefmachines, filters en separatoren om productkwaliteit te 
verbeteren, de productiviteit te verhogen, de gezondheid van 
werknemers veilig te stellen en vloeistoffen en poeders vrij  
te houden van verontreiniging. Russell Finex is wereldwijd 
werkzaam in verschillende sectoren met toepassingen 
in voeding, farmaceutische producten, chemicaliën, 
hechtmiddelen, plastisols, verf, lakken, metaalpoeders en 
keramiek.
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