
Globale luchtvaartleverancier GKN Aerospace is een 
toonaangevende fabrikant die innovatieve systemen en 
onderdelen produceert voor vliegtuigen, variërend van 
zakelijke jets, vliegtuigen met één middengang en grote 
passagiersvliegtuigen. 

De reis naar de additieve productiemarkt van GKN Aerospace 
begon 15 jaar geleden en het bedrijf is alleen maar gegroeid 
en verbeterd. GKN Aerospace begon dit proces met het 
investeren in EBM-technologie en bereikte langzaam maar 
zeker de laser bed-technologie. Sindsdien is het bedrijf 
overgestapt naar volledige productie, met innovatieve 
installaties die geavanceerde onderdelen produceren met 
additieve poeders – door gebruik van zowel EBM- als laser 
bed-technologie– voor de luchtvaartsector. 

Kevin Payne, Head of Production for Additive Manufacturing 
bij GKN Aerospace, verklaart: “We willen sneller en beter 
onderdelen kunnen maken, die lichter en goedkoper zijn, ten 
voordele van onze klanten. Additieve productietechnologie en 
zijn voordelen zijn nauwelijks bekend op dit moment, maar 
wij beschouwen het als een baanbrekende technologie die 
van invloed zal zijn op alles wat we doen in luchtvaartsector.” 

GKN Aerospace richtte zich opnieuw tot Russell Finex voor 
een oplossing, nadat zij eerder een Russell Compact Self-
Loading Sieve™ voor hun EBM-lijn hadden aangeschaft. Als 
onderdeel van het traject naar de laser bed-technologie wilde 
het bedrijf zijn proces optimaliseren en kreeg het advies een 
Russell AMPro® Sieve Station aan te schaffen als de beste 
machine voor de behoefte van het bedrijf.

GKN Aerospace gebruikte twee verschillende soorten poeder 
voor de opbouw: titanium en inconel. Het is belangrijk voor 
het proces om ervoor te zorgen dat het poeder voor en na 
gebruik goed gekwalificeerd wordt om de kwaliteit te kunnen 
garanderen. Voor het bedrijf is een integraal onderdeel 
van het additieve productieproces om de poeders goed en 
effectief terug te winnen, en om er zeker van te zijn dat het 

poeder binnen zijn kwaliteitslevenscirkel wordt gehouden 
– wat betekent dat het additieve productieproces veilig is, 
dat poeders kunnen worden behouden, en dat het proces 
efficiënt en snel verloopt om het poeder maximaal te 
kunnen gebruiken.

Maximale poederherwinning - Verwijdert alle 
overmaatse poederdeeltjes en recycled al het 
herbruikbare poeder zodat het opnieuw gebruikt kan 
worden 

Minimale betrokkenheid van de operator - Volledig 
geautomatiseerd en met gesloten systeem met bedien-
ing met één knop voor complete procesintegratie

Voorkomt kruisbesmetting - Russell Compact Sieve® 

-technologie met een minimum aan contactdelen, voor 
eenvoudig schoonmaken van de machine 

GKN Aerospace optimaliseert poederbehandelingsoplossing, reduceert risico op kruisbesmet-
ting binnen het poederbehandelingsproces en verbetert de veiligheid voor de operators

Foto 1. Het Russell AMPro® Sieve Station is gemakkelijk te verplaatsen 
en te bedienen voor hergebruik en terugwinning van het additieve 
poeder van het opbouwproces.

Toonaangevende luchtvaartfabrikant verbetert 
zijn productiviteit met het Russell AMPro® Sieve 
Station
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Foto 3. Een belangrijke functie van het Russell AMPro® Sieve Station 
is het geautomatiseerde systeem met bediening met één knop, zodat 
de bediener operator zich kan concentreren op andere waardevolle 
taken.

Foto 2. Het Russell AMPro® Sieve Station wordt gebruikt voor het 
terugwinnen van titanium- en inconelpoeders die worden gebruikt in 
het opbouwproces van GKN.

De oorspronkelijk gebruikte methode met handmatige 
behandeling was arbeidsintensief, tijdrovend en 
presenteerde verschillende problemen. Dit hield onder 
andere in dat er kruisbesmetting kon plaatsvinden als gevolg 
van de overdracht van het poeder van en naar meerdere 
containers en hield tevens het risico op poederverlies in.
Het Russell AMPro® Sieve Station lost een aantal van 
de problemen tijdens het poederbehandelingsproces 
van GKN Aerospace op. De bediening van de Russell 
AMPro® Sieve Station, naast de herhaalbaarheid van het 
poederbehandelingsproces, is van onschatbare waarde 
voor GKN Aerospace.

Het hergebruik en herkwalificering van het poeder voor 
additieve productie is een functie die integraal is aan het 
proces, en sinds GKN Aerospace het Russell AMPro® Sieve 
Station gebruikt, heeft het bedrijf aanzienlijk gewonnen in 
efficiëntie. 

De kans op kruisbesmetting van het additieve poeder 
is geëlimineerd vanwege het O2 -controlesysteem, 
die de kwaliteit van het poeder in stand houdt en het 
vacuümtransportsysteem, terwijl het minimum aan 
contactdelen ervoor zorgt dat de machine snel en effectief 
kan worden gereinigd.

Chief Manufacturing Engineer Ross Studzinski verklaart: 
“Het gebruik van AMPro heeft gezorgd voor snellere en 
efficiëntere doorlooptijden van de opbouwprocessen. Dit is 
een briljante investering geweest voor ons productieproces, 
omdat de operators zich kunnen concentreren op andere 
taken, het heeft ons proces in het algemeen versneld en de 
kwaliteit van ons materiaal verbeterd.”

Twijfels over de veiligheid voor de operators werden bij de 
installatie van deze innovatieve machine weggenomen. Het 
geautomatiseerde systeem wordt bediend met één knop en 
de operators kunnen gemakkelijk weglopen van de machine 
gedurende het zeefproces en kunnen zich richten op andere 
waardevolle taken – zoals het voorbereiden van meerdere 
opbouwprocessen. Dit minimaliseert tevens de blootstelling 
aan de poeders en optimaliseert hun veiligheid.

Met de installatie van twee Russell AMPro® Sieve Stations 
werd ook tijd bespaard. Hierdoor kunnen de operators andere 
taken uitvoeren, wat betekent dat er meerdere additieve 
productieprocessen tegelijk kunnen worden uitgevoerd. 
Dit heeft op zijn beurt gezorgd voor een gemiddelde 
tijdsbesparing van drie uur zeven en behandeling, waardoor 
de doorlooptijdefficiëntie van GKN Aerospace verdubbeld 
werd met het behoud van veiligheid van de technici. Russell 
Finex is een innovatieve, globale leider in het ontwerpen en 
de productie van machines die geleverd worden in meer dan 
140 landen. De mogelijkheid van aangepaste oplossingen 
voor hun klanten en de zekerheid van samenwerking en 
ondersteuning was zeer belangrijk voor de relatie met GKN 
Aerospace.

Zoals Studzinski zegt: “Het was erg moeilijk om een partner 
te vinden die buiten het standaard model wilde werken, 
en om iets te vinden dat geïntegreerd kon worden. Maar 
met Russell Finex hebben we vanaf het begin tot het eind 
een samenwerking gehad die tot op de dag van vandaag 
voortduurt.”
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Russell Finex is vanaf het begin al werkzaam in de additieve 
productiesector en heeft samengewerkt met vele globale 
fabrikanten om innovatieve machines te leveren die blijven 
voldoen aan de uitbreidende en veranderende markt. Payne 
voegt toe: “GKN Aerospace en Russell Finex hebben vele jaren 
samengewerkt en uit die samenwerking is een fantastische 
machine voortgekomen die nu meer dan een jaar werkzaam 
is.” 

Russell Finex heeft al meer dan 85 jaar ervaring in de 
productiesector en heeft zijn ervaring en kennis gebruikt om, 
naast het splinternieuwe assortiment machines voor additieve 
productie, het Russell AMPro® Sieve Station te ontwikkelen. 
Russell Finex beschikt over een breed assortiment machines 
die voldoen aan alle eisen van bedrijven in de sector, zoals 
de Russell AMPro® Lab, Russell AMPro® Lite en het volledig 
gesloten poederbehandelingssysteem, en zal verder gaan met 
het ontwikkelen en uitbreiden van hun kennis om ervoor te 
zorgen dat zij kunnen blijven voldoen aan de behoeften van 
een nieuwe en groeiende sector.
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