
Howorth is al meer dan 150 jaar synoniem voor innovatie 
in het maken van veilige, schone werkomgevingen. Het 
bedrijf, tegenwoordig Howorth Air Technology, produceert 
luchtdichte poederverwerkingsruimtes, aseptische systemen 
en extreem schone luchtfiltratie- en ventilatiesystemen 
voor gebruik in onder meer de medische en farmaceutische 
industrie. Howorth is gevestigd in Manchester, en heeft 
kantoren in de Verenigde Staten en vertegenwoordigingen 
in Europa en Azië. Howorth levert materiaal aan klanten in 
Europa, Azië en Amerika. Het is een zeer klantgericht bedrijf, 
en levert systemen voor clean rooms, operatiekamers en 
farmaceutische productie, kant-en-klaar en op bestelling.

Howorth was op zoek naar een aantal systemen op maat als 
onderdeel van een nieuwe productiefaciliteit, en wilde zijn 
expertise combineren met die van Russell Finex, wereldwijde 
leverancier van farmaceutische zeef- en filtratie-apparatuur. 
Howorth had eerder zorgen geuit over de blootstelling van 
personeel aan actieve farmaceutische ingrediënten tijdens 
de verwerking ervan, omdat conventionele vibrerende 
zeven vaak niet in voldoende mate af te sluiten zijn en de 
veiligheid van het personeel dat de apparatuur bedient 
niet kan worden gegarandeerd. Twee verschillende 
systemen waren nodig om het productieproces volledig af 
te sluiten in twee belangrijke onderdelen van de productie.

Paul Stanway, Business Development Manager bij Howorth 
Air Technology: “Om te beginnen had de klant een volledig 
afgesloten DownFlow cabine nodig voor het afsluiten van een 
aantal processen zoals mixen, wegen en zeven. Vervolgens 
was een afgesloten isolator nodig, ook wel glove box genoemd, 
voor het zeven en wegen van de actieve farmaceutische 
ingrediënten in een volledig afgesloten omgeving.”

De Howorth WORKSAFE™ containment cabine biedt 
de gebruiker een hoge mate van bescherming. Hij is 
ergonomisch verantwoord en hygiënisch, voor gebruik bij 
meerdere processen. Voor dit specifieke proces worden 
farmaceutische poeders gewogen, vervoerd naar een 
verzamelcontainer en dan vacuüm over een hellende 
transportband geleid naar een geïntegreerd zeefsysteem. 
Op deze manier is de deeltjesgrootte van het eindproduct 

consistent, en wordt overmaatse verontreiniging verwijderd.

Howorth beschikt over een schat aan ervaring met 
afgesloten omgevingen en het integreren van apparatuur. 
In dit geval werd de Russell Compact Airswept Sieve™ 
gebruik. Deze farmaceutische pneumatische zeefmachine  
combineert beproefde technologie van de Russell Compact 
Sieve® met een vacuüm transportsysteem, zodat de 
poeders kunnen worden gecontroleerd in een omgeving 
die van begin tot eind volledig stofvrij is. De zeef is snel en 

Compact ontwerp – past in bestaande productielijnen en 
plekken met weinig ruimte om te werken

Reduceert uitvaltijd – eenvoudig te reinigen en te 
demonteren ontwerp beperkt uitvaltijd

Garandeert de veiligheid van uw personeel – stofdicht 
afgesloten procesruimte reduceert het risico op inademen

Vacuümtransportzeef geïntegreerd in een Howorth WORKSAFE DownFlow-cabine en grote 
isolator levert farmaceutische zeefoplossingen in afgesloten ruimte

Figuur 1. Russell Compact Airswept Sieve™ past gemakkelijk in een 
afgesloten isolator

Russell Compact Airswept Sieve is veelzijdige 
oplossing voor luchtdicht farmaceutisch zeven
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Figuur 2. Russell Compact Airswept Sieve™ met Russell Compact 
Airlock Sieve™ klemsysteem geïnstalleerd in een Howorth High 
Containment Isolator
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Figuur 3.  Russell Compact Airswept Sieve™ geïnstalleerd in een 
Howorth’s WORKSAFE™ cabine

eenvoudig te ontmantelen, waardoor de downtime tussen 
verschillende processen tot een minimum beperkt blijft.

Naast DownFlow-cabines hebben de ingenieurs van 
Howorth high containment-isolatoren, volledig afgesloten 
omgevingen voor de verwerking van actieve ingrediënten. 
Howorth isolatorsystemen sluiten af op het niveau van 
de nanometer, met geïntegreerde apparatuur voor 
verwerking, ergonomisch en onderhoudsvriendelijk. Voor 
het isolatieproces worden actieve ingrediënten in de 
isolator geladen met behulp van een drumlader, waarbij 
het product vacuüm wordt getransporteerd en door een 
zeefsysteem wordt gescreend. Voor deze gelegenheid is 
een hybride zeefsysteem ontworpen, waarbij de Russell 
Compact Airswept Sieve™ is gecombineerd met het 
klemsysteem van de Russell Compact Airlock Sieve™.

Deze op maat gemaakte farmaceutische pneumatische 
zeefmachine biedt alle voordelen van vacuümzeeftransport 
en het gepatenteerde TLI vergrendelingsklemsysteem 
(draaien, afsluiten en opblazen), ideaal voor integratie in 
een afgesloten isolator. Er is een extra inlaat toegevoegd 
om het op kleine schaal handmatig toevoegen van 
poeders mogelijk te maken. De afgesloten isolator van 
Howorth beschikt over een geïntegreerd reinigingssysteem 
met hygiënische sproeiballen en watertoevoer om 
alles na gebruik gemakkelijk te kunnen afspoelen.
Het gebruiksvriendelijke klemsysteem van de Russell 
Compact Airlock Sieve™ laat zich moeiteloos bedienen 
en maximaliseert de prestaties van de zeef. Het systeem 
vereist aanzienlijk minder ruimte dan alternatieve 
klemmethoden zoals tuimelklemmen. De componenten 
worden vergrendeld door de klemmen op de basis 
te plaatsen en te draaien. Een opblaasbare afdichting 
vergrendelt de componenten vervolgens. Dit vermindert 

stof en verhoogt het niveau van bescherming van de 
gezondheid en veiligheid van personeel. Het systeem heeft 
een afdichtniveau van OEL 5 (minder dan 1 μg/m3). Met dit 
klemsysteem zijn de units snel en eenvoudig te ontmantelen, 
ook op plekken met beperkte ruimte, zoals isolators.
Stanway: “We kozen ervoor om met Russell Finex aan 
dit project te werken vanwege alle farmaceutische 
screeningapparatuur van het bedrijf, waaronder de Russell 
Compact Airlock Sieve die aanzienlijk veel ergonomischer is 
in de bediening en het onderhoud binnen de beperkte ruimte 
van de isolator. De hulp van Russell Finex tijdens het ontwerp 
en de testfase is van onschatbare waarde. Voor hoogwaardige, 
op maat gemaakte oplossingen zoals deze, is het absoluut 
noodzakelijk dat de apparatuur die we integreren van hoge 
kwaliteit is, gebruiksvriendelijk en veelzijdig om te voldoen 
aan specifieke eisen en afwijkende omgevingen bij de klant.”

Met een heel scala aan beschikbare afmetingen en configuraties 
is de Russell Compact Sieve® bij uitstek geschikt voor integratie 
in kleine ruimten zoals farmaceutische DownFlow-cabines 
en isolatoren. Deze compacte zeven bieden nauwkeurige 
poederscreening met hoge capaciteit op minder dan de 
helft van het formaat van conventionele zeven. De Russell 
Compact Airswept Sieve™ vacuümtransportzeef verbetert de 
productiecapaciteit aanzienlijk, tot vier keer in vergelijking 
met een standaard vacuümtransportzeef. De stofdichte 
bediening vermindert het risico op inademing van het product 
en het eenvoudig te reinigen en te demonteren ontwerp zorgt 
ervoor dat productieuitval tot een minimum wordt beperkt.

Russell Finex is opgericht in 1934 en heeft meer dan 80 
jaar ervaring in het leveren van op maat gemaakte zeef- en 
filtratieapparatuur aan farmaceutische bedrijven en fabrikanten 
van verwerkingsapparatuur. Met een reeks hoogwaardige 
ergonomische en compacte containment-opties kunnen 
wij in de meeste gevallen leveren om te voldoen aan zeer 
specifieke vereisten voor wat betreft ruimtes en materialen. 
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