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Al meer dan 20 jaar weten wetenschappers dat maanrego-
liet of ‘maanbodem’ waardevolle grondstoffen bevat die, 
als die gewonnen en verwerkt zouden worden, een aantal 
belangrijke toepassingen op aarde zouden kunnen hebben. 
Eén van de sporengassen van maanregoliet is helium-3, dat 
kan worden gebruikt om energie te op te wekken. Uitge-
breid onderzoek is uitgevoerd om aan te tonen hoe helium-3 
kan worden gebruikt in een kernfusiereactie met deuterium. 
1Kg helium-3 dat wordt verbrand met 0,67 kg deuterium kan 
ongeveer 19 megawatt-jaar aan energie produceren (bron 
http://www.asi.org/adb/02/09/he3-intro.html). In perspec-
tief: dit is een energiebron die 10 keer meer waard is dan 
alle fossiele brandstoffen samen die momenteel worden 
gewonnen op aarde.

Naast helium-3 is ook silicaoxide aanwezig en na extractie 
van mineralen kan daaruit zuurstof worden verkregen voor 
het gebruik bij beademing en voortstuwingssystemen. Met 
al deze mogelijkheden, in combinatie met de groeiende 
noodzaak om op zoek te gaan naar alternatieve energie-
bronnen voor het genereren van elektrische energie op 
aarde, is de belangstelling in de haalbaarheid van mijn-
bouw op de maan toegenomen. In januari 2010 is door de 
Universiteit van Wisconsin - Madison een nieuw onderzoek 
uitgevoerd, waarbij gekeken werd naar de haalbaarheid van 
de toepassing van gebruikte technologieën op aarde voor 
mijnbouw bij de zwaartekracht van de maan, met een bij-
zondere interesse voor het sorteren van bodem op grootte. 
“Één van de sleutels tot efficiënte winning is, om ervoor te 
zorgen dat de bodemdeeltjes kunnen worden gezeefd en 
de te grote en te kleine deeltjes worden verwijderd, om 
zo de meest nauwkeurige maatverdeling van de deeltjes 
te verkrijgen”, zegt Nathan Wong, project teamleider en 
senior mechanische techniek- en ruimtevaartstudent. “Onze 
primaire focus was uit te vinden of een mechanische zeef, 
die op aarde wordt toegepast voor sorteren van poeders en 

vloeistoffen op grootte, bij de zwaartekracht van de maan 
net zo effectief kon functioneren”.

Omdat een reis naar de maan naar schatting $3 miljard 
kost, was reizen naar de maan voor het uitvoeren van de 
experimenten geen optie. Dat betekende dat Wong en zijn 
team van 10 studenten drie uitdagingen moesten aanpak-
ken. Ten eerste moesten ze de zwaartekracht van de maan 
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Zonder gereedschap snelle demontage van de zeef 

Minimaal aantal onderdelen maakt het gemakkelijk 
te reinigen

Met zijn compacte ontwerp past de zeef perfect 
binnen de testruimte

Na succesvolle proeven met het op grootte sorteren van ‘maanbodem’ door de Universiteit van 
Wisconsin - Madison, heeft NASA de Russell Compact Sieve® aangeschaft om exploratiewerkzaam-
heden en onderzoek te blijven doen naar de mogelijkheden van mijnbouw op de maan.

Afbeelding 1.: De testruimte met de Russell Compact Sieve® waarmee 
de experimenten worden uitgevoerd
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simuleren. Dat werd bereikt met behulp van een speciaal 
aangepast vliegtuig genaamd ‘G-Force’, officieel bijge-
naamd binnen NASA als “Het gewichtloze wonder” maar 
meestal aangeduid als de “Kotskomeet”. Het apparaat 
creëert gedurende een korte tijd een gewichtloze omge-
ving waarin onderzoek kan worden uitgevoerd. Om dat te 
bereiken, begint het vliegtuig op een hoogte van 20.000ft, 
maakt dan een hoek van 45 graden naar een hoogte van 
32.000ft waar het de stuwkracht en hellingshoek vermin-
dert. Tijdens deze 1/6g manoeuvre wordt gedurende 25-30 
seconden de zwaartekracht van de maan gesimuleerd. 
Daarbinnen zou het zeefexperiment moeten plaatsvinden.

De tweede belangrijkste uitdaging was om een geschikt 
monster van maanregoliet voor het experiment te ver-
krijgen. Dat werd geleverd door Orbitec, een nationale 
koploper op het gebied van ruimtevaartonderzoek en 
-ontwikkeling, die een simulatie van maanregoliet kon 
vervaardigen - kunstmatig aards materiaal dat maanbo-
dem nabootst.

De derde uitdaging was om een passende zeef te vinden, 
die maandeeltjes op grootte kon sorteren, zowel op het 
terrein van de vliegbasis (om de vergelijking uit te voeren) 
als bij de zwaartekracht van de maan. Vanwege ruimtege-
brek moest de zeef klein en compact zijn, en eenvoudig 
en gemakkelijk te reinigen tijdens de vluchten. Hiervoor 
nam het onderzoeksteam contact op met Russell Finex. 
Na zorgvuldige afweging werd gekozen voor een Russell 
Compact Sieve® vanwege het rechttoe-rechtaanontwerp. 
Daardoor paste het apparaat precies in de speciaal ge-
bouwde testruimte, die voorafgaand aan de plaatsing in 
het vliegtuig volledig was afgedicht, zodat het apparaat 
ingekapseld kon worden (zie afbeelding 1). “De regoliet-
simulatie is een zeer fijn poeder en de zeefunit moet dus 
gemakkelijk te reinigen zijn.” legt Wong uit. “En omdat 
het een snel ontsluitingssysteem met klemmen heeft en 
zeer weinig componenten, kan de zeef veel gemakkelijker 
gereinigd worden tussen testvluchten”.

Met de drie belangrijkste uitdagingen opgelost, konden de 
experimenten beginnen. Om ervoor te zorgen dat resul-
taten representatieve gegevens produceerden, was een 
gecontroleerde omgeving binnen de testruimte noodzake-
lijk. Daarvoor werden 12 kleine blikken gevuld met gelijke 
hoeveelheden maanregolietsimulatie en direct boven de 
zeef geplaatst. Vervolgens, iedere keer als het vliegtuig 
de zwaartekracht van de maan behaalde, werd een blik 

met maanregoliet geleegd in de zeef. Lege blikken onder 
de machine verzamelden het gezeefde materiaal, terwijl 
deeltjes boven 75 micron van de zeef werden afgevoerd en 
opgevangen in een aparte bak. Het complete systeem was 
aangesloten op een computer, zodat het onderzoeksteam 
de maanregolietsimulatie op de gewenste tijd kon legen, 
en de toevoersnelheid kon controleren. Ook was er in de 
zeef een videocamera geïnstalleerd om de kenmerken van 
de productdoorvoer te registreren.

Toen de eerste fase van het onderzoek achter de rug was, 
beloofden de resultaten van de zeefproeven een aantal 
veelbelovende bevindingen, die suggereren dat de Rus-
sell Compact Sieve® bij de zwaartekracht van de maan 
gebruikt kan worden. Uit de videobeelden bleek ook dat 
de productdoorvoer binnen de zeef zeer vergelijkbaar was 
met die van de zeefproeven die waren uitgevoerd op de 
vliegbasis. “De resultaten waren bemoedigend en geven 
een eerste indicatie dat we op een dag kunnen zeven op 
de maan. Gehoopt wordt dat verdere experimenten in de 
aankomende jaren uitgevoerd zullen worden.” Wong con-
cludeert: “Het was goede stap om NASA en de Universiteit 
van Wisconsin - Madison met Russell Finex in contact te 
brengen. Wij kijken uit naar onze relatie met Russell Finex 
in de toekomst.”

Na het succes van dit onderzoek schafte NASA een Russell 
Compact Sieve® met dubbel dek aan. Met deze machine 
willen ze verder te gaan met het onderzoek dat de Univer-
siteit van Wisconsin - Madison is gestart.

Al meer dan 75 jaar vervaardigt en levert Russell Finex 
filters, zeven en separators ter verbetering van de product-
kwaliteit, verhoging van de productiviteit, om de gezond-
heid van de werknemers te beschermen, en zorgt ervoor 
dat poeders en vloeistoffen niet besmet raken. Russell 
Finex is operatief over de hele wereld in een verscheiden-
heid van sectoren, waaronder coatings, voeding, farma-
ceutische producten, chemicaliën, lijmmiddelen, plastisols, 
verf, metaalpoeders en keramiek.
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