
Kemira Chemicals (UK) Ltd. (Kemira), onderdeel van 
chemiegroep Kemira Oyj, is producent van geavanceerde 
chemicaliën voor pulp en papier, waterbehandeling, olie 
en gas en een wereld aan andere industriële chemische 
toepassingen. Op zijn productielocatie in Ellesmere Port in 
het Verenigd Koninkrijk produceert Kemira verschillende 
coagulanten voor de behandeling van afvalwater.

Deze hoogwaardige chemicaliën worden gebruikt in 
huishoudelijke en industriële waterzuiveringsprocessen om 
bepaalde deeltjes en organische stoffen te verwijderen. Zoals 
met alle Kemira-producten is alleen de hoogste kwaliteit 
materiaal aanvaardbaar, iets dat wordt weerspiegeld door de 
kwaliteit van de grondstoffen en de verwerkingsapparatuur die 
bij de productie wordt ingezet. Vanwege de grote vraag naar 
deze producten moet Kemira efficiënte apparatuur van hoge 
capaciteit gebruiken om een optimale output en minimale 
productie-uitvaltijd te garanderen. Bij het zoeken naar een 
oplossing voor het screenen van inkomende grondstoffen nam 
Kemira daarom contact op met Russell Finex voor een oplossing.

Kemira had in een eerder stadium problemen ondervonden 
met verontreiniging in zijn chemisch productieproces. 
Bulkbeladingen van grondstoffen zoals aluminiumhydraat 
kunnen stenen, hout en samengeklonterd materiaal bevatten. 
Deze materialen zouden rechtstreeks in met glas gevoerde 
chemische reactoren worden getransporteerd en het inwendige 
van deze reactoren beschadigen, evenals de roerwerken 
en verderop gelegen pompen, kleppen en leidingen.

David Sparks, productielocatiemanager bij Kemira 
Chemicals (UK) Ltd. Ellesmere Port: “We ondervonden 
aanzienlijke problemen met schade aan onze reactoren 
en andere apparatuur als gevolg van verontreiniging 
in een aantal van onze hydraatpoeders. Naast de hoge 
kosten van het vervangen of repareren van de apparatuur, 
betekende dit ook kostbare productie-uitvaltijd.”

Na overleg met Russell Finex werd besloten dat een trilzeef, 
de Russell Compact Sieve®, de ideale oplossing zou zijn om 
verontreiniging uit de binnenkomende poeders te verwijderen. 

Deze innovatieve trizeef met hoge capaciteit kan 
eenvoudig worden geïnstalleerd in bestaande transport- 
en laadlocaties, en is een compacte oplossing voor 

Verhoog de productie - Deze vibrerende screeners 
bereiken een hogere doorvoer per oppervlak gaas dan 
conventionele trilzeven 

Past in kleine ruimtes - Deze screeners kunnen een-
voudig in bestaande installaties en transportbanden wor-
den geplaatst

Bescherm apparatuur en eindproduct - Verwijder 
mogelijk schadelijk overmaats materiaal uit poeders en 
vloeistoffen

Kemira heeft een industrieel zeefsysteem geïnstalleerd voor het controleren van binnenkomende 
grondstoffen uit droge bulktankwagens

Figuur 1. De Russell Compact Sieve® geïnstalleerd als onderdeel 
van een transportlijn voor binnenkomende grondstoffen bij Kemira 
Chemicals (UK) Ltd.

Russell Compact Sieve biedt controle van 
grondstoffen op productielocaties chemische stoffen
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Figuur 2. De Russell Compact Sieve® wordt gebruikt om tot 48 ton 
binnenkomend poeder per dag te screenen.
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Figuur 3. De Russell Compact Sieve® verwijdert verontreiniging 
uit aluminiumhydraatpoeders en beschermt de chemische 
verwerkingsapparatuur

het screenen van binnenkomende materialen. Het 
apparaat werd geïnstalleerd als onderdeel van het 
transportsysteem van de droge bulktankwagen naar de 
reactor en wordt gebruikt om tot 48 ton aluminiumhydraat 
per dag te screenen en de stroomafwaartse 
apparatuur te beschermen tegen verontreiniging.
Sparks: “We zijn heel blij met de manier waarop 
de Russell Finex-zeef heeft gepresteerd sinds de 
installatie. Hij is van onschatbare waarde gebleken bij 

het controleren van binnenkomende materialen, en we 
hebben vrijwel geen problemen meer ondervonden 
met vervuiling of schade aan onze apparatuur. Het 
apparaat wordt de hele dag gebruikt, elke dag en heeft 
onze verwachtingen qua duurzaamheid overtroffen.”

Het Russell Compact Sieve®-assortiment van trilzeven 
wordt in verschillende sectoren gebruikt om overmaatse 
vervuiling te verwijderen en is ideaal voor het met hoge 
capaciteit screenen van poeders en vloeibare materialen. 
Deze industriële zeven passen netjes in bestaande 

productielijnen en bieden een aanzienlijke zeefcapaciteit 
zonder dat er sprake is van overmatig ruimtegebruik. 
Dankzij een innovatief ontwerp nemen deze zeven minder 
dan de helft van de hoogte van een traditionele trilzeef in 
gebruik en dankzij een breed scala aan maten en configuraties 
kan de machine worden aangepast aan de exacte behoeften 
van chemische, minerale of andere toepassingen.

Russell Finex is opgericht in 1934 en is wereldleider in 
het leveren van industriële zeef- en filtratieoplossingen 
voor de verwerkende industrie. Met een reeks check-
screeners, trilseparatoren en zelfreinigende filters kan 
het bedrijf oplossingen bieden voor de verwerking van 
grondstoffen, primaire en secundaire productieprocessen en 
de controle van eindproducten die kan worden toegepast 
op chemische, farmaceutische, voedsel, metaalpoeders, 
coatings en een reeks van andere industrieën.
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