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Consorzio Latterie Virgilio is een Italiaans Consortium van 70 zuivel-
fabrieken en meer dan 2000 boeren. Samen met de leden van het 
consortium werkt het bedrijf aan de productie van zuivelproduc-
ten zoals boter, verse room en oude kaas. Vanwege toenemende 
mogelijkheden voor het gebruik van dierenvet heeft het bedrijf de 
kans aangegrepen om zijn productassortiment uit te breiden. Met 
vet afkomstig van de slachterij wilde het bedrijf twee belangrijke 
bijproducten uit dierenvet produceren: een dierenvetpaté (een 
Italiaanse delicatesse) en biodiesel.

Voor de verwerking van deze bijproducten van dierlijke vetten 
was een nieuwe productielijn nodig en daarom benaderde Virgilio 
een bekend ingenieursbureau om een productielijn te bouwen. 
Het voorgestelde systeem vereist dat het vleesvet wordt gehakt 
voordat het met stoom bij temperaturen van net onder de 100 ° C 
tot vloeibare vorm wordt verwarmd. Omdat het vleesvet vellen en 
kraakbeen bevat dat moeilijk af te breken is wordt het vloeibare 
product vervolgens door een filtratiesysteem geleid om te grote 
vervuiling te verwijderen. Het ingenieursbureau had eerder met 
Russell Finex samengewerkt en hoefde geen twee keer na te den-
ken over het gebruik van het Self-Cleaning Russell Eco Filter® voor 
deze fase van het productieproces bij Virgilio.

Het unieke ontwerp van het Self-Cleaning Russell Eco Filter® zorgt 
ervoor dat materiaal door het filterscherm gaat terwijl het scherm 
automatisch wordt gereinigd met behulp van een roterende wisser 
binnen in het element. “Het Eco Filter wissersysteem werkt contin-
ue, het oppervlak van het filter te allen tijde schoon houdend, met 
een consistente doorvoersnelheid en druk”, zegt Andrea Bozzellini, 
verantwoordelijke.
 
De eenheden werden aangepast om aan de precieze vereisten van 
de toepassing te kunnen voldoen. Aangezien het industriële filter 
vervuiling van boven de 100 micron moet verwijderen dat vervol-
gens wordt teruggevoerd naar de vergruizer om opnieuw bewerkt 
te worden, werd de afvoer verkleind van 2” tot 1” en aan een 
pomp aangesloten. De pomp voedt de hoofdleiding weer met de te 
grote stukken. “Russell Finex deed de nodige aanpassingen aan de 
machine om het proces te verbeteren”, vervolgt Bozzellini.

Vanwege de aard van het product dat wordt verwerkt dienen de 
leidingen regelmatig te worden schoongemaakt. Daarom werd 
een tweede Russell Eco Filter® geleverd dat in de opstelling zelf 

continue schoonmaakt met behulp van water met reinigingsmid-
del dat door de leidingen circuleert.

Russell Finex heeft meer dan 80 jaar ervaring met de productie 
en levering van separators, zeven en filters om productiviteit te 
verhogen en de kwaliteit van het product te waarborgen. Het 
bedrijf bedient een verscheidenheid aan industrieën in meer dan 
140 landen met toepassingen voor kleefstoffen, keramiek, chemi-
caliën, kleurstoffen, keramiek, voedsel, inkt, latex, metaalpoeders, 
verf, papiercoatings, farmaceutische producten, poedercoatings en 
afvalolie. 
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Leidt alles boven de 100 micron terug, zodat er geen 
verlies van goed product optreedt

Geïntegreerde tweede eenheid voor Clean-in-Place-
systeem

Zelfreinigend ontwerp voor consistente doorvoersnelheid en 
druk

Russell Finex levert Consorzio Latterie Virgilio aangepaste zelfreinigende Russell Eco Filters® voor 
de vervaardiging van bijproducten uit dierenvet

Figuur 1. Het Self-Cleaning Russell Eco Filter® geïnstalleerd bij Consorzio 
Latterie Virgilio

Top voedselconsortium gebruikt dierenvet voor 
de productie van biodiesel
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