
Milhans Gida ve Tarim Urunleri, da Turquia, é um 
destacado produtor de produtos e snacks, saudáveis e 
de alta qualidade, de nozes/castanhas. Fundada em 
2009, a empresa cresceu rapidamente para se tornar um 
importante fabricante de produtos de marca própria para 
alguns dos maiores varejistas de alimentos da Turquia, 
além de fornecer sua própria linha de snacks Milhans.

Nas instalações de produção da Milhans, em Kocaeli, Turquia, 
uma área chave da produção é a linha de processamento de 
amendoim. Com  amendoim sendo  usado em uma variedade de 
marcas da  Milhans e alimentos de marca própria de terceiros, 
é imperativo que a qualidade e a higiene dos produtos finais 
atinjam os mais altos níveis. Enquanto a empresa continua 
a atender à crescente demanda por seus produtos, os 
equipamentos utilizados em toda a planta precisam atender 
a altos níveis de capacidade sem comprometer a qualidade 
do produto. Ao procurar um sistema de filtração para otimizar 
a recuperação do óleo de cozinha do processo de fritura, 
a Milhans consultou a Russell Finex sobre uma solução.

Os amendoins são fritos em uma fritadeira industrial 
usando óleo vegetal em torno de 150°C. Uma vez que certa 
quantidade de amendoim esteja frita, o óleo é removido da 
fritadeira e filtrado para remover contaminantes, antes de 
ser reciclado e usado novamente. Anteriormente, a Milhans 
estava usando um sistema de filtração em  papel para filtrar 
o óleo recuperado. Entretanto, esse sistema não vinha 
alcançando a produtividade exigida, nem proporcionando 
qualidade consistente de filtração. Além disso, ocorriam 
paradas de produção para trocar manualmente os 
cartuchos de filtro de papel, que ficavam frequentemente 
saturados e entupidos com contaminação. Trocas, não 
raro, tinham que ser realizadas várias vezes por dia.

Alev Palabiyik, Gerente de Produção da Milhans, disse: “Os 
filtros de papel que estávamos usando anteriormente para 
filtrar o óleo de cozinha não estavam atendendo às nossas 
necessidades de produção. Esses filtros não eram capazes de 
fornecer a filtração fina e consistente de que precisávamos, 

e estávamos experimentando altos custos por termos 
que trocar continuamente os cartuchos de filtro de papel. 
Também precisávamos de um sistema de filtração com 
uma capacidade significativamente maior para atender às 
crescentes demandas por nossos produtos de amendoim.”

Melhore a qualidade do produto – Obtenha filtração mais 
fina e melhor qualidade dos produtos finais.

Reduza os custos de produção – Elimine os custos 
contínuos de substituição e descarte de cartuchos de filtro 
usados.

Aumente os índices de produção - Elimine paradas para 
trocar elementos filtrantes e evite a redução progressiva da 
vazão causada pelo entupimento dos elementos filtrantes.

Milhans substitui método de filtração em papel por sistema de filtração inovador, aumentando 
a produção em 20 vezes e melhorando a qualidade do óleo de fritura reciclado

Figura 1. O Self-Cleaning Russell Eco Filter® instalado na linha de 
processamento de amendoim das instalações de produção da Milhans , 
em Kocaeli, Turquia.
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Self-Cleaning Russell Eco Filter® instalado em linha de 
produção de amendoim para recuperar óleo de cozinha
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Após consulta com a Russell Finex, ficou decidido 
que o filtro autolimpante Russell Eco Filter® instalado 
com um Russell Filter Management System™ seria a  
solução ideal para recuperar o óleo de cozinha usado.

Este sistema de filtração foi fácil de instalar na 
linha de produção existente e é capaz de filtrar 
líquidos em altas temperaturas, sendo uma melhoria 
significativa em relação aos cartuchos de filtro de papel.

Comparado com os filtros de papel, o Self-Cleaning Russell 
Eco Filter® fornece uma vazão de óleo de cozinha 20 vezes 
maior, enquanto filtra um tamanho de partícula menor 

– 50 micra contra 80 micra conseguidos anteriormente. 
Portanto, além de oferecer uma capacidade aumentada, 
o novo filtro garante uma qualidade de óleo de cozinha 
ainda mais fina e consistente. Adicionalmente, o exclusivo 
design autolimpante elimina as interrupções para troca de 
cartuchos de filtro e as quedas de vazão por entupimento, 
que demandariam limpeza dos elementos filtrantes.

O Sr. Palabiyik continuou: “Nosso novo filtro da Russell 
Finex melhorou significativamente esta área de produção.  
Temos uma expectativa de retorno do investimento 
de 150% por ano na unidade, através de economias
feitas por não termos que comprar cartuchos de filtro 
de papel para substituição. O aumento da qualidade 
do óleo recuperado significa que podemos continuar a 
atender aos altos padrões esperados por nossos clientes.”

Estes filtros apresentam um exclusivo sistema de limpeza 
SpiroKlene™ para propiciar remoção efetiva e contínua 
dos contaminantes de um líquido, tão pequenos quanto 
10 micra. O design de autolimpeza aumenta os índices 
de produção por reduzir o tempo de parada causado pela 
necessidade de substituição de cartuchos de filtro e por 
eliminar a redução progressiva da vazão em função do 
entupimento causado pela contaminação. Isto resulta 
em uma redução considerável nos custos de produção, 
eliminando os custos contínuos de substituição e descarte 
dos meios filtrantes usados, bem como reduzindo o 
desperdício de produtos líquidos, os custos de mão de obra e 
o tempo de linha parada. Os filtros são totalmente fechados, 
o que significa ausência de vapores e limitada exposição 
dos operadores a líquidos. Uma linha de filtros de líquido de 
alto fluxo, alta temperatura e sanitários está disponível para 
atender a várias aplicações. Além disso, estão disponíveis 
configurações horizontal e vertical em vários tamanhos, o que 
permite facilidade de instalação em tubulações existentes.

A adição do Russell Filter Management System™ 
permite a automação completa do Self-Cleaning Russell 
Eco Filter®. O sistema monitora continuamente o 
processo de filtração, permitindo que o filtro funcione 
eficientemente sem o envolvimento do operador. Isto 
melhora a segurança, eliminando o contato do operador 
com produtos potencialmente perigosos, como óleo 
de cozinha quente. Também gera economia de custos 
por reduzir a perda de produto bom e reduzir a mão de 
obra, já que nenhuma supervisão manual é necessária.

Fundada em 1934, a Russell Finex tem mais de 80 anos 
de experiência em fornecer tecnologia de separação 
para produtores de alimentos e bebidas. Buscando 
otimizar uma linha de processamento, seja por meio de 
economia em mão de obra e em custos de desperdício, 
redução do tempo de produção parada, aumento da 
capacidade ou melhoria da qualidade do produto final, 
a Russell Finex possui uma variedade de soluções de 
filtração e peneiramento para a indústria de alimentos.
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Figura 2. O Self-Cleaning Russell Eco Filter® com o Russell Filter 
Management System™ fornece uma solução automatizada para 
filtrar óleo de cozinha recuperado.
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