
“Alleen al in de Verenigde Staten wordt naar schatting 
200 miljoen liter gebruikte motorolie op ontoelaatbare 
wijze afgevoerd door ter plaatse te worden gedumpt, 
in de vuilnisbak te worden gegooid (waardoor het 
uiteindelijk op stortplaatsen terechtkomt) en in rioleringen 
te laten wegvloeien”, zegt een EPA-document met de titel 
“Verzamelen van afvalolie voor recycling/hergebruik.”

“Als alle gebruikte olie, die niet op de juiste manier wordt 
afgevoerd, goed wordt beheerd, kunnen de Verenigde 
Staten dagelijks duizenden vaten olie besparen”, gaat 
het EPA-document verder. “Gebruikte olie die op de juiste 
wijze wordt behandeld, kan opnieuw worden geraffineerd 
tot smeermiddelen, worden verwerkt tot brandstofoliën 
en worden gebruikt als grondstof voor de raffinage- en 
petrochemische industrie.”

Door middel van programma’s voor de terugwinning en het 
hergebruik van afvalolie, proberen pro-actieve landen zoals de 
Verenigde Staten en Canada, maar ook tal van andere regio’s 
het gevaar van een onjuiste verwijdering van afvalolie om te 
zetten in een waardevolle hulpbron. Om dit doel te bereiken 
maken slimme bedrijven gebruik van een nieuwe generatie 
zelfreinigende filtertechnologie, die afvalolie effectiever kan 
verwerken tot kwaliteitsproducten, met minder stilstand en 
arbeid dan mogelijk is met traditionele apparatuur.

Veroveren van een nieuwe markt

Global Recuperation, een afvalverwerkingsbedrijf gevestigd 
in Quebec in Canada, herwint gebruikte motorolie en 
filters, samen met andere industriële grondstoffen. Hoewel 
afvalolie verplicht moet worden herbruikt in een groot deel 
van Canada, wilde Eric Poisson, directeur van het bedrijf, de 
onvoldoende belichte marktniche voor een hogere kwaliteit 
van brandstofolie, gemaakt van verwerkte afvalolie, 
veroveren.

“Een aantal industriële klanten had behoefte aan een 
eenvoudigere en schonere brandstofolie dan de gefilterde 
afvalolie, die momenteel op de markt wordt aangeboden”, 
zegt Poisson. “Voor het verbranden moet typisch gefilterde 
afvalolie vooraf in verschillende stappen door de gebruiker 
worden gescreend, en dat proces laat meer residu achter dan 
gewenst.”

Global Recuperation en andere verwerkers in de Quebec-
regio filtreren olieresiduen gewoonlijk met statische 
filterpatronen van 20-mesh (900 micron). Maar er waren 
uitdagingen bij deze productiebenadering. 

“De afvalolie bevatte een variabel percentage aan vaste 
stoffen, die onze statische filters snel verstopten”, zegt 
Poisson. “Een toegewijde medewerker moest de filters om 
de 10 tot 60 minuten handmatig reinigen, afhankelijk van 
de concentratie aan vaste stoffen. Hij moest het filterpatroon 
telkens verwijderen, reinigen en vervangen om vervolgens 
de productie te hervatten. Dit proces was te langzaam, te 
arbeidsintensief en te duur.”

Door het unieke, zelfreinigende ontwerp, is 
filtratie bij fijnere doorgangen mogelijk. 

Dankzij het geïntegreerd ontwerp past de Russell 
Eco Filter® perfect in elke proceslijn.

Het vervangen van statische patroonfilters door het 
Self-Cleaning  Russell Eco Filter® maakt het reinigen 
tussen procesreeksen snel en eenvoudig, met een 
minimum aan onderbreking. 

Afvalolie omzetten in winst 
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Een innovatief afvalverwerkingsbedrijf creëert een hoogwaardige brandstofolie op basis van 
afvalolie, met behulp van een zelfreinigend filter dat de arbeid vermindert met 75%, het 
onderhoud met 50% in een productieruimte die 60% kleiner is

Self-Cleaning Russell Eco Filter®
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Om uit afvalolie een schonere, hoogwaardige brandstofolie 
te maken en de productie te stroomlijnen, schakelde Global 
Recuperation over op een ultramodern, zelfreinigend 
filtersysteem van Russell Finex. 

“Met behulp van de zelfreinigende filter met een filterkorf 
van 150-micron, verwijdert ons proces meer vuildeeltjes uit 
afvalolie, zoals bv. kleine ijskristallen die zich in de winter 
kunnen vormen, wat resulteert in een schonere verbranding 
van de brandstofolie met minder residu’s”, zegt Poisson. 
“Omdat er minder roetdeeltjes zijn, hoeft ons hoogwaardige 
brandstofproduct slechts één keer voor gebruik te worden 
gescreend, in tegenstelling tot inferieure stookolie, die 
meerdere keren moet worden voor gescreend. Dankzij de 
betere filtratie gaan de brandstofpompen ook een stuk 
langer mee.”

“Mijn klanten betalen voor brandstofolie, niet voor 
onzuiverheden of water, en dat is wat ze krijgen,” voegt 
Poisson toe. 

Omdat het zelfreinigende Russell Eco Filter® systeem 
direct in de pijpleiding geïntegreerd is, elimineert het 
arbeidsintensieve en handmatige reinigingstaken, zoals het 
vervangen van filterzakken of het reinigen van filterkorven. 
Het filterelement wordt dankzij een unieke spiraalschraper 
constructie doorlopend schoon gehouden, waardoor een 
optimale filtratie-efficiëntie wordt gegarandeerd. Door 
het ontwerp verloopt het reinigen van het filter tussen 
de opeenvolgende procesreeksen snel en eenvoudig, en 
met een minimum aan storingen tijdens de productie-
omschakelingen. Bovendien maakt een unieke Q-Tap klep 
het mogelijk om vers gefilterd materiaal te bemonsteren, 
zodat de kwaliteit eenvoudig ter plaatse kan worden 
gecontroleerd zonder de productie te onderbreken.

Vergeleken met vorige handmatig gereinigde filters, 
bespaart het nieuwe filtersysteem het bedrijf een 
aanzienlijke hoeveelheid arbeid en stilstand.

“De automatische schraper verwijdert alle vaste stoffen 
die aan het filter kleven, zodat deze altijd schoon is”, zegt 
Poisson. “Een medewerker houdt gewoon een oogje in het 
zeil en besteedt zijn tijd aan andere taken in de werkplaats. 
Het elimineren van de stilstand voor het reinigen en 
vervangen van filterzakken en filterkorven, heeft de 
productiewerkstroom drastisch verbeterd. We hebben de 
arbeid met 75% verminderd, het onderhoud met 50%.” 

Omdat het zelfreinigende filter volledig gesloten is, voorkomt 
het ook dat vervuilende stoffen van buitenaf het product 
verontreinigen, en beschermt het de gebruiker tegen 
morsen of dampen. De gebruikers merken een aanzienlijke 
verbetering van de productzuiverheid, doorvoer en 
afvalverwijdering. Daarnaast biedt de keuze uit eenvoudig 
te vervangen filterelementen extra flexibiliteit om aan de 
kwaliteitseisen van klanten te voldoen.

Zoals bedrijven als Global Recuperation nu ontdekken, past 
de zelfreinigende Russell Eco Filter® naadloos in bestaande 
productielijnen, waarbij in veel gevallen aanzienlijke 
capaciteit wordt toegevoegd, zonder dat er veel ruimte 
nodig is. “De zelfreinigende filter neemt 60% minder ruimte 
in dan onze oude, statische filters”, zegt Poisson. “Dit 
heeft productieruimte vrijgemaakt, die ons zal helpen om 
onze bestaande faciliteiten uit te breiden naarmate onze 
activiteiten groeien.”  

“Omdat mijn medewerkers geen filterzakken of filterkorven 
hoeven te verwijderen, worden ze niet blootgesteld aan 
dampen of olieverontreinigingen”, zegt Poisson. “Mijn 
medewerkers zijn gelukkiger, en er hangt ook geen geur van 
afvalolie meer in de werkplaats.”  

Poisson vat het voordeel van de overstap naar het 
zelfreinigende filter samen: een veiligere omgeving voor zijn 
medewerkers, zijn bedrijf en de maatschappij.  

“Met hogere marges op een kwalitatief hoogwaardiger 
stookolieproduct, samen met aanzienlijk lagere arbeidskosten, 
zullen we binnen een jaar een ROI op het Eco Filter® bereiken”, 
zegt hij.

Al 85 jaar vervaardigt en levert Russell Finex filters, zeven en 
separators ter verbetering van de productkwaliteit, verhoging 
van de productiviteit, om de gezondheid 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 verscheidenheid van sectoren, waaronder 
coatings, voeding, farmaceutische producten, chemicaliën, 
lijmmiddelen, plastisols, verf, metaalpoeders en keramiek.
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