
Jako światowy lider w technologii produkcji, Russell 
Finex pomaga firmom na całym świecie nie tylko 
zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko, ale 
także zwiększyć wydajność produkcji. Koncentrując się 
na osiągnięciu zrównoważonego rozwoju w coraz bardziej 
naruszającym równowagę ekologiczną świecie, Russell 
Finex z przyjemnością podjął współpracę z Entocycle, 
pomagając firmie osiągnąć pożądane cele w ramach 
nowo utworzonego, pilotażowego obiektu testowego w 
London Bridge.

Tradycyjnym sposobem pozyskiwania białka na paszę 
zwierzęcą jest proces hodowlany, który ma niezwykle 
szkodliwy wpływ na środowisko, powodując problemy 
takie jak zbyt intensywne połowy i utrata różnorodności 
biologicznej. Keiran Whitaker, założyciel Entocycle, starał 
się rozwiązać ten problem, łącząc naturalny proces z 
pionierską, odnawialną technologią produkcji białka 
na dużą skalę w dowolnym miejscu na świecie. Firma 
Entocycle, powstała w 2014 i powiększona 2016 r., zajmuje 
się hodowlą i zbiorami muchówki Hermetia illucens, której 
larwy karmione są odpadami organicznymi, a następnie 
przekształcane w wysokobiałkową paszę. Te larwy i 
wytwarzane przez nie odpady (zwane z ang. „frass”) można 
następnie wykorzystać do różnych zastosowań. Larwy 
– główny cel produkcji Entocycle – są zbierane w celu 
wykorzystania ich jako źródło białka na paszę dla zwierząt 
w przemyśle rolniczym, podczas gdy wyprodukowany olej 
i frass wykorzystywane są odpowiednio w biopaliwach 
oraz jako nawóz.

Proces hodowli i produkcji

Wyklute larwy Hermetia illucens karmione są wstępnie 
rozłożonymi odpadami żywności ekologicznej (takimi 
jak zużyte fusy po kawie lub ziarno browarniane) w 
zamkniętym, kontrolowanym środowisku. Kiedy larwy 
zużyły wystarczającą ilość odpadów organicznych, 
przekształcając je w wysokobiałkową masę, proces 

znajduje się na etapie, w którym ekologiczne odpady 
można przekształcić w trzy cenne produkty: mączka 
owadzia (białko), olej owadzi i frass (nawóz organiczny).

Frass i larwy są następnie oddzielane przy użyciu Russell 
Eco Separator®, przy czym frass przetwarzany jest 
następnie na mąkę białkową, pakowany i wysyłany do 
zastosowania w rolnictwie. Niewielką część zebranych 
larw należy jednak zachować i pozwolić im przekształcić 
się w dorosłe osobniki Hermetia illucens, aby móc 
ponownie rozpocząć cykl hodowlany, umożliwiając 

Nadaje się do zastosowań mokrych lub suchych

Łatwo regulowany, aby umożliwić kontrolę ruchu 
materiału na powierzchni ekranu

Dokładnie rozdziela on materiały do pięciu frakcji 
w trakcie jednej operacji

Russell Eco Separator® zastępuje ręczne 
przesiewanie muchówki Hermetia illucens, w celu 
poprawy oddzielenia białka żywnościowego od 
biomasy
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Entocycle ulepsza swój zakład pilotażowy o separator Russell Finex, zaprojektowany w 
celu poprawy procesu przesiewania i zwiększenia ogólnej wydajności

Ilustracja 1. De Russell Eco Separator® służy do oddzielania larw 
muchówki Hermetia illucens od odpadów owadzich (frass)
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tym samym całkowicie odnawialny, samowystarczalny 
proces.

Po zainstalowaniu Russell Eco Separator®, cały ten 
cykl - od wyklucia larw po pakowanie pasz - zajmuje 12 
dni. Jest to niesamowicie szybki proces w porównaniu 
z innymi, bardziej tradycyjnymi metodami, takimi jak 
uprawa soi lub pozyskiwanie mączki rybnej.

Rozwiązanie – przesiewacz wibracyjny

Matthew Simmonds, dyrektor ds. technologii, który 
nadzorował budowę nowego pilotażowego ośrodka 
testowego Entocycle, powiedział: „Szukaliśmy 
kompaktowej maszyny, raczej okrągłej niż liniowej, dzięki 
czemu Russell Eco Separator® idealnie wpasował się do 
naszej linii produkcyjnej. Russell Finex jest dla nas firmą 
lokalną, dlatego jeszcze łatwiej było nam zorganizować 
testy w ich specjalistycznych placówkach testowych, a 
także w naszej własnej fabryce.

Entocycle początkowo stosował ręczny procesu 
przesiewania larw, ale ponieważ okazało się to zarówno 
pracochłonne, jak i czasochłonne, poszukiwał innej 
bardziej wydajnej metody, która była w 100% stanie 
sprostać popytowi w nowym zakładzie pilotażowym w 
London Bridge. Kierując się zaleceniami innych firm, 
które wykorzystały Russell Eco Separator® do podobnych 
zastosowań, Entocycle zwróciła się do Russell Finex 
w celu dostarczenia innowacyjnego rozwiązania do 
przesiewania, pozwalając firmie niezwykle zwiększyć 

Ilustracja 2. Kluczem do sukcesu Russell Eco Separator® jest 
sposób, w jaki pozwala on na wysoką przepustowość materiału

wydajność produkcji do 1,39 ton na godzinę, przy 
średnim czasie przesiewania około 177 minut na 
zebranie jednostki białka.

Russell Eco Separator® oferuje przedsiębiorstwom 
opłacalne, niezawodne rozwiązanie dla różnych branż. 
Urządzenie to nie tylko niezwykle wszechstronne, ale 
również nadaje się do zastosowań mokrych i suchych, 
a dzięki czterem sitom umożliwiającym rozdzielenie na 
5 frakcji za jednym razem, jest ono w stanie zwiększyć 
wydajność produkcji i skutecznie oddzielić odpady.

Simmonds kontynuuje: „Wybraliśmy Russell Finex, 
ponieważ firma cieszy się renomą w branży. Russell 
Eco Separator® jest bardzo wszechstronny, co pozwala 
nam zmieniać ustawienia, i może on być stosowany do 
przesiewania mokrych lub suchych materiałów, co daje 
nam elastyczność w przyszłości. Z niecierpliwością 
oczekujemy ugruntowania długoterminowych relacji z 
Russell Finex ponieważ kontynuujemy rozwój naszej 
produkcji ”

Od 85 lat, Russell Finex jest wiodącym światowym 
producentem rozwiązań do przesiewania i filtrowania, 
mających na celu poprawę jakości produktu, zwiększenie 
wydajności oraz skutecznej separacji cieczy, proszków 
i ciał stałych od zanieczyszczeń. Obsługując różne 
branże, takie jak farmaceutyczna, spożywcza, 
recyklingu, ceramiczna czy przemysł farb, proszków 
metali i powłok, Russell Finex z przyjemnością zapewnia 
ochronę najwyższej jakości produktów dla firm na całym 
świecie.
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