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Stimați domni, 
 
Consorțiul AXE CONSULTING PLUS / MIDAX PRAHA, a fost înființat în scopul promovării de 
instalații, echipamente , produse performante pe piața românească, dar mai ales de 
implementare a tehnologiilor ecologice. 
Printre acestea se numără firma din Cehia 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
care  s-a axat în tehnologii de prelucrare semințe oleaginoase, tehnologii ecologice, cu 
eliminarea sau reducerea la maxim a folosirii soluțiilor chimice și/sau termice . 
 
Avem plăcerea să vă prezentăm o nouă realizare ale sectorului de cercetare-dezvoltare ale 
companiei FARMET, respectiv tehnologie pentru  
 

RAFINAREA FIZICĂ (BIO) A ULEIULUI VEGETAL 
 
Se constată, pe plan mondial, o creștere a cererii de instalații de rafinare uleiuri vegetale în 
scopuri alimentare, în special cu capacități mai mici. 
În plus, majoritatea furnizorilor, oferă tehnologii de rafinare chimică, învechită, care generează 
o mulțime de deșeuri (săpunuri, fosfatide diluate, ceruri cu ulei, pământ decolorat cu ulei, etc. 
Tehnologia propusă de noi se referă la o tehnologie fizică. Este rezultatul muncii de cercetare 
a FARMET, în colaborare cu universități și institute de cercetare și experți de vârf în 
procesarea uleiurilor vegetale. S-au efectuat numeroase teste de laborator atât în laborator 
propriu FARMET, cât și în mai multe laboratoare independente. 
Rezultatele obținute sunt excelente.  
Uleiul rafinat obținut prin această tehnologie este de o calitate net superioară față de uleiul 
rafinat obținut prin metoda clasică, chimică. 
Uleiul rafinat fizic are un nivel scăzut de acizi grași transnesaturați, acizi care au un efect 
negativ asupra sănătății umane (cauzează ateroscleroză). De asemenea s-a constatat și 
niveluri scăzute de contaminanți ai procesului (3-MPCD și GE), care sunt cancerigeni.  
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Rezultă un ulei mai bun, mult mai sănătos , iar datorită rafinării "blânde" se păstrează 
cantitatea maximî de antioxidanți naturali (în special tocoferoli). Drep urmare, uleiul rafinat 
poate fi păstrat mai mult timp. 
Acest lucru s-a realizat, în principal, prin reducerea expunerii termic, evitând astfel degradarea 
termică a uleiului. 
O parte din instalația noastră de rafinare a uleiului vegetal este nu numai dezodorizarea 
(eliminarea mirosului) ca în cazul rafinării chimice, ci și dezacidifierea (reducerea acidității 
libere a uleiului brut supus rafinării, prin mijloace fizice), fără formarea săpunului.  
 

PRIN RAFINAREA FIZICĂ ACESTE PROCESE AU LOC CONCOMITENT, 
FĂRĂ SUBSTANȚE CHIMICE, ULEIUL OBȚINUT FIIND PUR ORGANIC 

 
În comparație cu tehnologia convențională de rafinare, noua metodă reduce semnificativ vidul 
sub 1 mbar (de 6 ori mai mic decât la rafinarea chimică), permițând o tensiune superficială a 
lichidelor mai mică (ședere mai scurtă la temperatură ridicată). Astfel se obține o eliminare 
semnificativă a acizilor grași transsaturați.  
În procesul de dezacidifiere, nu apar deșeuri, ca în cazul rafinării convenționale, unde sunt 
create săpunuri care trebuie eliminate.  
Prelucrarea lor în instalații de capacitate mică nu este economică. 
Intensitatea energetică scăzută a procesului de rafinare este legată și de reducerea vidului, 
care joacă un rol semnificativ în economia funcționării liniei. 
 

OFERIM ECHIPAMENTELE TEHNOLOGICE DE RAFINARE FIZICĂ  
A  ULEIULUI VEGETAL PENTRU OBȚINEREA  

ULEIULUI ALIMENTAR ECOLOGIC CU CONȚINUT RIDICAT DE SUBSTANȚE 
VALOROASE DIN PUNCT DE VEDERE NUTRIȚIONAL  
(ACIZI GRAȘI Ω-3 ȘI Ω-6, TOCOFEROLI, STEROLI ...) 

 
Spre deosebire de rafinarea chimică, rafinarea fizică reduce la minimum utilizarea substanțelor 
chimice în procesul de prelucrare a uleiului vegetal și asigură, de asemenea, o prelucrare mai 
sănătoasă și mai ecologică a uleiului vegetal. Diferența de bază constă în reducerea la minimum 
a utilizării leșiei. Leșia (soluție de sodă caustică) nu este utilizată pentru îndepărtarea acizilor grași 
liberi (FFA) prin neutralizare, iar procesul nu creează stoc de săpun. FFA (acizii grași liberi) sunt 
distilați fizic în ultima etapă de rafinare: dezacidifierea. Pentru a obține o stabilitate și o calitate 
ridicată a uleiului în acesată fază de prelucrare, este foarte important să se asigure un vid de 
înaltă calitate, a se vedea descrierea dezacidifierii PS9. 
Leșia este utilizată doar în cantitate limitată pentru neutralizarea fosfatidelor și a acidului fosforic 
alimentar adăugat. 
 
Avantaje principale: 
 
  Sarcină termică scăzută pe ulei datorită obținerii unui vid ridicat prin uscarea prin 

congelare de calitate a vaporilor de apă 
  Minimizarea conținutului de acizi trans-grași (nedorite, cancerigene) 
  Minimizarea formării contaminanților din proces (3-MCPD) (nedorită, cancerigenă) 
  Conservarea conținutului ridicat de steroli și tocoferoli (vitamina E) 
  Realizarea unei recuperări maxime a căldurii în scopul minimizării cerințelor de energie 
  Propunerea de izolații adecvate, cu scopul de a reduce pierderile 
  Fără echipamente de înaltă presiune - încălzirea la temperatură înaltă este rezolvată 

folosind un sistem modern fără presiune cu ulei de transfer de căldură de înaltă calitate 
  Optimizarea costurilor de exploatare - lot optim pentru suporturile de intrare 
  Proiectarea liniei modulare minimizează necesarul de spațiu al tehnologiei 
  Versatilitatea pieselor / aparatelor simplifică service-ul echipamentelor 
  Un proces complet automatizat și controlul său inteligent, monitorizarea parametrilor 
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tehnologici. Parametrii calitativi ai uleiului în etapele individuale de prelucrare trebuie 
monitorizați folosind proceduri de laborator - rezultatele de laborator imediate pot fi 
integrate în sistemul de management al tehnologiei care oferă o viziune coerentă a 
funcționării, performanței și calității procesării (a se vedea opțiunea Management 
tehnologic) 

 
Procesul este împărțit în 4 seturi PS de operare. 
 
  DEGUMAREA este prima parte a tehnologiei de rafinare a uleiului. Scopul său este de 

a elimina fosfolipidele hidratabile și, parțial, non-hidratabile (ppmP). Aceste fosfolipide 
sunt un produs secundar valoros care poate fi amestecat cu turtele (șroturile) ca o 
componentă furajeră de calitate în cazul în care fabrica de rafinare a uleiului este 
precedată de o secție (instalație) de presare pentru semințele oleaginoase. 

 
Fig.1: O schiță tehnologică simplificată a  procesului de Degumare Extra 

 

 
  A doua parte a tehnologiei include ALBIREA care îndepărtează pigmenții, carotenii și 

fosfolipidele reziduale din ulei. Pământul de albire (încărcat cu ulei după filtrare) este 
produsul secundar care poate fi adăugat în turte (șroturi), compostat sau utilizat în 
stațiile de biogaz. 

 
Fig.2: O schiță tehnologică  simplificată a  procesului de albire 
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  A treia parte a tehnologiei este WINTERIZAREA (solidificarea prin frig a cerurilor) care 

îndepărtează cerurile din ulei. Vinterizarea este folosită pentru uleiuri cu un conținut 
ridicat de ceară - de obicei ulei de floarea soarelui; vinterizarea nu este necesară pentru 
soia și rapita. 

 
Fig. 3: O schită tehnologică simplificată a procesului de vinterizare 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  DEZACIDIFIEREA este ultima etapă a tehnologiei. Distilează acizii grași liberi (FFA) și 

substanțele aromate. Acest produs secundar este utilizat în scopuri tehnice. 
 

 
Fig. 4: O schiță tehnologică simplificată a procesului de dezacidifiere 

 

 
Oferta conține o metodă de ultimă generație pentru rafinarea soia / floarea soarelui sau ulei de 
rapiță în ceea ce privește utilizarea maximă a produselor secundare. 
 
Această tehnologie este incomparabil mai eficientă decât soluțiile oferite în mod obișnuit, cum ar fi 
sedimentarea nămolurilor fosfolipide / lecitină cu pierderi mari de ulei. 
 
Toate apele uzate provenite din tehnologie sunt returnate parțial în proces și utilizate parțial 
pentru umectarea turtelor (șroturilor) (cu condiția ca o instalație de presare să fie inclusă în 
livrare). 
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Toate produsele, indiferent dacă este produsul principal (ulei rafinat) sau subprodusele 
(fosfolipide, FFA (acizi grași) etc.) sunt la cea mai înaltă calitate posibilă datorită tehnologiei 
oferite, asigurându-le pe termen lung succesul pe piață. 
  

Parametrii uleiului la intrare și ieșșiire sunt următoarii :  
 
Parametrii uleiului brut intrat: 
Conținutul de fosfort     max. 1,200 ppm  
Conținutul de apă      max. 0.8% 
Conținutul de impurități mecanice   max. 0.4 %     
Indicele de aciditate               max. 6 mg KOH/g fat 
Indicele de peroxi      max. 5 mmol/g fat 
Ceruri       max. 1,000 ppm 
Temperatură           10-70 °C 

 
      Calitatea uleiului rafinat la ieșire: 

Ulei rafinat: 
Conținut de fosfor      max. 8 ppm 
Conținut de apă      max. 0.05 % 
Conținut impurități mecanice    max. 0.05 %     
Indice de aciditate     max. 0.1 mg KOH/g fat 
Ceruri (ulei floarea soarelui    max. 50 ppm 
Temperatură          max. 40 °C  

 
 

CAPACITĂȚI : 
 
În acest moment, tehnologia de rafinare fizică a uleiului se realizează în 4 capacități, respectiv 
: 

CAPACITATE 
TONE ULEI/ORĂ TONE ULEI/ZI TONE ULEI/AN 

0,60 15 5.000 
1,25 30 10.000 
2,50 60 20.000 
4,00 100 33.000 

 
 
La solicitare, vom prezenta oferta detaliată pentru varianta dorită de Dvs. 
 
 


