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Fig. 1 – Echipament de obţinere a uleiurilor volatile prin distilare - EUV 500 

- flux tehnologic - 

 

 DOMENIUL DE APLICARE 
 Instalaţia de distilare simbolizată EUV 500 este destinată extragerii uleiurilor volatile din 
plante medicinale şi aromatice de cultură sau din flora spontană prin metoda antrenării cu 
abur. Uleiurile volatile sunt produse obţinute prin distilare cu apă sau abur, prin presarea 
mecanică a cojilor de citrice sau prin distilarea uscată a altor produse naturale. După distilare, 
uleiurile volatile sunt separate de apă. Aceste uleiuri se numesc volatile deoarece de obicei ele 
se evaporă la temperaturi mici, majoritatea la temperatura camerei, şi degajă un miros plăcut. 
În literatura de specialitate uleiurile volatile mai sunt denumite şi uleiuri eterice sau uleiuri 
esenţiale.  
 Vaporii de apă pătrund în masa vegetativa, supusă distilării, distrug învelişul glandelor 
oleifere, volatilizează uleiul şi apoi se amestecă cu acesta. Amestecul de vapori de apă şi 
vapori de ulei trece în refrigerent (vas de condensare), unde se transforma într-un lichid care 
nu este altceva decât amestecul de apă şi ulei volatil. Acest amestec ajunge în vasul de 
separare unde are loc separarea şi anume, uleiul volatil fiind mai uşor se va depune în strat 
deasupra apei.Antrenarea uleiului volatil este precedată de difuzia lui din celulele vegetale la 
suprafaţa. Ca şi în cazul uleiurilor vegetale, durata acestui proces depinde de natura materiei 
prime şi este determinanta pentru durata întregului proces. Difuzia are loc mai uşor din plante 
verzi decât din cele uscate, din flori decât din rădăcini, seminţe sau lemn. Pentru a uşura 
extracţia, materiile prime sunt în prealabil tocate, zdrobite sau măcinate. 
 

 SCURTĂ PREZENTARE 
 Principalele parti componente ale echipamentului de obţinere a uleiurilor volatile prin 
distilare - EUV 500 (fig. 1) sunt: 



 Generator de vapori de apă; 
 Recipient de distilare; 
 Condesator (refrigerent); 
 Separator ulei volatil. 

 Procedeul consta în trecerea vaporilor de apă, obţinuţi în generatorul de abur la 
temperaturi şi presiuni destul de ridicate, prin masa vegetativă (flori, iarba etc,).Căldura 
aburului provoacă deschiderea micilor buzunare intercelulare care conţin ulei volatil. Uleiul 
volatil este eliberat din buzunarele intracelulare ale materialului vegetal, se evaporă şi, 
antrenat de moleculele de abur, este dirijat spre un condensator răcit cu apă. Amestecul de 
ulei volatil şi apă este colectat într-un vas în care acestea se separă datorită densităţilor diferite 
şi a faptului că cele două lichide nu sunt miscibile, uleiul mai uşor ridicându-se deasupra apei 
şi fiind evacuat. 
 

 CARACTERISTICI TEHNICE SI FUNCŢIONALE 
Generatorul de vapori de apă prezintă următoarele caracteristici: 

 mobil cu funcţionare pe motorină; 
 tensiune 230 V / sau alimentat de un acumulator de 12 V; 
 2 conducte de ieşire a aburului; 
 presiunea vaporilor 9 bari; 
 temperatura de ieşire a aburului din cazan: 180° C; 
 umplere automată cu apă; 
 rezervor de apă 27 l; 
 consum de apă: 0,7 l/min sau 42 l/oră; 
 rezervor de motorină 20 l; 
 consum de motorină: 3,4 l/oră; 
 greutate neta: 120 kg 

Recipientul de distilare următoarele caracteristici: 
 fabricat din inox; 
 capacitatea 500 l; 
 diametrul de 720 mm; 
 înălţimea 1250 mm; 
 prevăzut cu termometru şi supapă de siguranţă de 0,5 bari; 

Condesatorul prezintă următoarele caracteristici: 
 fabricat din inox; 
 capacitatea 300 l; 

Separatorul de ulei volatil (vasul florentin) prezintă următoarele caracteristici: 
 fabricat din inox; 
 prezintă robinet pentru evacuarea uleiului volatil; 
 prezintă robinet pentru evacuarea apei florale (hidrosolului). 

 

 PRODUCĂTORI / UTILIZATORI 
- producătorii de utilaje din România; 
- cultivatorii şi procesatorii de plante medicinale si aromatice; 
- unităţi de cercetare şi de învăţământ de profil. 

 

 EFECTE ECONOMICE ŞI DE MEDIU  
 eficientizarea exploataţiilor de plante medicinale si aromatice prin diversificarea utilajelor 

specializate – echipament de obţinere a uleiurilor volatile prin distilare; 
 creşterea calităţii produsului finit datorită automatizării, monitorizării şi controlului procesului 

de obţinere a uleiurilor volatile prin distilare; 
 echipamentul realizat şi produsele procesate obţinute nu generează efecte poluante asupra 

mediului şi sănătăţii umane; 
 culturile de plante medicinale se realizează numai în sistem, bio’’, cu efecte benefice 

asupra factorilor de mediu. 



 


