
 

 

INSTALAŢIE OBŢINERE ULEIURI VEGETALE  

 

 

DOMENIU DE UTILIZARE 

 

Instalaţia de extragere a uleiurilor vegetale IEU-00 este o instalaţie complexă ce constă 

din mai multe ET specifice procesării seminţelor: pregătirea seminţelor,extragerea uleiului si 

purificarea acestuia.   

 

Instalaţia de extragere a uleiurilor vegetale IEU-00 este utilizată la obţinerea uleiurilor 

vegetale din seminţele plantelor oleaginoaselor în urma procesului de presare la rece. 
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SCURTĂ PREZENTARE 

 

Instalaţia de extragere a uleiurilor vegetale IEU-00 constă din următoarele ET: Buncăr de 

alimentare BA, transportor elicoidal înclinat TEI110, transportor elicoidal orizontal TEO160, 

elevator simplu cu bandă şi cupe ES160, transportor cu lanţuri si noduri TRK, buncăr intermediar, 

buncăr de preâncălzire seminţe, prese pentru ulei PU50 (3bucăţi), colector pentru ulei CU1200, 

pompă transvazare Lowara, vase de decantare-sedimentare, filtru orizontal cu plăci şi elemente de 

legătură. 

 

PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE 

 

- Capacitatea de prelucrare (pentru seminţe de rapiţă), kg/h   450 

- Numărul de prese, buc        3 

- Putere instalata, kW        31,5 

- Grad de extracţie , %        30-38 

(funcţie de specia seminţei şi calitatea acesteia) 

- Capacitate colector ulei, l        1200 

- Capacitate buncăr de alimentare, m
3 

        5 

- Capacitate buncăr intermediar, m
3
      1,3 

 

EFECTE SOCIO-ECOMOMICE ŞI DE MEDIU 

 

 consumuri specifice de materiale şi energie electrică, reduse cu cca 5-7%; 

 preţ de cost redus în comparaţie cu preţurile practicate de firmele producătoare de utilaje de 

profil din străinătate cu cel puţin 30%; 

 creşterea aportului valutar prin posibilitatea vânzării în străinătate a acestui tip de 

echipament tehnic; 

 creşterea cifrei de afaceri la producător cu cca 145.000 € pe instalaţie; 

 preţ de cost al uleiului obţinut prin eliminarea transportului de la producătorul de seminţe la 

procesator şi neincluderea accizelor; 

 diminuarea sau eliminarea exportului de materie primă (seminţe de plante oleaginoase, în 

special de rapiţă) şi creşterea exportului de materie finită; 

 transfer tehnologic în regiunile defavorizate, echipamentul tehnic fiind folosit cu succes în 

fermele mici şi mijlocii; 



 crearea a noi locuri de muncă pentru tineri la sate, unde migrarea tinerilor din mediul rural 

reprezintă una din problemele cheie cu care se confruntă spaţiul rural românesc; 

 creşterea venitului pe cap de locuitor în spaţiul rural unde decalajul este mai mare cu 27% 

faţa de cel din mediul urban; 

 

 

 

 

 

 


