
Instalaţie pentru valorificarea superioară a  seminţelor de soia IVSS 
 

         
 
DOMENIU DE APLICARE 
Instalatia este destinata prelucrarii, prin extrudare a seminţelor de soia, direct în fermă în 

condiţii de eficienţă şi de calitate totală.  Soia şi şroturile reprezintă proteina de origine vegetală 
cu cel mai mare conţinut în proteină brută şi cel mai echilibrat conţinut în aminoacizi, constituind 
o componentă de bază, alături de cereale, în structura nutreţurilor combinate necesare in hrana 
animalelor.  

PREZENTARE GENERALĂ 
Instalaţia  pentru valorificarea superioară a  seminţelor de soia IVSS, conform figurii 1, se 
compune din următoarele părţi principale: 
- Transportorul elicoidal înclinat – TEI 85; Sistem de alimentare –SA; Extruder EX; Sistem de 
racire SR; Transportor mobil  cu banda TMB 150; 
 
Transportorul mobil  cu banda TMB 150, este parte componentă a Instalaţiei pentru valorificarea 
superioară a  seminţelor de soia IVSS şi se utilizeaza la transportul extrudatului de soia in buncarele 
de depozitare, remorci etc 
Extruder EX-0 reprezinta cea mai importanta componenta a instalatiei pentru valorificarea 
superioară a  seminţelor de soia –IVSS. Extruderea uscată a seminţelor de soia este un proces care 
are loc datorită conţinutului mare de ulei din seminţe. În timpul procesului de extrudare produsul 
poate ajunge la tempereturi de cca. 140-150°C. Extrudarea poate fi definită, în general, ca fiind un 
procedeu care consta în forţarea unui material fluid să treacă printr-un orificiu de dimensiune mică, 
sub acţiunea presiunii ridicate obtinuţă cu ajutorul unui piston care se deplasează într-un cilindru 
sau cu ajutorul unui melc sau a unor melci care se rotesc în interiorul unui cilindru. 



 
CARACTERISTICI TEHNICO-FUNCŢIONALE 
Instalaţiei  pentru valorificarea superioară a  seminţelor de soia IVSS 
- Capacitate productivă kg/h               150-200 
- Puterea instalata, kW        25 
  -Dimensiuni de gabarit:       
 - lungime,mm         ~6720 

  - lățime, mm         ~1420  
 - înălțime, mm         ~2550  
Transportorul elicoidal înclinat – TEI 85-0 
-Capacitatea de transport t/h       1 
- Putere instalată, kW         0,55 
- Turaţie motor electric, rot/min       900 
- Frecvenţa de rotaţie a melcului, rot/ min      310 
      - Protecţie motor electric        IP54 
- Diametrul exterior al spirei, mm       85 
- Pasul spirei, mm         85 
- Sensul de înfăşurare                       dreapta 
- Lungimea de transport, m        3 
- Dimensiuni de gabarit : 
       -lungimea, mm        ~3000 
-lăţimea, mm                   ~800 
-înălţimea, mm                  ~2553 
 
Sistem de alimentare –SA-0 
      -Capacitatea de transport kg/h       250 
- Putere instalată, kW         0,25 
- Motororeductor            NMRV 040 i=20 
                                           n2 =70 rot/min 
                                                     motor ICE 71A4-025Kw/1500 rot/min 
- Frecvenţa de rotaţie a melcului, rot/ min            max.70 
- Diametrul exterior al spirei, mm       60 
- Pasul spirei, mm         60 
- Sensul de înfăşurare             dreapta 
- Dimensiuni de gabarit : 
    -lungimea, mm        919 
   -lăţimea, mm                   340 
    -înălţimea, mm        260 
 
Transportor mobil  cu banda TMB 150  
- Capacitatea t/h                  max.3 
- Putere instalată, kW         0.37 
- Turaţie rot/min         31 
  - Diametrul rola antrnare, mm       150 

 - Dimensiuni de gabarit : 
                      -lungimea, mm         3150 



          -lăţimea, mm         720 
   -înălţimea, mm        1800 
 
 Extruder EX -0 
-Capacitatea kg/h             150-200 
- Putere instalată, kW         22 
- Turaţie rot/min         450 
- Dimensiuni de gabarit : 
  -lungimea, mm        1580 
 -lăţimea, mm         1420 
 -înălţimea, mm        1854 
 

EFECTE ECONOMICE, SOCIALE ŞI DE MEDIU 

   Principalii utilizatori ai tehnologiei şi echipamentului tehnic dezvoltate în cadrul proiectului 
vor fi: 

  societăţile agricole cultivatoare de cereale; 
 asociaţiile de producători agricoli particulari; 
 producătorii agricoli individuali; 

 societatile agricole cultivatoare de cereale cu sector zootehnic; 
 producatorii agricoli individuali cu sector zootehnic; 
 complexele zootehnice. 

 fabricile de nutreţuri concentrate. 
   Impactul economic al proiectului 

-reducerea cheltuielilor de producţie (consumul de căldură, energie electrică) cu cca. 10-20%; 

- extinderea sortimentului de produse alimentare; 
          -reducerea costurilor de producţie ca urmare a îmbinării în cadrul aceleaşi unităţi agricole 

a producţiei vegetale cu cea de creştere a animalelor cu cca. 20-30%; 
          - raportul cost/beneficiu- favorabil atât producatorului cât si beneficiarului; 

          -economie de valută prin diminuarea importurilor cu ccc. 50.000 euro; 
          -asigură disponibilităţi la export, mai cu seamă în ţările est-europene; 

 - creşterea calităţii sociale prin dezvoltarea de soluţii, inclusiv tehnologice care să genereze  
beneficii directe la nivelul crescatorilor de animale; 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


