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DEŞEURILE DE TOMATE  MATERIE 
PRIMĂ SECUNDARĂ PENTRU 
CO2EXTRACŢIA SUPERCRITICĂ
Olga MIGALATIEV,  Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură 
şi Tehnologii Alimentare, laboratorul „Tehnologia produselor 
alimentare”

REZUMAT. La fabricarea produselor pe bază de 
tomate se obţin 10–35% de deşeuri din cantitatea de 
materie primă prelucrată. În Republica Moldova se 
înregistrează o creştere a producţiei de suc de tomate, 
pireu şi pastă de tomate neconcentrate, ceea ce duce 
necondiţionat la o majorare a cantităţii de deşeuri, ca 
urmare a procesului de prelucrare. Deşeurile de tomate 
aruncate, care conţin 10,5% de lipide, ar putea fi  valorifi -
cate prin metoda  de CO2-extracţie supercritică, fi ind uti-
lizate în calitate de materii prime secundare la obţinerea 
extractelor liposolubile şi şroturilor degresate. 

CUVINTECHEIE: deşeuri de tomate, CO2-extracţia 
supercritică, extract liposolubil, şrot.

INTRODUCERE

În ultimul timp se acordă o atenţie sporită prelucrării 
complexe a materiei prime şi gestionării raţionale a sub-
produselor şi deşeurilor obţinute la fabricarea ingredien-
telor şi produselor alimentare. La producerea sucului de 
tomate se obţine un amestec de seminţe, pieliţă şi pulpă, 
care constituie 25–35% din masa materiei prime. Această 
cantitate mare de deşeuri ar putea fi utilizată în calitate 
de materie primă (secundară) pentru obţinerea uleiului. O 
metodă sigură şi ecologică este CO2-extracţia cu dioxid de 
carbon în stare supercritică, care reprezintă un proces rela-
tiv nou de extragere a lipidelor din materii prime, evitând 
degradarea produsului în timpul prelucrării. Eficienţa pro-
cesului de extracţie depinde de câţiva parametri: gradul de 
măcinare (dimensiunile particulelor) şi nivelul de umidi-
tate ale materiei prime, debitul solventului, temperatura, 
presiunea şi durata procesului de extracţie. CO2 este un 
solvent capabil să dizolve diverşi compuşi fără riscul de a 
lăsa urme de produse nedorite, cum ar fi solvenţii organici.

Extractul lipofil şi şrotul, care se obţin din deşeurile de 
tomate, pot fi utilizate la producerea unui sortiment larg 
de produse cu efect protector în cazul anumitor boli, ma-
nifestând diferite proprietăţi funcţionale: dietetice, profi-
lactice, curative etc.

Beneficiile sunt oferite de acizii graşi mono- şi poline-
saturaţi, care joacă un rol important în reglarea colestero-
lului plasmatic şi prevenirea riscului de afecţiuni cardiace 
coronariene.

Totodată, licopenul protejează organismul de diferite 
boli, cum ar fi cancerul, ateroscleroza, afecţiunile coronarie-
ne. Acesta diminuează oxidarea lipoproteinelor cu densitate 
joasă şi contribuie  la reducerea colesterolului din sânge. 
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Fortificarea produselor alimentare cu CO2-şrot din 
deşeuri de tomate facilitează  obţinerea unor alimente 
mai sănătoase, datorită fibrelor alimentare prezente în 
acest produs secundar în urma  prelucrării tomatelor. 
În acelaşi timp, deşeurile de tomate ar putea fi utiliza-
te ca sursă ieftină de antioxidanţi, pentru a îmbunătăţi 
aprovizionarea cu nutrienţi, contribuind la conservarea 
mai îndelungată a alimentelor, precum şi la reducerea 
riscurilor de boli cauzate de daunele oxidative, cum ar fi 
cancerul. 

Chiar dacă gama completă de compuşi nutritivi care 
se conţin în deşeurile de tomate industriale contribuie la 
buna funcţionare a organismului uman, acestea nu sunt 
folosite la maximum, ba dimpotrivă, ele sunt utilizate ira-
ţional şi incomplet. Utilizarea corectă a deşeurilor de to-
mate, care pot fi o sursă preţioasă de materie primă pentru 
CO2-extracte, ar contribui cu siguranţă la eficienţe tehni-
co-economice şi ar avea un rol important în procesul de 
nutriţie şi în protecţia mediului.

Dat fiind că Republica Moldova beneficiază de condiţii 
pedoclimatice favorabile pentru creşterea tomatelor, este 
de perspectivă procesarea deşeurilor de tomate în vederea 
obţinerii CO2-extractelor şi CO2-şrotului.

OBŢINEREA DEŞEURILOR 
DE TOMATE

La diferite faze ale procesului tehnologic de prelucra-
re a fructelor şi legumelor, în vederea conservării, apare o 
gamă mare de subproduse şi deşeuri care, valorificate în 
mod adecvat, pot constitui o rezervă importantă de ma-
terii prime cu eficienţă tehnico-economică şi cu un aport 
însemnat în protecţia mediului. Cu atât mai mult că o 
bună parte din aceste subproduse şi deşeuri au o pondere 
mare, fie datorită cantităţii mari în urma  procesării, fie 
datorită volumului majorat de materie primă prelucrată, 
astfel ca în cazul tehnologiilor de fabricare a sucului şi 
pastei de tomate.

Subprodusele şi deşeurile obţinute la prelucrarea to-
matelor conţin seminţe şi pieliţă, care diferă calitativ şi 
cantitativ în funcţie de procesul tehnologic. Astfel, la fa-
bricarea:

• pastei de tomate – rezultă 2–4% de seminţe fără faza 
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de tratare termică şi 4–6% de pieliţă plus seminţe de la 
tratamentul termic;

• sucului de tomate – după faza de prefierbere se obţi-
ne un amestec din seminţe, pieliţă şi o parte de pulpă, care 
cantitativ reprezintă 25–35% raportate la masa materiei 
prime;

• conservelor de tomate decojite – se obţin 10–20% de 
pieliţă, cu o parte de pulpă aderentă la aceasta. Totodată, 
în funcţie de calitatea materiei prime şi modul de decojire, 
la sortare pot rezulta între 10 şi 40% de tomate decojite 
necorespunzător, care ar putea fi valorificate la fabricarea 
pastei de tomate;

• conservelor de tomate umplute – se elimină partea su-
perioară de la peduncul, capacul şi miezul cu seminţe, care 
ulterior se utilizează la fabricarea pastei de tomate [1].

Subprodusele şi deşeurile care provoacă anumite pro-
bleme la valorificare sunt cele obţinute la fabricarea pastei 
de tomate, a sucului de tomate şi pieliţa cu pulpa ataşată, 
rezultată la decojire. Însă din punct de vedere cantitativ, 
predomină deşeurile formate în urma procesului tehnolo-
gic de fabricare a pastei de tomate [1].

PRELUCRAREA TOMATELOR 
ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Conform datelor furnizate de Biroul Naţional de Statis-
tică (la 28.12.2015), în Republica Moldova, la scară indus-
trială, se fabrică 6 categorii de produse din tomate. Aceste 
categorii de produse alimentare includ: 

– sucuri de tomate nefermentate, fără adaos de alcool;
– pireu şi pastă de tomate, neconcentrate; 
– pireu şi pastă de tomate, concentrate (bulion);
– ketchup şi alte sosuri de tomate;
– tomate conservate fără oţet sau acid acetic, întregi 

sau tăiate (exclusiv felurile de mâncăruri preparate);
– tomate conservate cu oţet sau acid acetic.
Întreprinderile care fabrică produse pe bază de tomate 

sunt prezentate  în tabelul 1. 
Au fost analizate datele privind produsele pe bază de 

tomate fabricate anual în Republica Moldova în ultimii 10 
ani. În figura 1 este reprezentată evoluţia producţiei de 
sucuri de tomate.

Exceptând perioada 2005–2007, începând cu 2008 se 

Tabelul 1 
Întreprinderile din Republica Moldova care fabrică produse din tomate

 Nr. 

d/o

Denumirea produ-

sului

Denumirea fabricii
Localitatea 

2013 2014

1.
Sucuri de tomate 
nefermentate, fără 
adaos de alcool 

SA „Fabrica de conserve din Coșniţa” – în proces de 
insolvabilitate s. Coșniţa, rn. Dubăsari

SA „Fabrica de conserve din Călărași” or. Călărași, rn. Călărași
SA „Orhei-Vit” or. Orhei, rn. Orhei
SA „Alfa-Nistru” or. Soroca, rn. Soroca
SRL „Servest-Agro” s. Corjeuţi, rn. Briceni
SRL „Agrosfera BM” s. Pârliţa, rn. Ungheni

SA „Natur Bravo” or. Cupcini, or. Florești, 
or. Ungheni

Întreprinderea Mixtă Moldo-Rusă „Coval & CO” SRL
SRL „Crucial VT” or. Edineţ, rn. Edineţ
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2.

Pireu și pastă de 
tomate, necon-
centrate (Paste de 
tomate) 

SA „Fabrica de conserve din Călărași” or. Călărași, rn. Călărași
SA „Orhei-Vit” or. Orhei, rn. Orhei
SA „Alfa-Nistru” or. Soroca, rn. Soroca
SRL „Servest-Agro” s. Corjeuţi, rn. Briceni
SA „Nistru-Olănești” s. Olănești,  rn. Ștefan-Vodă
SRL „Agrosfera BM” s. Pârliţa, rn. Ungheni
SC „Laox Prim” SRL mun. Chișinău
SC „Olane-I” SRL s. Olănești, rn. Ștefan-Vodă
SC „RG-AGRO PLUS” SRL s. Cojușna, rn. Strășeni 
„Basarabia-Agroexport” SRL mun.Comrat, UTA Gagauzia

3.
Pireu și pastă de 
tomate, concentrate 
(Bulion)

CAP „Basarabia” s. Hîrbovăţ, rn. Anenii Noi
Firma de producţie și comerţ „Fortuna-Plus” SRL mun. Chișinău

SA „Natur Bravo” or. Cupcini, or. Florești, 
or. Ungheni

SC „TRC Expoimpocom” SRL mun. Chișinău
SRL „Reforma C.M.” s. Terebna, rn. Edineţ

4. Ketchup și alte 
sosuri de tomate

SRL „Ringostar” or. Bălţi, mun. Bălţi
SRL „Linte Prim” mun. Chișinău
SRL „Salamer-Com” - în proces de reorganizare mun. Chișinău
Firma „Liada-Nord” SRL or. Bălţi, mun. Bălţi
SC „Laox Prim” SRL mun. Chișinău
SC „Vester-Produs” SRL s. Bubuieci, mun. Chișinău

5.

Tomate conservate 
fără oţet sau acid 
acetic, întregi sau 
tăiate
(exclusiv felurile de 
mâncăruri prepa-
rate)  

SA „Orhei-Vit” or. Orhei, rn. Orhei
SA „Fabrica de conserve Olănești” s. Olănești, rn. Ștefan-Vodă
SRL „Servest-Agro” s. Corjeuţi, rn. Briceni

SA „Natur Bravo” or. Cupcini, or. Florești, 
or. Ungheni

SRL „Gutarom” s. Budești, mun. Chișinău
SRL „Danulischi” s. Danu, rn. Glodeni
SA „Avis Nord” or. Râșcani, rn. Râșcani

SRL „Bionixcom” mun. Chișinău
Întreprinderea Mixtă Moldo-
Rusă „Coval & CO” SRL

6.
Tomate conservate 
cu oţet sau acid 
acetic 

SA „Fabrica de conserve din Călărași” or. Călărași, rn. Călărași
SA „Orhei-Vit” or. Orhei, rn. Orhei
SA „Alfa-Nistru” or. Soroca, rn. Soroca
SRL „Servest-Agro” s. Corjeuţi, rn. Briceni
SA „Nistru-Olănești” s. Olănești, rn. Ștefan-Vodă
Firma de producţie și comerţ „Fortuna-Plus” SRL mun. Chișinău

SA „Natur Bravo” or. Cupcini, or. Florești, 
or. Ungheni

SRL „Reforma CM.” s. Terebna, rn. Edineţ
SRL „Crucial VT” or. Edineţ, rn. Edineţ
SC „Olane-I” SRL s. Olănești, rn. Ștefan-Vodă
SRL GM.COM SC s. Goian, mun. Chișinău
Întreprinderea Mixtă Moldo-Rusă „Coval & CO” SRL
ÎS „Staţiunea Tehnologico-Experimentală de Procesa-
re a Fructelor și Legumelor Conserv-E” mun. Chișinău

Întreprinderea cu capital 
străin Fabrica de conserve 
„Ecovit” SRL

or. Ungheni, rn. Ungheni

SA „Avis Nord” or. Râșcani, rn. Râșcani
SA „Mingir Agro” SRL Basconserv s. Mingir, rn. Hâncești

Sursa: Biroul Naţional de Statistică (28.12.2015)
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atestă o tendinţă de creştere a producţiei de sucuri de to-
mate la scară industrială, până în 2014 producţia dublân-
du-se. Astfel, în ultimul deceniu, anual au fost fabricaţi de 
la 970 411,0 (în 2008) până la 1 771 373,7 litri (în 2014) 
de suc de tomate. 

La producerea acestor cantităţi de suc au fost procesa-
te între 1 940 822 şi 3 542 747 t de tomate, din care s-au 
obţinut anual între 97 041,1 şi 885 686,8 t de deşeuri. 

În figura 2 sunt prezentate datele privind cantitatea 
de pireu şi pastă de tomate neconcentrate. În perioada 
analizată se atestă o creştere vădită a producţiei de pireu 
şi pastă de tomate neconcentrate. Din 2007, când se înre-
gistrează cea mai mică cantitate produsă – 123,4 t, până 
în anul 2014, cantitatea de pireu şi pastă neconcentrate 
a crescut de 10 ori, atingând valoarea de 1 283,2 t, ma-
jorându-se respectiv şi cantitatea de deşeuri obţinută în 
urma fabricării acestor produse. Cunoscând faptul că la 
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Fig. 1. Sucuri de tomate nefermentate, fără adaos de alcool, fabricate la scară industrială în Republica Moldova, peri-
oada 2005–2014

Sursa: Date furnizate de Biroul Naţional de Statistică (28.12.2015)

Fig. 2. Pireu şi pastă de tomate neconcentrate, fabricate la scară industrială în Republica Moldova, perioada 2005–2014
Sursa: Date furnizate de Biroul Naţional de Statistică (28.12.2015)

producerea pireului şi pastei de tomate rezultă 10–20% 
de deşeuri din masa materiei prime, a fost calculată 
cantitatea aproximativă obţinută de tomate proaspete 
procesate şi deşeuri ale acestora. Astfel, dacă în 2007 
s-au utilizat în medie 394,9 t de tomate proaspete, iar în 
2014 – 4 106,4 t, atunci cantitatea de deşeuri căpătată 
în urma procesării a variat de la 39,5–79, 0 în 2007 la 
410,6–821,3 t în 2014.

Conform datelor prezentate în figura 3, producţia de 
pireu şi pastă de tomate concentrate (bulion) semnalea-
ză o diminuare a cantităţii fabricate la scară industri-
ală. Aşadar, de la 1 410,9 t de pireu şi pastă de tomate 
concentrate obţinute în 2006, în 2013 s-a ajuns la doar 
155,2 t, cantitatea de produs diminuând de 9 ori. Prin 
urmare, s-a înregistrat şi o scădere a volumului de toma-
te proaspete supuse procesării, în medie de la 9 170, 9 t 
în 2006 la 1 008,8 t în 2013, diminuându-se respectiv şi 
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Fig. 3. Pireu şi pastă de tomate concentrate, fabricate la scară industrială în Republica Moldova, perioada 2005–2014
Sursa: Date furnizate de Biroul Naţional de Statistică (28.12.2015)

cantitatea de deşeuri – de la 917,1–3 209,8 până la 100,9 
– 353,1 t. 

Cât priveşte producţia de ketchup şi alte sosuri de to-
mate, aceasta a variat de la 69,0 t, în 2006, când s-a în-
registrat cea mai mică cantitate din ultimii 10 ani, până 
la 307,3 t, în anul 2010. Deci, cantitatea medie de tomate 
prelucrate s-a încadrat în limitele 441,6–1 966,7 t, iar vo-
lumul de deşeuri ale acestora a variat între 88,3 şi 590,0 t, 
în funcţie de anul producerii. 

În Republica Moldova, deşeurile de tomate, con-
stituite în principal din seminţe, pieliţă şi pulpă, sunt 
subproduse ale industriei de conserve, care îşi găsesc 
utilizare în alimentaţia animalelor sau, din păcate, sunt 
aruncate. Dar, pe de altă parte, aceste deşeuri conţin 
substanţe biologic active şi antioxidanţi, care ar putea 
fi valorificate prin metoda de extracţie cu dioxid de car-
bon în stare supercritică. 

Fig. 4. Ketchup şi alte sosuri de tomate, fabricate la scară industrială în Republica Moldova, perioada 2005–2014
Sursa: Date furnizate de Biroul Naţional de Statistică (28.12.2015)

CARACTERISTICA MATERIEI PRIME

Drept obiect de cercetare au servit  deşeurile de tomate 
obţinute în urma fabricării sucului de tomate. Acestea au 
fost colectate de pe banda transportoare de evacuare a de-
şeurilor de tomate, de la fabrica „Orhei-Vit” SA, or. Orhei, 
Republica Moldova.

Schema tehnologică de fabricare a sucului de toma-
te prevede trecerea tomatelor-materie primă prin două 
pasatrice. Astfel, umiditatea deşeurilor obţinute după 
prima sită constituia 78,5%, iar a celor după a doua sită 
– 80,0%.

În cadrul laboratorului „Tehnologia produselor ali-
mentare” al Institutului Ştiinţifico-Practic de Horticul-
tură şi Tehnologii Alimentare, deşeurile de tomate au 
fost supuse procesului de uscare la instalaţia de uscare 
cu raze infraroşii şi la deshidratorul de tip Biosec Do-
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Fig. 5. Obţinerea deşeurilor de tomate Fig. 6. Colectarea deşeurilor de toma-
te de pe banda transportoare

mus B5, la temperatura de 40–50°C. Umiditatea finală 
a deşeurilor de tomate a variat de la 5,25%, pentru cele 
uscate la deshidratorul de tip Biosec Domus B5, până la 
6,13%, pentru cele uscate la instalaţia de uscare cu raze 
infraroşii. Acest interval de valori ale umidităţii permite 
efectuarea procesului de CO2-extracţie în condiţii super-
critice.

Fig. 8. Deşeuri de tomate uscate la deshidratorul de tip 
Biosec Domus B5

Fig. 7. Instalaţie de uscare cu raze infraroşii 

Deşeurile de tomate uscate au fost ambalate în pa-
chete din polietilenă pentru produse alimentare. Pache-
tele au fost etichetate şi depozitate în condiţii adecvate, 
la loc uscat, ferit de lumină şi dăunători. O altă parte de 
deşeuri de tomate este păstrată în congelator, la tempe-
ratura de -18°C.

Procesul de fabricare a sucului presupune pasa-
rea tomatelor prin două site. Aşadar, se obţin deşeuri 
de tomate după prima sită (fig. 9 a), care reprezintă 
un amestec de seminţe şi coajă, şi deşeuri de tomate 
după a doua sită (fig. 9 b), care este un amestec de 
seminţe şi pulpă.

Pentru a mări suprafaţa de contact cu dioxidul de car-
bon, în scopul unei extracţii mai eficiente atât din punct 
de vedere cantitativ, cât şi calitativ, deşeurile de tomate 
au fost mărunţite. Se observă că deşeurile de tomate mă-
runţite după prima sită au o culoare mai intensă, roşie-
oranj, în comparaţie cu cele după a doua sită, care sunt de 
culoare oranj. Culoarea deşeurilor de tomate se datorează 

pieliţei, care conţine licopen, un colorant natural de culoa-
re roşie şi un puternic antioxidant.

A fost stabilită compoziţia deşeurilor de tomate uscate 
obţinute după prima sită. Conform figurii de mai sus, deşe-
urile de tomate conţin: seminţe – 62,29%, pieliţă – 35,69% 
şi impurităţi de origine vegetală (părţi de peduncul, pulpă, 
fibre etc.) – 2,02%.

Fig. 9. Mostre de deşeuri de tomate, amestec şi mărunţite, 
după (a) prima şi (b) a doua sită

            a                                b
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ANALIZA FIZICOCHIMICĂ A MATERIEI PRIME 
SECUNDARE  DEŞEURI DE TOMATE

În deşeurile de tomate a fost determinată compoziţia 
fizico-chimică, şi anume: nivelul  de umiditate, lipide, fi-
bre, zaharuri (invertite şi reducătoare) şi licopen.

Deşeurile de tomate au fost uscate până la umiditatea 
de 5,25–6,13%. Această umiditate permite de a efectua 
în siguranţă procesul de CO2-extracţie, valoarea fiind mai 
mică de 12%.

Din deşeurile de tomate uscate şi mărunţite, prin 
metoda Soxhlet, cu ajutorul hexanului, au fost extrase 
substanţele liposolubile, astfel determinându-se fracţia 
masică a lipidelor – 10,34–10,50%. Conţinutul de fibre în 
deşeurile de tomate este de 24,8–25,10%. Conform Hotă-
rârii de Guvern nr. 196 din 25.03.2011 „Regulament sani-
tar privind menţiuni nutriţionale şi de sănătate înscrise 
pe produsele alimentare”, un produs este bogat în fibre 
dacă conţine cel puţin 6 g fibre per 100 g, sau cel puţin 
3 g fibre per 100 kcal. Astfel, deşeurile de tomate repre-
zintă produse bogate în fibre.

Potrivit datelor prezentate în  tabelul 2, deşeurile 
de tomate uscate, obţinute după pasarea tomatelor prin 
prima sită, conţin 13,56% zaharuri invertite, iar 11,36% 
reprezintă zaharurile reducătoare. Partea de masă a za-
harurilor invertite în deşeurile de tomate obţinute după 
pasarea prin a doua sită este de 12,90%, iar zaharuri-
le reducătoare reprezintă 10,06%. Partea de masă atât 
a zaharurilor reducătoare, cât şi a celor invertite este 
mai mare cu 1,30% pentru deşeurile de tomate obţinu-
te după prima sită, decât pentru cele după a doua sită 
şi, respectiv, cu 0,66%. Aceasta de datorează faptului că 

Fig. 10. Compoziţia deşeurilor uscate de tomate

Tabelul 2 
Indicii fi zico-chimici în deşeurile de tomate

Nr.
d/o

Denumirea indicelui
Deșeuri de tomate 

după  prima sită
Deșeuri de tomate după 

a doua sită

1. Nivelul  de umiditate, % 5,25 6,13
2. Fracţia masică de lipide, % 10,50 10,34
3. Fracţia masică de fibre, % 25,10 24,80
4. Partea de masă a zaharurilor reducătoare, % 11,36 10,06-12,33

5. Partea de masă a zaharurilor, exprimată în zahăr 
invertit, %

13,56 12,90-15,05

6. Conţinutul de licopen, mg/100g 4, 70 4, 59

deşeurile de tomate obţinute după prima sită 
conţin o cantitate importantă de pieliţă, care 
este mai bogată în zaharuri comparativ cu  se-
minţele. 

Conţinutul de licopen, determinat prin me-
toda spectofotometrică la lungimea de undă de 
502 nm, în deşeurile de tomate obţinute după 
prima sită este de 4,70 mg/100 g, iar în deşe-
urile după pasarea prin sita a doua este de 
4,59 mg/100 g. Deşi deşeurile de tomate obţinu-
te după prima sită conţin o cantitate importantă 
de pieliţă, bogată în licopen, diferenţa de con-
centraţie faţă de cele obţinute după a doua sită 
este de doar 0,11 mg/100 g.

CO2EXTRACŢIA  METODĂ DE OBŢINERE A SUB
STANŢELOR LIPOSOLUBILE

CO2-extracţia este un procedeu nou de extragere a sub-
stanţelor lipidice din materiile prime vegetale cu ajutorul 
dioxidului de carbon ajuns în stare supercritică. Particula-
ritatea acestuia constă în faptul că este capabil să dizolve 
mulţi compuşi, fără riscul de a lăsa urme de produse ne-
dorite, cum ar fi solvenţii organici. În stare supercritică, 
CO2 nu este nici lichid, nici gaz, iar acest lucru oferă o ex-
celentă putere de extracţie, reglabilă după necesitate, prin 
varierea temperaturii şi presiunii [2].

Proprietăţile caracteristice gazelor, cum ar fi tensiunea 
de suprafaţă şi vâscozitatea foarte mică, permit solventu-
lui CO2 să pătrundă în substrat, în timp ce proprietăţile ca-
racteristice lichidelor, cum ar fi solubilitatea, îi permite să 
elimine compuşii lipofili din substrat. Schimbările mici de 
presiune sau temperatură provoacă modificarea densităţii 
fluidului care duce la creşterea sau scăderea solubilităţii 
diferitor compuşi. Astfel, utilizarea fluidelor supercritice 
poate permite controlul procesului de separare a compu-
şilor [2, 3].

Atât extracţia cu solvenţi organici, cât şi metodele de 
presare produc cantităţi semnificative de reziduuri cu sol-
venţi pentru o cantitate foarte mică de produs, dar la utili-
zarea dioxidului de carbon nu există nici urmă de solvent, 
fiind considerată o metodă ecologică. Produsul acestei ex-
tracţii are o puritate mai mare anume datorită absenţei 
reziduurilor de solvent.

CO2-extracţia prezintă un mare interes pentru obţine-
rea componentelor şi produselor biologic active. Cu ajuto-
rul acestei metode pot fi izolaţi, în mod selectiv, din mate-
ria primă, compuşii necesari (stabiliţi) la temperaturi care 
nu degradează starea nativă a produsului [4].
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CARACTERISTICA INSTALAŢIEIPILOT 
DE CO2EXTRACŢIE SUPERCRITICĂ

Extracţia supercritică cu bioxid de carbon din deşeuri 
de tomate se va realiza în condiţii de laborator la instala-
ţia-pilot de tip НА 120-50-01С, fabricată în China şi achi-
ziţionată în anul 2007 de Institutul Ştiinţifico-Practic de 
Horticultură şi Tehnologii Alimentare.

Parametrii tehnici de bază ai instalaţiei de tip 
НА 120-50-01С

1. Presiunea maximă a procesului de extracţie – 
50 МPа (500 atm).

2. Volumul maxim de materie primă în capsulă – 1,0 l.
3. Volumul maxim de extract care poate fi obţinut – 0,6 l.
4. Intervalul de variaţie a temperaturii de extracţie – 

0–75ºС.
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După care, în rezervorul pentru extract presiunea se ega-
lează cu 0, astfel finalizând extracţia.

CONCLUZII

Produsele pe bază de tomate fabricate în Republica 
Moldova la scară industrială, prelucrarea cărora duce la 
apariţia deşeurilor sunt: sucuri de tomate; pireu şi pastă 
de tomate, concentrate şi neconcentrate; ketchup şi alte 
sosuri de tomate.

Conform datelor statistice, în Republica Moldova, în 
ultimii ani se atestă o creştere a producţiei la scară in-
dustrială de sucuri de tomate, pireu şi pastă de tomate 
neconcentrate, ceea ce duce evident la sporirea cantităţii 
de deşeuri.

La fabricarea sucului de tomate rezultă 10–25% de de-
şeuri, care conţin 62,29% de seminţe, 35,69% de pieliţă şi 
2,02% de alte părţi de origine vegetală.

Pentru realizarea procesului de CO2-extracţie supercri-
tică umiditatea deşeurilor de tomate obţinute la fabricarea 
sucului a fost redusă de la 78,5–80,0  până la 5,25–6,13%.

Lipidele, circa 10,50%, din deşeurile de tomate pot fi 
extrase cu ajutorul CO2 supercritic, printr-o metodă ecolo-
gică de alternativă în prelucrarea produselor alimentare, 
înlocuind solvenţii organici.

S-a stabilit că deşeurile de tomate sunt produse bogate 
în fibre, fracţia masică a acestora constituind aproximativ 
25,10%. 

Concentraţia de licopen în deşeurile de tomate este de 
4,59–4,70 mg/100 g. 

Deşeurile de tomate reprezintă o materie primă se-
cundară preţioasă pentru valorificarea produselor alimen-
tare cu substanţe biologic active extrase prin metoda de 
CO2-extracţie supercritică. 

Fig. 11. Instalaţia pentru extracţia supercritică de 
tip НА 120-50-01С

Descrierea procesului de extracţie
Din rezervorul de acumulare bioxidul de carbon este 

pompat prin schimbătorul de căldură în extractorul cu 
materie primă – deşeuri de tomate. Cu ajutorul sisteme-
lor de reglare a presiunii şi temperaturii în extractor se 
creează presiunea şi temperatura de extracţie. Trecând 
prin materia primă, bioxidul de carbon dizolvă şi extrage 
substanţele biologic active liposolubile ce se conţin în de-
şeurile de tomate. Apoi, împreună cu substanţele dizolvate 
nimereşte în separator, unde are loc separarea gazului de 
substanţele extrase, acestea din urmă ajungând în separa-
torul I şi II, iar o parte din bioxidul de carbon este eliminat 
în mediul înconjurător, în timp ce altă parte este recir-
culat pentru continuarea procesului. În rezervorul pentru 
extracţie şi în separator se formează un contur circulant 
de la o presiune supercritică până la critică şi extractul 
obţinut din materia primă se separă de СО2 în separatoare. 
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