
Societatea solicitantă dorește să desfășoare activități de natura furnizării serviciilor de 

ambalare a mierii de albine, în diverse suporturi, pentru producători. 

În vederea desfășurării activității mai sus menționate, societatea va utiliza un flux tehnologic 

optimizat, necesar pentru eficientizarea depozitării și reducerii timpului cu transportul și ambalarea 

efectivă. 

Fluxul tehnologic al ambalării mierii pornește în momentul în care se face recepția de miere 

brută. Aceasta intră în incintă pe poarta principală, unde este cântărită cu ajutorul cântarului 

prevăzut în proiect. De aici, ea este transportată în depozitul de miere brută. Din acest loc, mierea 

brută stocată în recipiente speciale din plastic sau inox alimentar este transportată în spațiul de 

ambalare. 

Activitatea de ambalare a mierii trebuie precedată de anumite procese tehnologice de 

condiționare a acesteia. Aceste procese se referă, în primul rând, la omogenizarea mierii, acțiune 

prin care produsului i se uniformizează proprietățile. Menționăm că această fază are și rolul de a 

dispersa uniform microparticulele de impurități existente în mod natural în miere, cum ar fi polenul. 

Un alt proces de preambalare este reprezentat de încălzirea mierii la o temperatură de 40-45 grade 

Celsius. Această fază are rolul de topire completă a cristalelor, pentru facilitarea pompării mierii in 

diversele recipiente în care se va ambala. 

 

Omogenizator și incălzitor de miere 

Cele două procese descrise anterior se pot realiza doar cu ajutorul unui utilaj specializat, 

numit omogenizator de miere. Acesta va fi prevăzut cu un motor electric de 220 V, care, conectat la 

o tijă cu palete, va amesteca mierea într-un recipient din aluminiu alimentar până ce aceasta se 

omogenizeaza. Acest utilaj este prevăzut cu un termostat reglabil între 5 si 95 grade Celsius, astfel că 

realizează și procesul de încălzire a mierii.  



 După ce mierea a fost omogenizată și incălzită, aceasta poate fi ambalată. O altă fază a 

fluxului de producție este reprezentată de transportul materialelor (ambalajelor) către 

utilajele/echipamentele destinate ambalării, din spațiul de depozitare. 

 Urmatoarea fază a fluxului tehnologic este ambalarea propriu-zisă a mierii. Alegerea 

ambalajului pentru miere depinde de două categorii de motivații: una se referă la motivații de ordin 

tehnic, cealaltă la motivații de ordin estetic. Vasele sau recipientele ideale pentru ambalarea mierii 

sunt cele confecționate din sticlă sau alte materiale transparente. Vasele sau recipientele opace, 

spre deosebire de cele transparente, ascund uneori defectele de prezentare pe care o tehnică mai 

atentă le-ar fi putut evita. Vasele pentru ambalat mierea trebuie să fie perfect etanșe. 

S-a optat pentru ambalarea mierii în trei tipuri de ambalaje. Utilajele folosite în ambalarea 

mierii vor fi alimentate cu miere brută de catre personalul angajat, cu ajutorul unor recipiente din 

plastic sau inox alimentar. În continuare, sunt prezentate cele trei modalități de ambalare a mierii 

avute în vedere, alături de utilajele și echipamentele necesare fiecărui tip de ambalare. 

Ambalarea mierii în borcane 

Sticla transparentă reprezintă unul din cele mai bune materiale pentru ambalarea mierii. 

Borcanele vor fi de diferite dimensiunipornind de la 50 g și ajungand chiar la 5500 g. 

 

Borcan pentru miere 

 În vederea realizării procesului de ambalare, este necesar un utilaj de ambalat miere în 

borcane, numit dozator.  Acesta va fi prevăzut cu panou de comandă automat și pompă.  

Utilajul va fi folosit cu ajutorul unui echipament anexă, numit masă rotativă pentru ambalat 

miere în borcane. Aceasta va fi împărțită în două secțiuni, una pentru așezarea borcanelor goale, ce 

urmează a fi umplute, iar alta destinată borcanelor deja umplute cu miere.  Așadar, ansamblul de 

echipamente va conține masa rotativă pentru automatizarea completă a dozării și un furtun din 



plastic alimentar, prevăzut cu o pompă. Toate părțile componente care au contact cu mierea  vor fi 

realizate din inox sau plastic aprobat pentru utilizare în industria alimentară. 

 Procesul de ambalare a mierii în borcane se desfășoară în următoarele etape: 

• Se așează borcanul pe masa de lucru; 

 

Dozator de miere în borcane 

• Se poziționează gura borcanului sub dozator; 

• Se acționează comanda de umplere; 

• Se realizează pomparea mierii în borcan, în funcție de gramajul stabilit. 

 

Dozarea mierii în borcan 

• Borcanul se închide etanș cu ajutorul unui capac metalic; 

• Se aplică manual eticheta. 



Etichetele care se vor aplica pe borcane vor fi realizate de solicitant, cu ajutorul unui laptop (se 

va crea designul, în funcție de cerințele fiecărui producător) și a unei imprimante color, cu ajutorul 

căreia etichetele se vor imprima pe hârtie autocolantă. 

Dozatorul de miere va prezenta următorii parametri tehnici: 

- Dozator cu pompă de debit mic, cu rotor din silicon; 

- Control computerizat; 

- Capacitate încărcare: 350 borcane de 500 g / ora; 

- Acuratețe la încărcare: +/- 1g; 

- Capacitate de încărcare: 20-5500 g; 

- Toate părțile care intră în contact cu mierea sunt din inox; 

- Alimentare: 220-230 V. 

 

Masa rotativa va avea următoarele caracteristici: 

- Diametru: 90 cm; 

- Înălțime: 82 cm; 

- Diametru borcane: 3-15 cm; 

- Înălțime borcane: 4-30 cm; 

- Tensiune de alimentare: 220-230 V; 

- Masa este împărțita în două secțiuni: pentru borcane goale și pentru borcane pline; 

- Viteza este controlată de la nivelul tabloului de control; 

- Masa este dotată cu roți. 

 

Ambalarea mierii în caserole  

Un alt ambalaj pentru miere îl reprezintă caserolele din plastic. Acestea vor fi realizate din 

plastic alimentar transparent și vor avea diferite gramaje, de la 20 g, la 500 g. 

Procesul de ambalare a mierii în caserole se va realiza cu ajutorul unui utilaj semiautomat de 

ambalat miere în caserole.  

 



 

Sistem semiautomat de ambalat miere în caserole 

 Ambalarea se va realiza parcurgându-se următoarele etape: 

• Alimentarea automată a mesei de lucru cu caserole; 

• Dozarea automată a mierii în caserole, în cantitatea stabilită; 

• Așezarea automată a foiței (capacului) peste caserola cu miere; 

• Termosudarea automată a capacului; 

• Datarea automată a caserolei. 

 

Etape de ambalare a mierii in caserole 



Sistemul de ambalare a mierii în caserole va avea următoarele caracteristici tehnice: 

- Producție orară: 700-900 buc.; 

- Putere instalată: 0,6 kW, 220 V; 

- Consum de aer: 200 l/min, 4-8 Atm.; 

- Caserole folosite: Ø50 mm; 

- Foițe folosite: foițe Ø50 mm din Aluminiu termosudate; 

- Gramajul dozat: 20-80 g pentru Ø50; 

- Alimentare automată caserolă; 

- Rezervor 55 l cu pereți dubli, încălzire electrică și termostat; 

- Preluare automată foiță 50 mm; 

- Dispozitiv de lipire cu termoreglare; 

- Dispozitiv de datare tip ștampilă cu tuș; 

- Sistem electric și pneumatic de comandă și control; 

 

Ambalarea mierii în plicuri 

 Mierea va fi ambalată în plicuri din material termosudabil, ca de exemplu PET/AL/PE, PET/PE, 

NY/AL/PE sau NY/PE. Aceste plicuri vor avea capacități cuprinse între 10 și 40 ml. 

 

 

Plicuri de miere 

Acest proces se va realiza cu ajutorul unui utilaj automat din inox, lungimea plicului putându-se 

ajusta în funcție de cerere.  



 

Utilaj de ambalat miere în plicuri 

 Ambalarea propriu-zisă a mierii în plicuri se desfășoară parcurgând următoarele etape: 

• Alimentarea automată cu folie pentru plicuri; 

• Termosudarea primară a foliei; 

• Dozarea automată a mierii în plic; 

• Termosudarea finală a plicului și detașarea acestuia de restul foliei. 

 

Utilajul de ambalare a mierii în plicuri va funcționa după următorii parametri: 

- Dozaj umplere: 10 ml – 40 ml; 

- Lungime plic: 55-110 mm; 

- Lățime plic: 30-80 mm; 

- Viteza de ambalare: 50 – 80 plicuri/min; 

- Alimentare energie electrică: 220-230 V. 

 

Odată parcurs procesul de ambalare a mierii în cele trei forme prezentate anterior, 

borcanele, caserolele și plicurile vor fi transportate în spațiul destinat depozitării mierii ambalate.  

Depozitul de miere ambalată va respecta condițiile unei stocări corespunzătoare a mierii. 

Mierea este sensibilă la căldură. Multe dintre ingrediente, precum enzimele, vitaminele şi amino-

acizii se pierd la o temperatură de peste 40ºC. O temperatură de 18-20ºC este ideală pentru 

păstrarea mierii lichide. Temperaturile mai scăzute duc la cristalizarea mai rapidă a mierii, ceea ce 

solicitantul dorește să evite. 



De asemenea, pentru depozitarea în condiții corespunzătoare a mierii, aceasta va fi ferită de 

lumină. Mierea este sensibilă la lumină, datorită conţinutului unei substanţe antibacteriale, care îşi 

pierd din eficacitate prin expunerea îndelungată la acţiunea acesteia.  

Ultima faza a fluxului tehnologic este reprezentată de ieșirea propriu-zisă a produsului finit 

din depozit, către clienții care au comandat serviciul de ambalare. 

 Este de menționat faptul că ambalarea mierii se va face într-un singur tip de ambalaj pe zi. 

Astfel, în functie de cerere, solicitantul va ambala într-o zi de lucru miere fie în borcane, fie în 

caserole, fie în plicuri. Într-o zi de lucru, se va ambala miere de la un singur producător, după care 

utilajul va fi curățat. Dupăutilizare, utilajele vor fi curățate cu apă caldă și eventual un detergent 

obișnuit, nefiind necesare soluții speciale de curățare, mierea având proprietăți specifice care nu 

permit alterarea. Înainte de începerea procesului de ambalare, persoana responsabilă cu 

manipularea utilajelor va folosi dușul și își va schimba hainele, evitându-se astfel eventuale 

contaminări ale mierii. 

 Cântarul a fost prevazut în proiect datorită necesității cântăririi mierii brute la intrarea în 

depozit, dar si a mierii ambalate, dacă clienții o vor cere.  

 Sistemul de calcul, care include un laptop si o imprimanta sunt necesare în desfășurarea 

procesului de ambalare a mierii în borcane, pentru realizarea și imprimarea etichetelor 

personalizate. 

 Poziționarea echipamentelor și organizarea principalelor fluxuri sunt reflectate în cadrul 

planului anexat prezentului memoriu. 

 


