
ACTINI PROCESSING

LINHA DE PRODUÇÃO DE OVO LÍQUIDO E EM PÓ
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A ACTINI tem mais de 65 anos de experiência na concepção de linhas completas de produção de ovo líquido e em pó .
As nossas linhas integram todos os equipamentos e processos necessários para transformar seus ovos em ovoprodutos: quebra,
separação, armazenamento, pasteurização, embalagem e para o ovo em pó, ultrafiltração, secagem e ensacamento.
No centro do processo, nossas tecnologias patenteadas exclusivas de secagem e pasteurização permitirão que você produza ovos
saudáveis e de alta qualidade que atendam aos mais altos padrões exigidos pelas grandes empresas do agronegócio.

NOSSA EXPERIÊNCIA

• Business Plan – Financiamento
• Dimensionamento da linha de tratamento para novos projetos e auditoria de desem-

penho para instalações existentes
• Teste de aceitação e desenvolvimento de produto final
• Integração do edifício de acordo com os regulamentos
• Especificações para cada elemento do processo
• Requisitos energéticos

• Fabricação e testes na nossa fábrica 
• Supervisão da instalação
• Posta em funcionamento e assistência durante a produção
• Acompanhamento para configuração das receitas
• Treinamento
• Manutenção

CONCEPÇÃO

FABRICAÇÃO 
MONTAGEM E 
MANUTENÇÃO

Mais do que apenas um equipamento ou uma linha, a ACTINI oferece soluções que atendem às suas expectativas e permitem que 
você desenvolva uma nova atividade ou desenvolvimento de negócios nas melhores condições.
A ACTINI não é apenas um designer e fabricante de equipamentos. É também uma equipe de engenheiros e técnicos
que dedicam seus conhecimentos ao seu projeto.

Seu projeto, nossa experiência



Egg Processing

WWW.ACTINI.COM WWW.ACTINI.COM

GAMA OVOLINE

Outras capacidades a pedido

OVOLINE (Liquido) OVODRYER (Pó)

Preparação do ovo, carregamento e
quebra

Pasteurização e embalagen do ovo
pasteurizado liquido

Concentração secagem por 
pulverização e embalagem do pó

CAPACIDADES 1,000 2,000 4,000 6,000

Ovos inteiros por dia 300,000 600,000 1,000,000 2,000,000

Ovos separados por dia 150,000 300,000 600,000 1,000,000

QUEBRA

Capacidade (ovo por hora) 27,000 45,000 72,000 144,000

Carregamento Opção Automático Automático Automático

CAPACIDADE DE PASTEURIZAÇÃO (kg/h)

Inteiro 1,000 2,000 4,000 6,000

Clara 1,000 2,000 4,000 6,000

Gema 350 600 1,600 2,000

Gema salgada - 400 800 1,500

QUEBRA

PASTEURIZAÇÃO

RESFRIAMENTO &
FILTRAÇÃO

ARMAZENAMENTO
EMBALAGEM

EMBALAGEM
CARREGAMENTO

PÓ 

EMBALAGEM
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QUEBRA E SEPARAÇÃO

• Melhor recuperação do produto nas copas de aço inox : 1% de ovo poupado
• Separação otimizada entre a gema e a clara (ângulo de ruptura específico)
• Detecção ou desvio automático da gema na clara
• Melhor qualidade da clara atendendo aos mais altos padrões em termos de gordura
• Funcionamento automático sem operador

• Uma vez filtrado, o ovo líquido é depositado nos tanques intermediários para alcançar uma segurança que
• permita ser independente entre quebra e pasteurização.
• O pasteurizador será alimentado automàticamente

   QUEBRA

   FILTRAÇÃO

   ARMAZENAMENTO

   TRANSPORTE E LAVAGEM

• Sistema de filtragem juntamente com o resfriador
• Design tubular específico para resfriar o produto antes da filtragem
• Design com placas padrão disponível
• Filtragem a frio para minimizar o risco de crescimento bacteriano no filtro

   DOSAGEM E PADRONIZAÇÃO
• Dosagem e integração de aditivos como sal, açúcar, xantana,…
• Padronização da gema e do inteiro
• Ajuste automático em linha do extrato seco (por exemplo: gema 43% e inteiro 24%)
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QUEBRA E SEPARAÇÃO ULTRA ALTA PASTEURIZAÇÃO

     EMBALAGEM

     GESTÃO DA PRODUÇÃO

• Design asséptico
• Sanitização a 121 ° C (com água quente) para garantir a assepsia do 

processo
• Sem cisalhamento do ovo (alto poder emulsionante)
• Menos perda de produto durante o lançamento da produção
• Ciclo de produção: 8 a 10 horas sem limpeza
• Recuperação de energia: até 90% de economia
• Regulamentos alimentares em conformidade

A pasteurização flash (instantânea) é a tecnologia de pasteurização mais
confiável para garantir a eliminação de todos os tipos de microrganismos 
potencialmente patogênicos e garantir uma vida útil mais longa (até 10 
semanas) com um tempo de tratamento curto para manter a qualidade do 
ovo (cor, poder espumante, emulsionante, coagulação, ...).

A ACTINI oferece uma larga gama de soluções de embalagem automáticas em:

• Garrafas
• Bag-in-Box
• Baldes
• Contentores
• Embalagens de cartão

Para um produto livre de salmonelas com as mesmas propriedades funcionais dos ovos frescos

TUBULAR

OVOFLASH®

• Gestão automática da linha
• Limpeza no local de toda a linha

DE 200 ML ATÉ 1 000 KG
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INTEIRO 68°C (STANDARD)

TRATAMENTO

GEMA 67°C

CLARA 60°C

INTEIRO 74°C (FLASH)

     DESIGN PATENTEADO

     TECNOLOGIA PATENTEADA
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SECADOR VERTICAL

Consciente do constante crescimento do mercado mundial do ovo em pó, a ACTINI desenvolveu novos sistemas de concentração
e secagem por pulverização de design higiênico para a produção de pós de alta qualidade (padrão ou específico) com
excelente fluidez e oferecendo também muitas vantagens para uma melhor rentabilidade da produção.

       FROM EGG PREPARATION TO DRYING

   CONCENTRAÇÃO
A ACTINI desenvolveu um skid de concentração específico integrando a osmose reversa ou ultrafiltração, bem como os 
aparelhos de aquecimento, PLC e CIP integrados para o perfeito controle desta etapa.
Nossa unidade de concentração permite uma alta taxa de concentração:
• Concentração de clara de 12% a 26%
• Concentração total de 24% a 36%
E também oferece benefícios como:
• Aumento da capacidade de desidratação
• Economia de energia
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GAMA OVODRYER

MODELO 280 500 750 1,000

Temperatura de entrada do ar (°C) 180 180 180 180
Evaporação d’agua (l/h) 210 412 618 862
CAPACIDADE PARA O OVO INTEIRO
Ovo líquido inteiro -24% MS (kg/h) 280 545 820 1,145
Pó – 4% de humidade (kg/h) 70 135 200 285
Ovos por dia 180,000 230,000 350,000 490,000
CAPACIDADE PARA A CLARA
Clara líquida – 12% MS (kg/h) 240 555 705 990
Pó – 8% de humidade (kg/h) 30 140 90 125
CAPACIDADE PARA A GEMA
Gema líquida – 44% de MS* (kg/h) 360 760 1,135 1,585
Pó – 3-4% de humidade (kg/h) 160 345 520 720
OUTRAS CARACTERISTICAS
Temperatura de saída do ar (°C) 70 70 70 70
Consumo de gaz (kCal/h) 285,000 670,000 1,035,000 1,275,000
Espaço necessário (m) 5x6 9x9 10x8 11x9
Altura (m) 11 15 16 17

   *MS : Matéria seca

    outras capacidades a pedido
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SECADOR VERTICALSECADOR VERTICAL

Ar Vapor
Bicos

d’asperção

Filtro de manga

Bomba de
alimentação

ENTRADA DO OVO
LIQUIDO

Resfriamento

• Design higiênico (nenhum tapete, nenhum parafuso, nenhuma parte 
mecânica em contacto com o produto)

• Alta qualidade microbiológica pra uma vida útil alargada
• Pulverização com bicos de aspersão
• Curto tempo de permanência no secador
• Alta eficiência energética
• Limpeza no local integrada oferecendo redução do tempo de limpeza e 

economia de mão de obra

Nosso secador oferece opções de controle de umidade muito precisas para:
• Melhor dissolução
• Melhor fluidez
• Produção de clara instantânea   
A gema pode ser resfriada dentro do leito fluidizado

Vertical

MULTI ESTAGIO
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ESPUMANTE

PÓ

GELIFICANTE

SUPER GELIFICANTE

INSTANTÂNEO

     DESIGN

     TECNOLOGIA

     ZOOM NAS CARACTERÍSTICAS 
     TECNOLÓGICAS

SAÍDA DO OVO
EM PÓ



SEDE
ACTINI SAS
Z.A. de Montigny 3 – Maxilly
74500 Evian-les-Bains, FRANÇA
T. +33 (0)450 83 19 50
E. actiniprocessing@actini.com

Descontaminação de efluentes e sistemas 
de esterilização de meios de cultura

www.actini.com

Liquido e Pó 
Linhas de transformação de ovos

www.actini.com

 Soluções de transferência e autoclavagem para 
Preparações Farmacêuticas e Cosméticas 

www.sofast-pharma.com

 Serviços de Consultoria em 
biofarmacêutica e biotecnologia

www.bioadvise.com

Actini ... seu parceiro no mundo 

10.12.2018


