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Abstract. In the juice and canned food industry, the fruit kernels 
remain uncapitalized, when they can constitute raw material for the obtaining of 
important amounts of quality oils, kernels resulted after processing fruits like: 
plums, apricots and peaches, therefor a capitalization of these potential raw 
materials in the edible vegetable oils, with great quality and high nutritive value, 
obtaining tehnology became an important trend in the whole wide world, and 
even in our country. 

In this essay, we have studied the concentration variation of different 
elements in the plum, peach and apricot kernel core, and in the oils obtained out 
of these, using the Soxhlet extraction, using the plum, peach and apricot kernel 
core as vegetal material, the sample kernels being harvested in the Banat’s 
area.. 

Because the  analysis of the important elements regarding enviroment 
protection has been realised using atomic absorption spectroscopy, we have 
determined the Na,K,Fe,Cu,Zn,Mn,Pb,Cd, and Ni concentrations 

 
INTRODUCERE 

 
 În industria alimentară se conturează tot mai mult tendinţa de valorificare 
a unor potenţiale materii prime cum sunt sâmburii rezultaţi în urma procesării 
unor fructe: prune, caise şi piersici în vederea obţinerii unor uleiuri vegetale 
comestibile, de calitate şi cu valoare alimentară mare. 
 Unele elemente minore cum ar fi Ca, Fe, Mg, K şi Na, respectiv 
elementele ce se găsesc în urme în astfel de produse (Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Cr şi 
Zn) pot fi determinate relativ uşor prin spectroscopie de absorbţie atomică. 
 În lucrare s-au determinat concentraţiile elementelor minore şi a celor în 
urme din miezul sâmburilor de prune, caise şi piersici recoltaţi din judeţul Timiş, 
oraşul Gătaia, şi din uleiul obţinut din acestea. 
 Au fost supuse analizelor un număr de 6 probe reprezentând miez din 
sâmburi de fructe şi uleiul obţinut din acestea, după cum urmează: 
 -proba 1-miez din sâmburi de prune 
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 -proba 2-miez din sâmburi de caise 
 -proba 3-miez din sâmburi de piersici 
 -proba 4-ulei din sâmburi de prune 
 -proba 5-ulei din sâmburi de caise 
 -proba 6-ulei din sâmburi de piersici 
 

MATERIAL ŞI METODĂ 
 Pregătirea probelor. 
 Probele au fost uscate la temperatura camerei, au fost pregătite în duplicat şi 
au fost calcinate în creuzete de porţelan la 550°C timp de 48 de ore într-un cuptor de 
calcinare. Probele calcinate de culoare albă au fost tratate cu 5 ml HCl 37% (Merk 
Chemical Co), încălzite la fierbere timp de 2 minute, evaporate la sec pe o placă 
fierbinte şi apoi încălzite în continuare pe o baie de apă la fierbere pentru încă 3 ore. 
 Reziduul a fost apoi tratat din nou cu 5 ml HCl 37%, adus la fierbere pentru 2 
minute,după care s-au adăugat 50 ml apă distilată. Soluţia limpede a fost încălzită pe 
o baie de apă timp de 5 minute, filtrată şi reziduul de pe filtru spălat cu apă distilată. 
Filtratul astfel obţinut a fost apoi diluat la 200 ml cu apă distilată, la balon cotat. 
 Spectroscopia de absorbţie atomică. 
 Pentru calibrarea aparatului de spectroscopie de absorbţie atomică şi pentru 
obţinerea curbelor de etalonare s-au utilizat soluţie standard de următoarele 
concentraţii: 1-100 mg/l pentru Na şi K, 0-15 mg/l pentru Fe, 0-6 mg/l pentru Cu şi Mn, 
0-1,5 mg/l pentru Zn şi 0-7,5 mg/l pentru Pb, Cr, Co şi Ni (Merk Chemical Co). Pentru 
analiză s-au utilizat un spectrofotometru cu absorbţie atomică tip Varian-1100, cu 
lămpi catodice corespunzătoare analizelor. 
 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
 Datele de spectroscopie de absorbţie atomică sunt indicate in tabelele 1 şi 
2 şi evidenţiază concentraţiile relative ale elementelor minore din probele 
analizate precum şi cele în urme în figurile 1 şi 2. 
 Din rezultatele obţinute se observă că cele mai concentrate elemente 
minerale au fost Na şi K în miezul sâmburilor de fructe, iar in uleiurile obţinute 
din acestea valorile elementelor minerale este foarte scăzut, spre exemplu K nu se 
regăseşte în nici una din probele de ulei, iar Mg s-a aflat sub limita detecţiei la 
aceleasi probe. 
 În privinţa elementelor în urme, concentraţiile de Pb, Mn şi Co nu se 
regăsesc in cele 6 probe supuse analizei spectrofotometrice. 
 

Tabelul 1 
Concentraţiile elementelor minore (mg/kg probă) din miezul unor samburi  

de fructe şi din uleiul obţinut din acesta 
Nr. Probă K Na       Ca Mg     Fe 
1. Miez sâmburi de prune 30,3047 43,1563 11,384 20,4 0,179 
2. Miez sâmburi de caise 31,8842 59,7405 12,371 18,78 0,141 
3. Miez sâmburi de piersici 21,7022 60,7353 8,664 20,4 0,129 
4. Ulei din samburi de prune - 2,4472 1,097 0,0121 0,042 
5. Ulei din sâmburi de caise - 2,5425 0,277 std 0,289 
6. Ulei din sâmburi de piersici - 2,4250 1,320 Std 0,046 

 Notă: std = sub limita detecţiei 



 
Tabelul 2  

Concentraţiile elementelor în urme (mg/kg probă) din miezul unor samburi 
 de fructe şi din uleiul obţinut din acesta 

Nr. Probă Pb Cu Zn Mn Cr Co Ni 
1. Miez sâmburi de prune - 0,08 0,509 - 4,528 - 0,049 
2. Miez sâmburi de caise - 0,079 0,5136 - 4,757 - 0,062 
3. Miez sâmburi de piersici - 0,052 0,2962 - 4,992 - 0,055 
4. Ulei din samburi de prune - std 0,1636 - 3,836 - 0,029 
5. Ulei din sâmburi de caise - Std 0,0409 - 4,267 - 0,047 
6. Ulei din sâmburi de piersici - Std 0,1191 - 4,000 - 0,044 

 Notă: std = sub limita detecţiei 
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Fig. 1 - Concentraţiile elementelor minore (mg/kg probă) din miezul unor sâmburi de fructe 

şi din uleiul obţinut din acesta 
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Fig. 2 - Concentraţiile elementelor în urme (mg/kg probă) din miezul unor sâmburi de 

fructe şi din uleiul obţinut din acesta 
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CONCLUZII 
 
 Concentraţia elementelor minore ca: K, Na, Ca, Mg şi Fe este relativ mică 
în probele analizate. 
 Concentraţiile elementelor în urme prezintă importanţă atât din punct de 
vedere al siguranţei alimentare, cât şi din punct de vedere al ecologiei mediului 
înconjurător. 
 La probele analizate nu au fost depăşite valorile concentraţiilor maxime 
admise pentru elementele în urme, acest lucru rezultă din faptul că miezul este 
protejat de sâmburii lemnoşi al fructelor (prune, caise şi piersici), excepţie fiind în 
cazul concentraţiilor de Cr la care a fost depăşită limita maximă admisă (0,2 
mg/kg probă). 
 Concluzia finală care se conturează este aceea că uleiul rezultat din aceşti 
sâmburi poate fi comestibil din punct de vedere al conţinutului elementelor în 
urme. 
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