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Filtrarea vinului cu 
Novozymes Vinoflow® Max

Vinul conţine concentraţii importante de pectine din struguri 
şi de glucani din drojdii. Aceste polizaharide pot colmata 
filtrele şi pot genera blocaje pe linia de pregătire a vinurilor 
pentru filtrare. O hidrolizare enzimatică a acestor 
polizaharide solubile în molecule de talie mai mică este 
indispensabilă pentru asigurarea unei filtrări previzibile, 
sigure şi eficace împreună cu protejarea calităţilor vinului. 

Concept de utilizare 
Vinoflow Max trebuie adăugat în mod sistematic în toate vinurile pentru 
garantarea unei bune pregătiri pentru filtrare, în special pentru facilitarea 
etapelor preliminare filtrării (centrifugare, cleire, stabilizare prin frig). 

Previzionarea unei bune derulări a etapei de filtrare prin asocierea cu 
ajutorul lui Vinoflow Max permite generarea de economii. Aceste economii 
sunt reflectate direct în preţul vinului. Planificarea şi condiţiile de lucru al 
vinurilor sunt ameliorate datorită unei bune desfăşurări a fiecărei operaţii, a 
unei mai bune gestiuni a fluxurilor de vinuri şi a unei reduceri a riscurilor 
sanitare şi de securitate (limitarea expunerii la produşi chimici). Impactul 
asupra mediului este minimizat prin economia de apă şi de medii filtrante 
prin acest procedeu. 
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Avantajele produsului 
Pentru toate tipurile de vin roşii, roze şi albe: 

Îmbunătăţeşte etapele de limpezire (centrifugarea, etc.), 
Îmbunătăţeşte operaţiunile de cleire (bentonite, gelatine), 
Măreşte debitul de filtrare,  
Facilitează stabilizarea tartrică,  
Ameliorează etapele din aval (indicele de colmatare stabil în timp), 
Diminuează pierderile de vin (1kg de pământ de filtrare reţine 2 litri 
de vin, în medie), 
Permite economisirea de medii filtrante şi de apă în toate etapele, 
Păstrează calitatea vinului (aromă, culoare, structură în gură), 

Rezultatele obţinute cu Vinoflow Max sunt şi mai bune dacă vinurile au 
fost produse prin utilizarea de enzime în etapele prefermentative 
(extracţie/macerare, limpezire). Datorită taliei reduse a polizaharidelor, 
vinul tânăr este mai fluid, beneficiază de o mai bună limpezire (turbiditate 
mult mai joasă în NTU), de o cleire mai performantă (dozaj mai redus de 
produse de cleire) şi de filtrabilitate superioară (reducerea indicelui de 
filtrabilitate măsurat doar conform cu CFLA*). 

* CFLA: critrii de filtrabilitate Lamothe-Abiet

Avantajele au fost măsurate pentru toate cele 3 tehnologii de filtrare a 
vinului utilizate: pământ de diatomee (TD), filtru cu plăci şi filtru tangenţial. 

Pământ de 
Diatomee (TD) 

Filtru cu 
plăci

Filtru 
tangenţial 

Creşterea debitului: 30-60% X X X 

Creşterea lungimii ciclurilor: 30-50% X X X 

Rducerea pierderilor de vin: 30-50% X X X 

Eliminarea unei etape de filtrare: 1 caz din 3 X 

Stabilitatea indicelui de: 1 lună X 

Produsul 
Novozymes propune o soluţie enzimatică inovatoare, dezvoltată împreună cu 
Lamothe-Abiet, de pregătire a vinurilor pentru filtrare prin toate mediile filtrante 
(pământuri de filtrare, filtre cu plăci sau tangenţiale) cu scopul de îmbunătăţire a 
filtrabilităţii. 

Vinoflow Max reuneşte pectinaze de Aspergillus niger realizate prin două 
tenhologii de fermentare, care permit obţinerea unei combinaţii unice de 
activităţi pectolitice şi de glucanaze β-(1,3-1,6) originale originales produse de 
Trichoderma harzianum. Produsul este format din doi componenţi: Vinoflow 
Max A (β-(1,3-1,6) glucanaze) şi Vinoflow Max B (pectinaze) care sunt 
amestecate doar imediat înaintea încorporării în vin. Enzimele sunt disponibile 
în canistre de 25 litri. 

Condiţii de utilizare 
Vinoflow Max se utilizează pe vinurile tinere de la primele recirculări (vinuri roşii 
= la sfârşitul fermentaţiei malolactice, vinuri albe şi roze = la sfârşitul 
fermentaţiei alcoolice) înaintea centrifugării, cleirii şi stabilizării tartrice. 
Microflora vinului trebuie controlată o dată după sulfitare şi apoi regulat în 
timpul învechirii. Concentraţia de SO2 de până la 500 ppm nu influenţează 
eficacitatea Vinoflow Max. 
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Exemplu de flux de pregătire a vinurilor pentru filtrare

Centrifugare Cleire Tangenţial TF1 TF2 
Filtrare cu
membrane 

Punct de adiţie a 
Vinoflow® Max 

– – 
Înainte de

centrifugare

– – – 
Înainte de cleire 

şi tangenţial 

– – 
Înainte de cleire 
şi filtrarea cu TF 

– – – – 
Înainte de 
tangenţial

– – – 
Înainte de filtrare

cu TF1

TF1: pământ de filtrare roz moale; TD2: pământ de filtrare alb

Cei doi componenţi trebuie amestecaţi în doză egală chiar înaintea utilizării, 
se diluează cu vin şi se amestecă în volumul vasului cu o pompă dozatoare 
sau un sistem venturi, ca şi în cazul dozării produselor de cleire. Durata 
omogenizării depinde de mărimea vasului. O bună omogenizare este 
importantă pentru obţinerea avantajelor citate mai anterior. 

Dozaj: 22 - 30 mL/hL de vin (adică 11-15 mL/hL de Vinoflow Max A şi 11 - 
15 mL/hL de Vinoflow Max B). 

Tabel de dozare a Vinoflow Max 

Volumul vasului (hL) Vinoflow® Max A (l) Vinoflow Max B (l) Vin pour dilution (l) 

1 000 11-15 11-15 100 

500 5,5-7,5 5,5-7,5 60 

400 4,4-6,0 4,4-6,0 50 

300 3,3-4,5 3,3-4,5 40 

200 2,2-3,0 2,2-3,0 25 

100 1,1-1,5 1,1-1,5 15 

Timpul de contact: 5 - 7 zile la temperatura vasului. Temperaturile joase 
de iarnă (<10°C) nu afectează de loc performanţele enzimei atât timp cât 
durata contactului este suficient de lungă. Pentru durate de contact scurte 
vă rugăm să contactaţi serviciul nostru tehnic. 

După tratamentul enzimatic, vinul poate fi filtrat direct fără recirculare. 
Dacă vasul este echipat, este de preferat să se utilizeze un cot de tragere, 
pentru a evita filtrarea sedimentului în prima fază. În acelaşi timp fundurile 
vaselor cu vin tratat cu Vinoflow Max sunt fluide şi uşor de filtrat, ceea ce 
permite limitarea pierderilor de vin. 
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Recomandări speciale 
Pentru vinuri albe şi roze, Vinoflow Max trebuie utilizat înainte de cleirea cu 
bentonită. 

Controlul rezultatelor 
Este recomandat să se realizeze încercări de laborator înaintea primei 
utilizări a Vinoflow Max. Rezultatele permit evaluarea câştigului de filtrare şi 
stabilirea mediului filtrant de utilizat pentru filtrarea cu pământuri (a 
granulometriei pământului cu diatomite). Se va măsura NTU şi indicele de 
filtrabilitate al vinului (CFLA). Cu cât vinul a fost pregătit mai bine (NTU şi 
CFLA puţin ridicate), cu atât mai bună va fi filtrabilitatea sa. 

Exemple de rezultate 
Vinoflow Max a fost testat la scară largă pe diferite tipuri de vin şi diferite 
medii filtrante în încercări industriale realizate în numeroase ţări. 

Merlot, vin de ţară, Languedoc: filtrat în 03/2009 cu pământ alb P6: 0,05 
Darcy (vin prefiltrat pe P2: 1,2 Darcy), timp de contact de 5 zile. 

Paramètrii 
Vin martor 

fără enzime 
Vinoflow® 

Max 
Câştig Comentarii 

Volum filtrat: hL 115 192 67% Un volum mai mare de vin a traversat filtrul

Timp: minute 60 55 60% 
Reducerea timpului de filtrare pentru 
acelaşi volum (115 hL) 

Debit: L/m2/h 1150 2110 83% Mărirea randamentului 

CFLA: 1,2 µ 132 39 -70% Enzima trebuie adăugată înainte de prima
filtrare pe P2 (pământ alb). Foarte bune 
rezultate pe P6 (pământ roz). Este posibilă
chiar eliminarea unei etape de filtrare. 

CFLA : 5 µ 34 20 -41% 

Informaţii suplimentare despre Vinoflow Max sunt disponibile pe  
www.novozymes.com, la rubrica Products & Solutions. 

Securitate, manipulare şi depozitare
Recomandările de securitate, manipulare şi depozitare sunt 
furnizate împreună cu produsul.  

in România prin GAMA SERV srl, 0214505280; 0720113311; 0723621099 
e-mail: office@gama-serv.ro; www.gama-serv.ro 

http://www.novozymes.com/



