
ECHIPAMENT PENTRU DECONTAMINARE CU OZON IN SOLUTIE APOASA - EDO 

Domeniul de aplicabilitate: 
Echipamentul pentru decontaminare cu ozon in solutie apoasa - EDO, este utilizat in 

cadrul tehnologiei de tratare post-recoltare a produselor horticole destinate consumului in 
stare proaspata si are drept scop decontaminarea suprafetelor exterioare ale produselor 
horticole ca operatie premergatoare tratarii post-recoltare cu UV-C si depozitarii temporare 
propriu-zise. 

Prezentarea generală: 
Echipamentul de decontaminare are in componenta urmatoarele subansambluri 

principale: 
- Cadru; 
- Sistem de transport; 
- Masa de colectare; 
- Cuva de alimentare; 
- Tunel de tratare cu ozon; 
- Bazin de colectare; 
- Sistem evacuare ozon; 
- Sistem generare ozon; 
- Sistem distributie ozon in solutie apoasa. 
Produsele horticole incarcate in cuva de alimentare, ajung pe rolele transportoare 

unde sunt supuse atat unei miscari de avans cat si unei miscari de rotatie in jurul unei axe 
perpendiculare pe directia de inaintare. Ca urmare, suprafetele exterioare ale produselor 
sunt supuse in mod continuu si omogen la actiunea ozonului in solutie apoasa, aplicat prin 
intermediul unor duze cu distributie conica si amprenta patrata pe suprafata tinta. Solutia 
apoasa uzata, se colecteaza in bazinul de colectare si apoi se deverseaza in exterior. Ozonul 
gazos care paraseste solutia uzata, va fi evacuat prin intermediul sistemului de evacuare 
format din filtru metalic pentru retinerea eventualilor vapori de apa antrenati in curentul de 
aer, tubulatura si ventilator de aspiratie. 



Principalele caracteristici tehnice: 
Echipament pentru decontaminare cu ozon in solutie apoasa – EDO 
- Latime de lucru: 400 mm; 
- Lungime transportor: aprx. 1500 mm; 
- Volum cuva alimentare: aprx. 24 l; 
- Volum masa colectare: aprx. 62 l; 
- Generator de ozon:  tip descarcare corona; 
- Capacitatea de producere a ozonului: 0,5 – 3 g O3/h; 
- Concentratie ozon dizolvat:  1 – 2 ppm; 
- Presiune minima a apei de intrare:  1,5 bar; 

Efecte socio-economice şi de mediu: 
- creşte confortul operatorului prin utilizarea unui echipament tehnic automatizat, modern; 
- mentine starea de sanatate a populatiei prin stimularea comertului si incurajarea 
consumului de legume si fructe proaspete, bogate in vitamine si antioxidanti; 
- creeaza premisele evitarii aparitiei intoxicatiilor sau alergiilor produse de substantele 
chimice cu rol de conservanti de suprafata, in cazul decontaminarii cu substante antiseptice; 
- extinde perioada de comercializare a acestor produse; 
- reduce importurile de produse horticole si valorifica produsele autohtone; 
- asigură obtinerea unor produse horticole fara adaos de substante fungicide datorita 
decontaminarii acestora prin noua tehnologie; 
- se reduce pericolul poluarii mediului cu produse rezultate la decontaminarea cu substante 
antiseptice. 

Potenţiali producători / Furnizori de servicii: Agenţi economici din domeniul construcţiei de 
echipamente pentru tratarea post-recoltare a produselor horticole 

Potenţiali utilizatori: Ferme horticole, asociaţii de producători agricoli particulari 


