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FIŞA DE PREZENTARE 

INSTALAŢIE PENTRU DESHIDRATAT FRUCTE – IDF 

PREZENTAREA GENERALĂ 

Instalaţia se compune din următoarele ansamble prezentate în schema 

tehnologică anexată: 

Camera de uscare poz.1 formată din: cadru uscător, panourile termoizolante, uşile 

de intrare şi ieşire, registru de reglare a aerului recirculat (poz.6), registru de reglare aer 

proaspăt (poz.7), distribuitorul de aer pe verticală (poz.5), coşul cu clapetă (poz.9), calea 

de rulare, cărucioarele (poz.2) 

Generatorul de aer cald poz.3 format din: schimbătorul de căldură gaze arse/aer 

cald şi arzătorul cu gaz metan în două trepte tip Lamborghini 

Ventilatorul poz.4 care are pe traseu în amonte şi aval camera de amestec şi 

reducţiile ce fac legătura ventilatorului cu restul instalaţiei 

Coşul de fum poz.8 construit din tronsoane lungi de 2 m face legătura cu ţeava de 

evacuare a gazelor arse din generatorul de căldură poz.3 

Instalaţia electrică şi de automatizare poz.12 formată dintr-un tablou de comandă, 

cu afişaj digital ce poate indica temperatura şi umiditatea agentului termic, valori culese 



prin intermediul senzorilor de umiditate şi temperatură, poz.10 şi poz.11, montaţi în incinta 

camerei de uscare la intrarea şi ieşirea agentului termic. Pe panoul tabloului de comandă 

sunt centralizate toate comenzile uscătorului, inclusiv un afişaj cu cristale lichide şi 

tastatură cu ajutorul cărora se poate programa instalaţia şi se pot afişa parametrii de lucru. 

U N I T ĂŢ I  B E N E F I C I A R E

Instalaţia pentru deshidratat fructe este destinată fermelor pomicole sau 

procesatorilor de fructe, în scopul condiţionării şi însilozării în condiţii bune a fructelor, în 

vederea unei valorificări superioare. 

 I N D I C AT O R I  D E  P E R F O R M A N Ţ Ă  

Capacitatea de uscare (prune proaspete) pentru 24 ore 1.700 kg 

Numărul de cărucioare 4 buc. 

Numărul de rame pe cărucior 22 buc. 

Dimensiunile ramei 1,20 x 0,91 m 

Suprafaţa de uscare 96 m2 

Temperatura agentului termic 50° ÷ 74°C 

Raţia de uscare pentru prune 3,5 ÷ 4 : 1 

Generatorul de aer cald: 

- capacitatea calorică maximă 100 kW 

Consum mediu de combustibil (gaz metan) 10 m3/h 

Ventilator axial tip EF 713/H4A 

- debit nominal 20.000 m3/h 

- presiune 49 mm CA 

- motor 4 kW/1500min-1 

Arzător Lamborghini tip EM16/2E 

- putere calorică 55 – 153 kW 

- putere electrică absorbită     400 W 

Putere totală instalată 5 kW 

Gabarit cameră de uscare: 

- lungime 4.875 mm 

- lăţime 1.500 mm 

- înălţime 3.100 mm 

Gabarit instalaţie de deshidratat completă: 

- lungime 16.220 mm 

- lăţime 3.840 mm 

- înălţime 8.200 mm 

Masa netă 3.847 kg 

EFECTE LA NIVELUL UNUTĂŢILOR PARTICIPANTE LA REALIZAREA 

PROIECTULUI 

S-a creat un parteneriat intre institutul de cercetare (INMA Bucureşti), Staţiunea de 

Cercetare -  Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea şi Ferma 2 Căzăneşti. In cadrul 

parteneriatului s-a acumulat experienţa in domeniul deshidratării fructelor şi legumelor, s-a 

realizat transferul tehnologic către partenerul interesat în aplicarea cercetării şi s-a 



implementat o tehnologie de vârf în domeniu, realizată prin utilizarea automatelor 

programabile şi asigurarea unor procese cu posibilităţi de programare, comandă şi control 

automatizate. 

IMPACT ECONOMIC / SOCIAL 

- Instalaţiile de uscare pentru fructe şi legume sunt  instalate în special în zone rurale 

defavorizate care dispun de surse bogate de materie primă (plantaţii de pomi fructiferi şi 

ferme legumicole).  

- valorificarea superioară a fructelor prin deshidratare; 

- posibilitatea conservării şi păstrării calităţilor nutritive a fructelor pe un timp 

îndelungat; 

- reducerea cu 18% a consumului specific de energie raportat la 1 kg de apă extrasă; 

- conduce la crearea de noi locuri de muncă în societatea producătoare şi în sistemul 

de dealeri; 

- creşte cifra de afaceri cu 12.000 lei a agentului economic; 

- elimină importurile de instalaţii de uscare, ceea ce reprezintă reducerea efortului 

valutar al României cu cca. 0,5 milioane  EURO. 

 IMPACT ASUPRA MEDIULUI / CALITĂŢII VIEŢII 

- Instalaţia de deshidratare realizată nu produce noxe; 

- deshidratarea fructelor şi legumelor se desfăşoară în condiţii igienice, folosind ca 

agent termic aerul cald, respectând normativele UE; 

- s-au creat premizele implementării Sistemului de management al siguranţei 

alimentare H.A.C.C.P. 



SCHEMA TEHNOLOGICĂ 

1. Cameră de uscare

2. Cărucioare

3. Generator de aer cald

4. Ventilator

5. Distribuitor de aer cald pe verticală

6. Registru de reglare a aerului recirculat

7. Registru de reglare aer proaspăt

8. Coş de fum

9. Coş cu clapetă

10. Senzori de umiditate

11. Senzori de temperatură

12. Instalaţie electrică şi de automatizare


