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DOMENIUL DE APLICABILITATE 

Instalaţia modernizată de uscare a fructelor şi legumelor este destinată obţinerii produselor 

horticole deshidratate. 

PREZENTARE GENERALA 

Instalaţia de uscat fructe şi legume simbolizată UFL şi denumită “Uscător de fructe şi legume” 

este de tip discontinuu, cu incintă de uscare în formă de tunel. Agentul de lucru utilizat este aerul 

cald.  Produsele care pot fi deshidratate în această instalaţie sunt o gamă variată de fructe şi legume, 

dar, datorită faptului că timpul de staţionare a produsului în incinta de uscare poate fi variat în limite 

foarte largi, materiile prime care se recomandă pentru uscare sunt în mod special cele sensibile la 

temperaturi mari şi care, din acest motiv, necesită un timp de uscare mai lung, cum ar fi: prunele, 

merele, perele şi ceapa. 

Uscătorul se compune din următoarele părţi principale: 

- generator de aer cald; 

- cărucioare cu grătare; 

- incintă de uscare; 

     - panoul electric de comandă şi automatizare. 

PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE 

Capacitatea de uscare: 

- fructe şi legume proaspete  3.000-6.500  kg/24h 

- prune proaspete 3.200 kg/24h 

 Timpul de uscare(prune proaspete) 20-24 h 

 Temperatura agentului de uscare max. 85 °C 

 Capacitatea calorică maximă 740 kW 

 Cantitatea de apă extrasă 2.000 – 4.500 kg/24h 

 Consum specific de energie termică 7.200-12.000 kJ/kg (apă evaporată) 

 Ventilator axial tip VAS 1250:

- debit 22.000 m
3
/h

- presiune 80 mm H2O 

- putere motor antrenare 22 kW 

- turaţie motor antrenare 1.000  min
-1 

 Arzător Lamborghini tip EM 70/2:

- funcţionare două trepte 

- combustibil utilizat gaz petrolier lichefiat (GPL) sau gaz natural 

- debit GPL, min. 7,5 m
3
/h

- debit GPL, max. 26,5  m
3
/h

- debit gaz natural, min. 21,1 m
3
/h

- debit gaz natural, max. 74,4 m
3
/h

- putere termică, min. 210 kW 

- putere termică, max. 740 kW 

 EFECTE ECONOMICE 

- Creşterea cifrei de afaceri a agentului economic producător cu cca. 500.000 RON

anual; 

- Crearea a noi locuri de muncă la producătorul de utilaje; 

- Reducerea consumului specific de energie  la uscarea fructelor şi a legumelor cu 15 %; 

- Diminuarea importurilor cu aproximativ  45.000 EUR/buc. 


