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CAMERE DE DESHIDRATARE USCARE IN REGIM ECONOMIC 

INFORMATII COMPLEMENTARE, UTILE 

 

Scurt Istoric 

     Inca din cele mai vechi timpuri oamenii au invatat sa conserve prin deshidratare-

uscare, fructele sezoniere pe cale naturala folosind energia solara pentru a le pastra si 

consuma ca aliment de completare in extra sezon. 

 

 

   Mai tarziu, oamenii cu spiritul lor inventiv au imaginat  diverse amenajari rustice 

subterane in care au inlocuit caldura soarelui cu caldura emanata de un focar a carui 

fum si caldura era obligat sa traverseze sub forma de tiraj natural un gratar pe care erau 

asezare fructele la uscare. 

    Intr-o alta etapa mai aproape de zilele noastre, tehnicienii au construit inspirandu-se 

din trecut, fel de fel de instalatii energofage pentru deshidratarea-uscarea legumelor 

sau fructelor  dintre care cele mai cunoscute sunt tunelele de uscare in contra curent si 

uscatoarele cu 3 si 5 benzi, care desi au un consum energetic jefuitor, inca se mai afla 

in funcctiune la unii producatori. 

   In prezent batalia se duce intre Francezi si Americani, a caror tari sunt pe primele 

locuri in lume in privinta consumului de legume si fructe deshidratate pe locuitor, tari 
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care an de an investesc tot mai mult in cercetare pentru gasirea unor cai metode si 

solutii prin care sa se reduca cat mai mult consumul energetic utilizat la deshidratarea-

uscarea artificiala a legumelor si fructelor, utilizand diversi agenti de deshidratare-

uscare. 

   Cercetarile si experimentarile care au avut drept scop reducerea consumului 

energetic, realizate in diverse centre de cercetare si laboratoare de stat sau private, au 

pus in evidenta faptul ca singura solutie sanatoasa de deshidratare-uscare a legumelor 

si fructelor, cu pastrarea si conservarea calitatiilor organoleptice si revenirea prin 

rehidratare la aspectul si forma avute inainte de conservare, ramane uscarea cu flux de 

aer cald vehiculat in admosfera controlata. 

   Tehnologia de deshidratare a legumelor si fructelor prin leofilizare este costisitoare ca 

dotare si costisitoare energetic in expluatare atunci cand este aplicata la scara 

industriala si nu in laborataoare, insa unele produse astfel conservate indeplinesc in cea 

mai mare parte calitatiile legumelor si fructelor obtinute prin deshidratare-uscare cu flux 

de aer cald, mai putin  lungimea duratei de conservare. 

   Ca urmare a progreselor inregistrate in ultimii ani in privinta dotarilor tehnologice, a 

aparaturii de control automat utilizata si a tehnologiilor cu motivare stiintifica aplicate, 

fructele si legumele deshidratate-uscate au dobandit calitati suplimentare si noi 

posibilitati de utilizare prin aceea ca dintr-un produs consumat cu multe rezerve ca 

aliment a devenit un veritabil medicament naturist. 

   România în anii ‘80 era cel mai mare producător şi exportator de legume  şi fructe 

deshidratate din Europa (cu aport valutar mai mare decât al industriei constructoare de 

maşini), însă se  folosea în acest scop camere de uscare energofage cu consumuri 

energetice de 15-16 ori mai mare decât consumul camerelor inventive de uscare cu flux 

de aer cald si cu funcţionare în regim economic tip Miraco. 

    Cum interesul Guvernului din acea vreme era să încaseze cât mai multă valută şi cu 

orice preţ pentru a plăti datoria externă, nimeni nu ţinea cont de consumul energetic 

aberant cu care se realiza un kg de produs deshidratat şi nici de faptul că preţul de 

vânzare la export era sub preţul de producţie.   

    După ‘90, odată cu înfiinţarea societăţilor comerciale de stat, în general 

decapitalizate, acestea au continuat în primii ani să exporte după ce s-au capitalizat cu 

împrumuturi bancare, produse deshidratate cu aceleasi uscatoare energofage dar cu 

pretul de vanzare  fixat înainte de ‘90, la aceiaşi cumpărători şi cu aceleaşi consumuri 

energetice aberante platite insa la un pret de trei, patru ori mai mare decat in trecut.  

   După 2-3 ani de zile, toate aceste întreprinderi de stat, mari exportatoare de legume şi 

fructe deshidratate-uscate s-au îndatorat la bănci şi la furnizorii de energie termică, 
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energie electrică, combustibil şi astfel au intrat una câte una în faliment, situaţie în care 

creditorii au scos la vânzare aceste capacităţi de producţie care vândute pe bani puţini 

au fost transformate în depozite comerciale sau lăsate în paragină şi odată cu ele şi 

marile bazine legumicole şi pomicole care le aprovizionau.   

     Trebuia ca un roman sa gaseasca cai, metode si  soluţii inventive pentru a 

reanvia această activitate extrem de profitabilă pentru Romania si concomitent 

revitalizarea marilor bazine pomicole si legumicole disparute dupa anii 90. 

    E uşor de înţeles că ponderea cheltuielilor în preţul legumelor si fructelor deshidratate 

o reprezintă consumul energetic pe kg. de produs deshidratat şi cine reuşeşte să 

reducă acest consum domină fără concurenţă si controleaza piaţa globala a produselor 

deshidratate-uscate. 

     In prezent  batalia se duce pe plan Mondial pentru reducerea ponderii cheltuielilor 

energetice in pretul produselor deshidratate si pentru gasirea unor noi tehnologii 

aplicate legumelor si fructelor inainte de introducerea la uscare, si noi romanii datorita 

eforturilor depuse de Centrul de Cercetare si Proiectare pentru Industrie, MIRACO 

Bucuresti  suntem acum si pentru mult timp de acum inainte pe primul loc in lume. 

    Avand in vedere cele de mai sus, MIRACO Bucuresti, dupa ce a studiat neajunsurile 

uscatoarelor existente in tara si in lume, a cercetat si a gasit solutii inventive pentru 

inlaturarea neajunsurilor constatate, solutii protejate cu 11 Brevete de Inventie ca 

prioritate Mondiala, aflate in Portofoliul Societatii. 

 

 

  Dupa care a investit peste 100.000 euro. in cercetare tehnologica, proiectare, executie 

si experimentare de prototipuri pentru ‚’’Camere inventive de deshidratare-uscare in 

Regim Economic’’  bazate pe noi solutii inventive  de echipare, pe noi procedee  si pe 
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noi tehnologii de deshidratare-uscare pentru fiecare fruct sau leguma cu cautare pe 

piata Europeana si regimuri de uscare inventive adaptate caracteristicilor tehnice ale 

Camerelor inventive de uscare-deshidratare in regim economic.  

    Cu ocazia inventarierii Camerelor si Instalatiilor de  deshidratat-uscat produse 

vegetale, animale, cherestea, textile si chimice, cunoscute pana in prezent cu 

neajunsurile lor, am constatat ca ori cat ar fi de functionala o camera sau instalatie de 

deshidratare-uscare, daca producatorul camerei sau instalatiei de uscare nu asigura 

cumparatorului si tehnologia produselor care urmeaza a fi deshidratate, (vezi de 

exemplu: Tehnologia de deshidratare a Prunelor sau a Mazarei) producatorul 

inregistreaza importante pierderi tehnologice datorata defectelor de uscare, cresterea 

duratei ciclului de uscare, calitate si aspect al produsului modificata de la o sarja la alta.   

 

 

-ALTE INFORMATII UTILE- 

       Ca rezultat al cercetarii si experimentarii se stie acum, ca prelungirea ciclului de 
uscare la legume, fructe cu mult peste durata de 7-8 ore/sarja degradeaza 
organoleptic produsul deshidratat. Camerele de uscare-deshidratare cu functionare 
in regim economic, tip MIRACO raspund acestui deziderat prin aceea ca in 
comparatie cu alte camere cunoscute, durata ciclului de uscare a fost redusa de 2-3 
ori ca urmare tehnologiilor de produs aplicate.. 
 
      Procedeul de uscare si navetele multietajate, conform inventiilor inlatura 
dezavantajele camerelor de uscare sau a uscatoarelor cunoscute prin aceea ca fluxul 
de aer cald este recirculat intermitent de niste agregate de preparat si vehiculat aer 
cald ca agent de uscare optimizat cu un debit, o presiune si o viteza uniform 
distribuite, prin interspatiile navetelor multietajate pe a caror placi atermice se asaza 
semifabricatele la uscare. 
 
 Ca urmare sau inlaturat defectele de uscare cum ar fi :imbrunarea, caramelizarea, 
scorojirea, schimbarea de culoare, modificari de structura, sau modificari ale 
gustului. 
 
      Camerele performante, inventive, cu flux orizontal, transversal sau tangential de 
uscat legume-fructe in regim economic tip MIRACO sunt astfel gandite inca din 
proiectare, incat alternativ sa poata usca, cu aceeasi eficienta energetica, plante, 
ciuperci, tutun, seminte, malt, paste fainoase, legume si fructe sub forma de pasta 
sau piure, biscuiti din fructe sau din lrgume si fructe, brinza, carne, produse chimice, 
farmaceutice, etc. si sunt  comercializate in cinci marimi de capacitate. 
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        Pentru alte utilizari (industria alimentara, industria chimica, industria textila, 
industria farmaceutica etc.) camerele de uscare si navetele multietajate de depunere 
a produselor la uscare se proiecteaza, dimensioneaza si se echipeaza la o 
capacitate conform cu cerintele precizate de beneficiar. 
 
         Camerele MIRACO cu functionare in regim economic sunt echipate cu niste 

agregate inventive de preparat  si vehiculat aer ca agent de uscare cu parametrii 

optimi, aceste agregatele sunt realizate cu motoare electrice de constructie speciala 

care pot functiona in interiorul camerei de uscare la o temperatura de 100°C  si 100% 

umiditate relativa, cu ventilatoare de constructie speciala cu pale din aluminiu si 

randament sporit si cu niste baterii (schimbatoare de caldura) din aluminiu fara 

pierderi de presiune si   debit dar cu un coeficient de transfer termic, de trei, patru ori 

mai mare decit al celor din inox. 

          Camerele sunt de asemenea echipate cu aparatura cu afisaj digital pentru 

monitorizarea si controlul automat al regimului de uscare ce poate fi atasata la un PC 

existent la beneficiar pentru a putea extrage la nevoie istoricul cu parametrii regimului 

de uscare parcurs pentru un anumit produs si la o anumita data. Intr-un  

compartiment al cutiei pentru controlul automat al regimului de uscare, este amplasat 

tabloul electric de protectie , semnalizare si control. 

 

Capacitatea orientativa de incarcare pe sarja se refera la produsul 

etalon prune cu samburi. 

La produsul prune se ia in calcul o distributie de 8-10-12 kg pe metru 

patrat de naveta in functie de marimea prunelor. Este o regula 

 internationala.

 

 

         Camerele noastre au o productivitate de 3 ori mai mare decat a celor importate 
astfel incat de exemplu: o camera de 500 kg/sarja poate usca in acelasi timp (de 
exemplu 24 h) cat trei camere de aceeasi capacitate importate, intrucat are o durata a 
ciclului de uscare de 3 ori mai mica. Astfel in loc sa cumparam  3 camere de cate 500 
kg/sarja din import cumparam numai una tip MIRACO.  
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        Trebuie sa stim ca atunci cand cumparam o camera de uscat legume-fructe, 
 important nu este pretul de achizitie pe unitate de capacitate si nici capacitatea de 
incarcare pe sarja, ci durata ciclului de uscare pe sarja si numarul sarjelor uscate pe zi 
si greutatea lor, puterea energetica consumata, costul pe kg de produs deshidratat,  
precum si costul de  exploatare pe intreaga durata de viata, care la MIRACO este de  
peste 20 de ani fara reparatii capitale si poate deshidrata cu aceeasi eficienta o mare 
diversitate de produse vegetale, animale, farmaceutice ,etc. 
 
         MIRACO asigura beneficiarii cu instructiuni de exploatare si regimuri de uscare, 
tehnologii de deshidratare-uscare  pentru fiecare produs(leguma sau fruct) in parte, cu 
descrierea operatiunilor tehnologice in succesiunea lor, parametrii si conditii de calitate, 
conservare, ambalare, depozitare etc. si asigura utilajele complementare camerei de 
uscare, necesare tehnologic ca de exemplu : masini de spalat, curatat, depeleat, masini 
de taiat in forme diferite (rondele, cubulete, taitei, fidea, etc.), cazane duplicat pentru 
valorificarea legumelor si fructelor necorespunzatoare pentru deshidratat, in gem, 
magiun, marmelada, tocana de legume, zacusca, etc. 
 
        Camerele de uscare cu functionare in regim economic, concepute de noi pot 
functiona cu agent termic apa calda la 90-100°C, cu precizarea ca cel mai ieftin si 
nepoluant combustibil sunt deseurile lemnoase, lemnele de foc, deseurile vegetale al 
caror pret mediu este de 4-5 ori mai mic decat combustibilul lichid sau gazos. 
 
         Trebuie stiut ca de exemplu 2 kg de lemn de foc sau deseuri vegetale dau aceeasi 
cantitate de caldura cat un litru de motorina al carui pret este de 4-5 ori mai mare. 
  
         Cu tehnologia noastra inventiva de deshidratare legumele, fructele, carnea  
branzeturile, etc isi pastreaza printr-o operatie de inactivare enzimatica toate calitatile 
nutritive si organoleptice si corespunzator reduceri de cca 8 ori a greutatii si de 3-4 ori a 
volumului la transport isi concentreaza tot de atatea ori calitatile nutritive si 
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organoleptice si pot fi aduse apoi la forma, aspectul si calitatile initiale prin rehidratare in 
acest fel fructele si legumele deshidratate dobandesc calitati suplimentare si noi si 
nebanuite posibilitati de utilizare in stare deshidratata.  

 

         Avand in vedere avantajele deshidratarii produselor intr-o economie globalizata tot 
mai multe produse care astazi se comecializeaza in asa –zisa stare proaspata vor fi 
cerute si comercilaizate datorita reducerii greutatii, rspectiv a cheltuielilor de transport 
de 8 ori tot mai mult, pana la exclusiv in stare deshidratata,si noi romanii va trebui sa 
fim pregatiti pentru aceasta schimbare. 
  

Dispunem de tehnologii inventive de uscare astfel incat, de exemplu: 
compoturile, pasta de tomate, mazarea dezhidratate sunt preparate la momentul de 
consum, in lunile de iarna prin rehidratare, in acest fel se elimina imobilizarea unor 
fonduri insemnate, purtatoare de dobanzi, inca din timpul verii in  manopera, borcane, 
capace, etichete, si spatii de pastrare conditionare, etc.  

 
         Uscarea produselor sub forma de pasta sau piure se realizeaza cu un cost 
energetic pe jumatatea produselor deshidratate sub forma de taitei, fidea, cubulete, 
placute, rondele, etc. si pot fi folosite pentru prepararea nectarurilor, in alimentatia 
sugarilor, in produsele de cofetarie, patiserie, etc. 
 
         Plantele medicinale uscate natural ca si cele uscate artificial dar fara operatia 
tehnologica de blansare si la mai mult de 72 de ore de la recoltare ar trebuie interzise la 
comercializare sub forma de ceaiuri intrucat devin buruieni, isi pierd in cea mai mare 
parte (peste 80%) principiile active si organoleptice, capatand miros si gust de fan.  
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