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REZUMAT. În cadrul Programului „ADER 2020” s-au efectuat cercetări aplicative pentru realizarea unui 
echipament tehnic destinat sortării după dimensiuni a merelor, sau a altor fructe de formă aproximativ 
sferică. Echipamentul are drept scop valorizarea producţiei fermierilor din fermele de semi-subzistenţă, prin 
sortarea merelor după dimensiuni, putându-se realiza sortarea pe cinci grupe dimensionale principale. 
Echipamentul contribuie la reducerea timpului de lucru din tehnologia de condiţionare şi implicit la scăderea 
duratei de la recoltare şi până la desfacerea pe pieţele de profil, crescând implicit veniturile fermierilor. 

Keywords: apples sorting equipment, conditioning technology. 

ABSTRACT. According to the objectives of the Programme “ADER 2020”, has been conducted applied research 
to achieve technical equipment for sorting the apples or other fruit approximately spherical shape by size. The 
aim of this equipment is to valorise the farmers’ production, in the semi-subsistence farms, by sorting apples 
by size. This sorting equipment can sort the fruits in five main dimensional groups. This equipment helps to 
reduce the working time of the conditioning technology and thus to decrease the duration from the harvesting 
to the distribution in the markets, thus increasing farmers' income. 

Keywords: sorting equipment, conditioning technology. 

1. INTRODUCERE 

De-a lungul timpului s-a evidenţiat rolul activită-
ţilor post-recoltare în asigurarea calităţii produselor 
horticole [1,2] şi s-au făcut multe cercetări privind 
menţinerea, păstrarea şi valorificarea produselor 
horticole [3,4,5]  

Dezvoltarea economiei şi implicit îmbunătăţirea 
nivelului de trai al populaţiei, a determinat creşterea 
permanentă a exigenţelor consumatorilor, motiv pentru 
care se impune sortarea fructelor pe clase, astfel încât 
prețul să fie în concordanță cu calitatea produselor. 
Totodată, preferințele de consum ale populației s-au 
îndreptat tot mai mult spre consumul preponderent 
de legume şi fructe, având în vedere aportul de vita-
mine pe care acestea îl oferă, cu efect în păstrarea 
sau îmbunătățirea stării de sănătate a populației.  

În acest context, se impune necesitatea sortării 
merelor pe dimensiuni, ceea ce conduce la obținerea 
unor grupe omogene, pentru a oferi consumatorului 
posibilitatea achiziționării fructelor la calitatea pe 
care şi-o doreşte fiecare.  

Până în prezent, producția de fructe din fermele 
de semi-subzistența nu are desfacere în cadrul hyper-
market-urilor, datorită eterogenității produselor, toată 
producția micilor fermieri adresându-se piețelor locale, 
exportul fiind aproape inexistent. De aceea, pentru a 
ajuta fermierii din fermele pomicole de semi-subzis-
tența să pătrundă pe piețele mari sau în hypermarket-

uri, să-şi desfacă producția + de fructe în cel mai 
scurt timp şi la un preț bun, ceea ce ar conduce 
implicit la creşterea veniturilor lor, s-au făcut cerce-
tări pentru proiectarea și realizarea unui echipament 
de sortare a merelor pe cinci grupe dimensionale 
principale. 

Deşi pe plan mondial există echipamente foarte 
performante, care efectuează sortarea merelor după 
fermitate, masă, culoare, defecte de suprafaţă sau în 
profunzime etc, aceste echipamente sunt de tip in-
dustrial, pretându-se la sortarea unor cantităţi foarte 
mari de mere şi ca urmare şi preţul de cost este extrem 
de ridicat, nefiind accesibil fermierilor mici [6,7,8]. 

Dată fiind situaţia actuală a fermelor pomicole din 
România, s-a ajuns la concluzia că este necesar un 
echipament de sortare de mici dimensiuni, care poate fi 
amplasat cu uşurinţă într-un depozit şi care are o 
anumită mobilitate ce-i permite deplasarea cu uşurința 
în interiorul depozitului [9]. 

2. MATERIALE ŞI METODĂ 

Pentru îndeplinirea acestor obiective de dezvol-
tare, în primul rând a fermelor de semi-subzistenţa, 
şi de valorificare superioară a producţiei din aceste 
ferme, s-a proiectat şi realizat la INMA Bucureşti, în 
cadrul Programului Sectorial de Cercetare „ADER 
2020”, un echipament destinat sortării merelor după 
dimensiuni. 
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valțuri corespunde cu valoarea medie a diametrului 
ecuatorial al mărului, iar la merele Idared şi Mere roşii, 
pentru a se face separarea după diametru, distanța 
dintre valțuri trebuie amendată cu raportul H/D, la 
aceste soiuri constatându-se că merele cad în fantele 
dintre valţuri după înălţime, care este mai mică decât 
diametrul. 

În urma testelor funcționale s-a constatat că, 
printr-un reglaj corespunzător, se poate face sepa-
rarea pe fracţii în funcţie de dimensiunile dorite, şi 
anume pe cele 5 fracții principale (60….65 mm; 
65…70 mm; 70…75 mm; 75…80 mm; 80…85 mm) 
precum şi pe cele două fracții secundare (D ≤ 60 mm 
şi D ≥ 85 mm). 

Determinări privind gradul de vătămare al merelor 
se vor face într-o altă etapă a cercetărilor. Probele 
vor fi efectuate cu mere furnizate de partenerul la 
proiect, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Pomicultură, ICDP Mărăcineni, mere preluate direct 
din plantație, care să nu fie deja vătămate, aşa cum 
au fost cele achiziţionate de la hypermarchet, cu care 
s-au efectuat testele funcţionale ale modelului ex-
perimental al echipamentului şi la care vătămarea 
inițială era deja de peste 17%. 

Toleranţa de calibrare se determina pe fiecare 
grupă dimensională, ca raport între numărul de 
exemplare din lotul considerat, care nu îndeplinesc 
cerințele privind calibrul grupei dimensionale respec-
tive şi numărul total de exemplare colectate pe grupa 
dimensională analizată, din loturile considerate, 
exprimat în procente. 

 0  [%] 10c

g

N
c

N
 (1) 

unde: Nc este numărul de exemplare din lotul con-
siderat, care nu îndeplinesc cerințele privind calibrul 
grupei dimensionale respective;  Ng – numărul total 
de exemplare colectate pe grupa dimensională ana-
lizată, din lotul considerat. 

Energia electrică consumată, W, se determină cu 
formula (2): 

 

3600

aP t
W  [kWh]                        (2) 

unde: Pa este puterea absorbită de la reţea de către 
motorul electric de acţionare [kW]; t – timpul de 
funcţionare [s]. 

3. CONCLUZII 

Echipamentul pentru sortarea merelor după di-
mensiunile mărului, ce face obiectul proiectului 

ADER 3.1.1. din cadrul Programului ADER 2020 
aflat sub coordonarea Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Regionale, director de proiect dr. ing. 
Lucreţia Popa, face parte din tehnologia de con-
diţionare a fructelor din fermele mici şi mijlocii, 
înlocuind munca fizică a celor ce lucrează în acest 
domeniu cu una mecanizată şi aducând beneficii 
financiare fermierilor prin desfacerea producţiei de 
fructe pe grupe omogene, ceea ce face ca prețul de 
vânzare al acestora să fie mai mare decât în cazul 
vânzării en-gros, necalibrate. 

Echipamentul poate fi alimentat de la o reţea de 
curent monofazat.  

La un reglaj corect, funcție de soiul de mere, 
toleranța de calibrare rezultată a fost în medie de 8,2%. 

În urma cercetărilor efectuate cu cele trei soiuri 
de mere, IDARED, GOLDEN şi MERE ROŞII, s-a 
constatat că echipamentul are o capacitate de lucru 
maximă de 450 kg/h, fără a lua în considerare timpii 
auxiliari pentru încărcare şi pentru reglarea utilaju-
lui, în condiţiile unui consum de putere de 0,18 kWh 
şi a unui consum specific de 0,5 kWh/t [10,11]. 
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