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REZUMAT. Lucrare abordează o problemă de maximă importanță în prezent și anume a sterilizării/dezinfecției 

unor obiecte infectate cu virusul SARS CoV 2 (COVID 19), folosind o soluție tehnică originală, și anume 

utilizarea panourilor radiante cu raze infraroșii. Este prezentată concepția de principiu, apoi prototipul tehnic 

realizat și rezultatele experimentelor realizate pentru stabilirea caracteristicilor de funcționare și utilizare a 

echipamentului realizat. Echipamentul este realizat folosint componente performante și are posibilitate de 

programare conform mai multor situatii de funcționare, fiind dotat cu un unitate electronică de comandă.  

Cuvinte cheie: sterilizare, dezinfecție, COVID 19, panouti radiante, unde infraroșii.  

ABSTRACT. The paper addresses a problem of utmost importance at present, namely the sterilization / 

disinfection of objects infected with SARS CoV 2 virus (COVID 19), using an original technical solution, namely 

the use of infrared radiant panels. The principle concept is presented, then the technical prototype made and 

the results of experiments performed to establish the characteristics of operation and use of the equipment 

made. The equipment is made using high-performance components and has the possibility of programming 

according to several operating situations, being equipped with an electronic control unit. 
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1. INTRODUCERE 

Virușii și alți agenți patogeni de acest tip reprezintă 
un pericol real pentru sănătatea oamenilor. Virusul 
SARS CoV 2 (COVID 19) se remarcă printr-o agresi-
vitate mărită și o transmisibilitate rapidă[ 1,2,3,4]. 
Printre măsurile necesare de a reduce urmările negative 
ale acțiunii în special ale acestui virus sunt sterilizarea 
și dezinfectarea obiectelor pe care virusul se poate 
depune și în contact cu care oamenii se pot infecta. 

Sterilizarea este necesară la majoritatea com-
ponentelor care se pot folosi ca protecție împotriva 
virusului cum sunt: măștile, ochelarii, vizierele, mănu-
șile, halatele etc. Sterilizarea se impune și pe fluxul de 
fabricație a acestor componente după care acestea sunt 
ambalate în folii protectoare (ambalaje specifice) 
sterile până la utilizare. Dezinfectarea este necesară 
după o perioadă de folosire a echipamentelor de 
protecție care nu sunt de unică folosință. Atât pentru 
sterilizare cât și pentru dezinfectare se folosesc diferite 
metode care depind în primul rând de caracteristicile 
virusului și factorii care duc la distrugerea lui, iar în al 
doilea rând de caracteristicile materialelor din care sunt 
făcute componentele de protecție care trebuie 
sterilizate și, respectiv, dezinfectate fără să-și piardă 
caracteristicile inițiale. În această lucrare se face o 

analiză succintă a soluțiilor utilizabile pentru 
sterilizarea și dezinfectarea componentelor de protecție 
împotriva COVID 19 și se descrie o metodă inovativă 
pentru aceste activități folosind panouri radiante, cu 
precizarea detaliilor corespunzătoare. 

2. CARACTERISTICILE VIRUSULUI 

COVID 19 

COVID-19 este un ribovirus (virus cu genom 

ARN) care face parte din familia CORONA-

VIRIDAE. Denumirea acestuia vine de la aspectul 

particular al particulelor virale infecțioase (denumite 

virioni), care prezintă pe înveliș spicule glicoprote-

ice (S) proeminente, ce formează o coroană (Fig.1). 

Virionii corona au formă sferică, sunt relativ mari 

(120-160 nm în diametru) și au cel mai mare genom 

dintre toate virusurile cu genom ARN. Genomul este 

reprezentat de o singură moleculă de ARN 

nesegmentat (spre deosebire de cel al virusurilor 

gripale A, B, C, care este segmentat), asociat cu 

proteina N. Cele 2 componente formează nucleo-

capsida, care are simetrie helicală. Nucleocapsida 

este acoperită cu un înveliș (peplos), care își are 
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originea în membranele intracelulare (reticul endo-

plasmic, aparatul Golgi) [5]. 

 

 
 

Fig.1. Structura virusului COVID 19. 

 

Virionul corona este format dintr-o nucleocapsidă 

alcătuită din ARN și proteina N, acoperită de peplosul 

în care sunt inclavate glicoproteinele virale. Pe 

suprafața virionului predomină sub forma spiculelor 

glicoproteinele E2 (S), cele care conferă virionilor 

aspectul caracteristic de coroană. O altă proteină a 

peplosului este E1 (=M-transmembranară), compo-

nentă minoră a peplosului [6]. 

Pentru a identifica soluțiile cele mai eficiente pentru 

distrugerea virusului trebuie precizat că acest virus nu 

este un organism viu, ci o moleculă proteică (ADN) 

acoperită de un strat protector de lipide (grăsimi), care, 

atunci când este absorbit de celulele mucoasei oculare, 

nazale sau bucale, își schimbă codul genetic, (mutație) 

și se transformă în celule agresor și multiplicator, și 

provoacă starea de boala.  Întrucât virusul nu este un 

organism viu, ci o moleculă de proteine, acesta nu este 

ucis, ci se descompune de la sine. Timpul de 

dezintegrare depinde de temperatură, umiditate și tipul 

de material pe care se află. Virusul este foarte fragil; 

singurul lucru care îl protejează este un strat subțire de 

grăsime. Căldura topește grăsimea; acesta este motivul 

pentru care trebuie folosită apă peste 25 de grade 

Celsius, sau în general o temperatură peste această 

valoare. Pe de altă parte acesta este motivul pentru care 

orice soluție care dizolvă stratul de grăsime, are ca 

urmare că molecula de proteină se dispersează și se 

descompune singură. În timp ce este lipit pe o suprafață 

poroasă, virusul este foarte inert și se dezintegrează 

doar în 3 ore (țesătură și suprafață poroasă), 4 ore 

(cupru, pentru că este natural antiseptic; și lemn, pentru 

că elimină toată umezeala și nu o lasă să se desprindă 

și se dezintegrează), 24 ore (carton), 42 ore (metal) și 

72 ore (plastic)[7]. Ca urmare, soluțiile cele mai 

potrivite pentru distrugerea virusului sunt cele care 

dizolva substanțele grase, soluții bazate pe substanțe 

chimice, radiații și temperatură, care se vor detalia mai 

departe. 

3. SOLUȚII DE STERILIZARE ȘI 

DEZINFECTARE  

3.1. Soluții de sterilizare 

Sterilizarea intervine pe fluxul de fabricație a 

componentelor de protecție înainte de ambalarea în 

ambalajul specific (folia sterilă de protecție). Steri-

lizarea trebuie să aibă evident în vedere distrugerea 

oricărei contaminări. Sterilizarea este operațiunea prin 

care sunt eliminate sau omorâte microorganismele, 

inclusiv cele aflate în stare vegetativa, de pe obiectele 

inerte contaminate, rezultatul acestei operațiuni fiind 

starea de sterilitate (conform EN 556 = starea unui 

produs liber de microorganisme viabile). Probabilitatea 

teoretică a existenței microorganismelor ≤ 10^ (-6). 

Conform normelor EN ISO 9001 și 9002, precum și a 

normelor EN 46001 și 46002, „sterilizarea face parte 

din categoria procedurilor speciale, ale cărei rezultate 

nu pot fi verificate integral prin controlul final al 

produsului, efectuat a posteriori, trebuind să fie supusă 

validării, supravegherii bunei funcționări, precum și 

asigurării unei păstrări corespunzătoare a materialelor 

sterilizate. Sunt necesare atât controlul permanent al 

operațiunilor, cât și respectarea permanentă a 

procedurilor stabilite, pentru asigurarea conformării la 

exigențele specificate”. Există mai multe soluții de 

sterilizare după cum urmează. Sterilizarea se poate 

realiza prin: metode fizice - abur sub presiune (sau 

abur la temperatura și presiune ridicată/scăzută), 

căldură uscata, metode chimice - oxid de etilenă, 

„sterilizanți” chimici: formaldehida și abur la 

temperaturi joase și presiune subatmosferică.  

3.2. Soluții de dezinfectare 

Dezinfecția este procesul prin care sunt distruse 

cele mai multe, sau toate microorganismele patogene 

(în proporție de 99,99%) cu excepția sporilor 

bacterieni, de pe obiectele din mediul inert[8]. Dez-

infecția se poate face prin căldură uscată (flambare și 

incinerare), căldură umedă (pasteurizare și spălare, 

fierbere), cu raze ultraviolete și cu mijloace-substanțe 

chimice.  

4. SOLUȚIE  DE STERILIZARE ȘI 

DEZINFECTARE TERMICĂ CU 

PANOURI RADIANTE 

Panourile radiante sau plasmele termice 

funcționează cu curent electric și emit radiații cu 

infraroșu, radiații invizibile ochiului uman, și care 

încălzesc obiectele, în cazul nostru obiectele de 
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protecție, aflate în raza lor de acțiune, fără a încălzi 

aerul din zona lor. Radiațiile infraroșii sunt 

radiații electromagnetice invizibile, penetrante, 

cu efect termic pronunțat, situate în spectru între 

limita roșie a domeniului luminii vizibile și 

microundele radioelectrice. Sursele de radiații în 

infraroșu utilizate in echipamentele de dezinfecție 

termică sunt corpuri de încălzire care transformă 

energia electrică în doua componente: căldura 

radiantă 90% și căldura convectivă 10%. Partea 

frontala a sursei poate atinge o temperatura de aprox. 

130 grade Celsius, nepericuloasa la atingerea pe 

perioade scurte. Radiațiile în infraroșu nu iradiază 

(cel mai mare avantaj), spre deosebire de celelalte 

metode de încălzire care sunt foarte iradiante. Un 

exemplu de panou radiant este dat in Fig.2a. În 

Fig.2b, se observă componentele principale ale unui 

panou radiant care sunt: materialul de bază, stratul 

de carbon cristalizat, stratul izolator de protecție, 

stratul decorativ (opțional), materialul de acoperire 

și stratul decorativ posterior (opțional) [9,10]. 

4.2. Echipamentul de sterilizare și dezinfecție 

cu panouri radiante 

Conform celor deja precizate, în această lucrare 

se prezintă o metodă și echipamentul corespunzător 

pentru sterilizarea, respectiv, dezinfecția măștilor de 

protecție de tip măști chirurgicale (Fig. 3a), cu 

eventuala posibilitate de a se extinde și la alte tipuri 

de obiecte cum ar fi: vizierele, mănușile de protecție, 

ochelarii de protecție, halatele și chiar combine-

zoanele, dar și dezinfecția echipamentelor de pro-

tecție îmbrăcate de personalul specializat, cu adaptări 

corespunzătoare. Revenind, problema concretă avută 

în vedere este sterilizarea măștilor chirurgicale de 

tipul  specificat, la sfârșitul procesului de fabricare al 

acestora. Conform cerințelor producătorului trebuie 

sterilizate concomitent un număr considerabil de 

măști, de ordinul sutelor, pentru a corespunde cu 

ritmul de fabricație. Măștile se manipulează în 

pachete, ca cel din Fig.3b. 
 

 
 

a                                                      b 

 

Fig. 2. Panou radiant : forma generală (a) și structura internă (b)[9]. 

 

 
 

a                                                                                  b 

 

Fig. 3. Masca chirurgicală cu 3 straturi: individuală (a) și în pachet de 50 de bucăți (b). 

 

4.2.1. Componente principale 

Pentru definitivarea proiectului echipamen-

tului de sterilizare/dezinfecție avut în vedere s-a 

plecat de la o variantă de principiu reprezentată 

în Fig. 4. 
Acesta este format dintr-un panou radiant suport 

(panou de bază), un panou radiant capac, care se pot 

amplasa în două incinte asemănătoare tip cutie, 

elementele de legătură și reglare a distanței dintre 

cele două panouri, suportul sau incinta în care se pot 

așeza obiectele destinate sterilizării sau dezinfecției, 

blocul electronic de comandă și reglare și elementele 

de conectare la rețeaua de curent electric.  

 

 

Fig. 4. Structura de principiu a echipamentului proiectat. 
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În urma alimentării cu curent electric și pornirea 

echipamentului panourile radiante vor produce o 

radiație în infraroșu care va ridica temperatura 

obiectelor supuse sterilizării sau dezinfecției până la 

nivelul stabilit pentru realizarea acestor procese. 

Echipamentul are componentele necesare pentru 

reglarea parametrilor de funcționare în funcție de 

specificațiilor beneficiarului și de cele impuse de 

obiectele supuse sterilizării sau dezinfecției.  

4.2.2. Prototip de echipament pentru 

sterilizare (dezinfecție) măști de 

protecție 

Pe baza schiței de principiu din Fig. 4 , s-a realizat 

un prototip, care este prezentat in Fig. 5a. Acest 

prototip are următoarele componente principale: cutia 

(caseta) in care se vor pune pachetele de măști (1), 

suport distanțier pachete măști (2), capac (3) cu panou 

radiant (4), panou radiant suport (5), unitatea de 

comanda și programare (6), cordon de alimentare la 

tensiunea de 230 V. În Fig. 5b, este prezentat 

echipamentul incărcat cu pachetele de măști (600 de 

bucății in 24 de pachete a 25 de bucați), destinate 

sterilizării sau dezinfecției. 
 

 
 

a 

 

 
 

b 

 

Fig. 5. Echipamentul realizat ca prototip: gol (b), 

încărcat cu măști de protecție (b). 

 
Caseta de sterilizare/dezinfectare, se poate realiza 

în trei variante, în funcție de gabaritul mate-

rialelor/echipamentelor de sterilizat/ dezinfectat, și 

anume : 660x560x150 mm, 970x670x150 mm și 

1310x670x150 mm, materialul folosit fiind tablă de 

inox. 

4.2.3. Particularizare în funcție de obiectele 

supuse sterilizării sau dezinfecției 

Echipamentul în forma realizată ca prototip, cu 

dimensiunile de 970 x 670 x 150 mm, se poate folosi 

și pentru sterilizarea/dezinfecția altor obiecte cum 

sunt mănușile de protecție sau halatele. În Fig. 6a, 

este arătat echipamentul încărcat cu mănuși de 

protecție, iar în Fig. 6b, este arătat echipamentul 

încărcat cu halate de protecție. 

 

 

a 

 

b 

Fig. 6. Folosirea echipamentului pentru dezinfecție manuși 

chirurgicale (a) și halate de protecție (b). 

 

 

4. CONCLUZII 

Pe baza celor prezentate în această lucrare se pot 

formula următoarele concluzii: 

– dezinfecția termică prin utilizarea unor surse de 

radiații I.R., este o noutate absolută, prin efectele și 

performanțele atinse, poate fi comparată din punct 

de vedere al parametrilor fizici, cu dezinfecția termică 

uscată, metodă reglementată la nivel european; 
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– echipamentul prezentat, care utilizează caldura 

produsă de surse de radiații I.R., poate fi utilizat 

pentru dezinfectarea termică a următoarelor mijloace 

de protecție: măști de protecție de toate tipurile,  

– mănuși, viziere, halate, ochelari, combinezoane, 

etc., fiind posibil de a fi realizat în diverse 

tipodimensiuni și poate fi extins la dezinfectarea 

persoanelor echipate cu echipament de protecție ca și 

pentru dezinfectarea termică a ustensilelor medicale. 
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