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Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăţirea procesului tehnologic de producere şi conservare a 
furajelor, reducerea costurilor, micşorarea pierderilor la recoltare şi obţinerea unor furaje cu calităţi nutritive 
superioare în zonele defavorizate de deal şi de munte, unde pajiştile sunt preponderente şi preocuparea de 
bază a populaţiei este creşterea animalelor. 

Obiectivul specific - fundamentarea unei tehnologii moderne de recoltare, transport şi conservare a 
plantelor furajere şi realizarea unei instalaţii adecvate pentru conservarea eficientă a fânului prin uscarea în 
şiră prin ventilare cu aer cald sau rece. 

Fazele de execuţie ale proiectului: 

Faze /Activităţi/ Parteneri Rezultate planificate Termene 

Faza 1: Fundamentarea tehnico-ştiinţifica a tehnologiilor de 
recoltare, transport si conservare a plantelor furajere ierboase. 

-Studiu tehnologic; 
-Parametrii tehnici ai 
instalaţie de uscare a 
fânului  
-Baze de date privind 
compoziţia botanică a 
culturilor de plante 
furajere ierboase pentru 
fân 

15.12.2011 

Activitate 1.1. Elaborarea studiului tehnologic şi a bazei de date privind 

compoziţia botanică a culturilor de plante furajere ierboase pentru fan. 
Stabilirea parametrilor tehnici ai instalaţiei de uscare a fânului. 

Conducător proiect: CP: Elaborează studiului tehnologic privind 

recoltarea, transportul si conservarea eficientă a plantelor furajere 
ierboase sub formă de fân. 
Analizează parametrii tehnico-economici ai instalaţiei de uscare a fânului 
în şiră prin ventilare cu aer cald sau rece. 
Planifică activitatea, organizează întâlnirile de lucru şi are 
responsabilitatea întocmirii documentelor justificative. 

Partener 1: P1: Elaborează baze de date privind compoziţia botanică a 

culturilor de plante furajere ierboase. 

Faza 2: Realizarea proiectului de execuţie tehnică pentru instalaţia 
de uscare a fânului în şiră şi optimizarea structurii suprafeţelor 
cultivate -Proiect de execuţie 

tehnică a instalaţiei de 
uscare a fânului în şiră 
prin ventilare cu aer rece 
sau cald 
-Optimizarea structurii 
suprafeţelor cultivate cu 
plante ierboase 

31.05.2012 

Activitate 2.1  Proiectarea instalaţiei de uscare a fanului in şira prin 

ventilare cu aer rece sau cald şi optimizarea structurii suprafeţelor 
cultivate cu plante furajere ierboase. 

Conducător proiect: CP: Realizează proiectul de execuţie tehnică al 

instalaţiei de uscare a fânului prin ventilare cu aer rece sau cald; 
Planifică activitatea, organizează întâlnirile de lucru şi are 
responsabilitatea întocmirii documentelor justificative. 

Partener 1: P1: Optimizarea structurii suprafeţelor cultivate cu plante 

furajere ierboase. 

Faza 3:  Realizarea parţială a instalaţiei de uscare a fanului în şiră 
prin ventilare cu aer.  -Echipamente tehnice ale 

instalaţiei de uscare fan; 
-Raport de asistenta 
tehnica 

31.08.2012 
Activitatea 3.1: Realizarea de echipamente tehnice din cadrul instalaţiei 

de uscare;  

Conducător proiect: CP: Execuţia de echipamente tehnice din cadrul 

instalaţiei de uscare; Consultanta şi AT la execuţie 

Faza 4.: Realizarea instalaţiei de uscare a fanului in şira prin ventilare 
cu aer 

-Instalaţie de uscare a 
fanului în şiră prin 
ventilare cu aer cald sau 
rece; 
-Raport de asistenta 
tehnica 

31.05.2013 
Activitatea 4.1: Realizarea instalaţiei de uscare a fanului in şiră prin 

ventilare cu aer rece sau cald 

Conducător proiect: CP: Execuţia echipamentelor tehnice ale instalaţiei 

de uscare a fanului. Asamblarea instalaţiei. Consultanta şi AT la execuţie  

Faza 5: Experimentarea tehnologiilor si a echipamentelor tehnice in 
condiţii de laborator şi de exploatare. Diseminare rezultate. 

-Raport de 
experimentare tehnologii 
si echipamente tehnice 
în condiţii de laborator; 
-Raport de 
experimentare tehnologii 
si echipamente tehnice 
în condiţii de exploatare 
-Metodologie de încercări 

31.08.2013 



Faze /Activităţi/ Parteneri Rezultate planificate Termene 

Activitate 5.1 

Experimentarea tehnologiilor si a echipamentelor tehnice in condiţii de 
laborator 

Conducător proiect: CP 

Efectuarea experimentărilor in condiţii de laborator câmp 

Partener 1: P1: Asigura baza materiala pentru experimentări. Participa la 

experimentări 

Activitatea 5.2: Experimentarea tehnologiilor şi a echipamentelor tehnice 
in condiţii de exploatare, Diseminare rezultate 

Conducător proiect: CP Efectuarea experimentărilor in condiţii de 

exploatare 

Partener 1: P1: Asigura baza materiala pentru experimentări in condiţii de 

exploatare. Participa la experimentări 

Faza 6: Definitivarea soluţiilor tehnice, întocmirea dosarului de 
omologare si a manualului de exploatare a instalaţiei de uscare a 
fanului prin ventilare cu aer. -Documentaţie de 

execuţie si tehnologii 
definitivate 
-Manual de exploatare 
-Dosar de omologare 
-Raport de evaluare si 
transfer 

30.04.2014 

Activitate 6.1: Definitivarea soluţiilor tehnice, întocmirea dosarului de 

omologare şi a manualului de exploatarea  instalaţiei de uscare a fanului 
prin ventilare cu aer. 

Conducător proiect: CP: -Analizează si evaluează rezultatele în 

vederea transferului la posibilii solicitanţi; -Definitivează documentaţia de 
execuţie a instalaţiei de uscare a fanului prin ventilare cu aer cald. -
Elaborează manual de exploatare; -Întocmeşte dosar de omologare 

Faza 7: Demonstrarea privind utilitatea şi funcţionalitatea 
tehnologiei inovative şi diseminarea pe scară largă a rezultatelor 
obţinute 

-Demonstraţii practice 
-Raport de demonstrare 
-Materiale de informare 
-Fişe tehnice, poster 
-Articole in reviste de 
specialitate 
-Participări la sesiuni 
ştiinţifice naţionale si 
internaţionale 
-Cerere brevet de 
invenţie 

31.10.2014 

Activitate 7.1. -Prezentarea si demonstrarea aplicării tehnologiilor. 

Analizarea modalităţilor de extindere la ferme. 

Conducător proiect: CP  

-Demonstraţii practice cu instalaţia de uscare a fanului prin ventilare cu 
aer. 
-Analizează modalităţile de extindere la fermele situate in zonele de deal 
si munte. 
-Organizează întâlnirile cu echipa de lucru, planifică activitatea şi are 
responsabilitatea întocmirii documentelor justificative. 

Activitate 7.2. Diseminarea pe scara larga a rezultatelor obţinute  

Conducător proiect: CP:  

Realizarea unor materiale de informare. 
Participarea la sesiuni ştiinţifice. Brevetarea soluţiilor inovative. 

 

Rezumatul proiectului: 
Asigurarea necesarului de furaje de bună calitate, pentru hrănirea animalelor din fermele zootehnice pe 
timpul iernii, este o problemă care îi preocupă în mod deosebit pe crescătorii de animale, în special pe cei 
din zonele de deal şi munte. 
Proiectul vine sa răspundă cerinţelor fermierilor in domeniul conservării plantelor furajere sub forma de fân 
cu soluţii noi, mai ieftine, prietenoase cu mediu si uşor de adaptat la specificul fermelor. 
Proiectul se încadrează în Obiectiv general 7 (DDZ): - „Dezvoltarea durabilă a zootehniei, creşterea 
calitativă a populaţiilor din speciile de fermă şi eficientizarea producţiei zootehnice” şi Obiectivul specific 7.3. 
„Tehnologii performante de creştere şi exploatare a animalelor cu impact negativ minim asupra mediului 
ambiant”. 
În cadrul proiectului, conform planului de realizare au fost elaborate şi experimentate tehnologia şi instalaţia 
de uscare a fânului prin ventilare cu aer rece sau aer cald. Instalaţia pentru definitivarea uscării fanului 
este destinată reducerii umidităţii furajelor depozitate în fânare, de la umiditatea de 35…40% la umiditatea 
de cca.17%, prin ventilare cu aer rece sau încălzit în panou solar, pentru conservarea în condiţii optime timp 
îndelungat şi obţinerea unor furaje cu calităţi nutritive superioare 
 

Rezultatele realizate: 
-Studiu tehnologic, (CP); 
-Baza de date privind compoziţia botanica a culturilor de plante furajere ierboase pentru fân, (P1); 
-Parametrii tehnici ai instalaţie de uscare a fânului, (CP; P1); 
-Proiect de execuţie tehnica a instalaţiei de uscare a fânului în şira prin ventilare cu aer rece sau cald, (CP) 
-Baza de date privind optimizarea structurii suprafeţelor cultivate cu plante ierboase, (P1); 
-Instalaţie de uscare a fânului în şira prin ventilare cu aer cald sau rece-model experimental, (CP); 



-Metodologie de încercări a tehnologiei si instalaţiei de uscare a fânului în şira, (CP); 
-Raport de experimentare, tehnologie si echipamente tehnice în condiţii de laborator si în condiţii de 
exploatare, (CP; P1); 
-Manual de exploatare, (CP); 
-Dosar de omologare, (CP); 
-Raport de evaluare (CP); 
-Demonstraţii practice/Raport de demonstrare (CP); 
-Materiale de informare: Articole in reviste de specialitate; fise tehnice, postere, 
-Comunicări ştiinţifice, (CP); 
-Cerere pentru brevetarea soluţiilor inovative, (CP) 
 
Prezentarea tehnologiei realizate în cadrul proiectului 
A. Tehnologia de recoltarea furajelor şi definitivarea uscării fânului prin ventilare cu aer include următoarele 
faze tehnologice: 

-recoltarea în brazde a plantelor, la umiditatea de 80…85%; 
-uscarea în brazde până când ajunge la o umiditate de 35…40%; 
-transport şi  depozitare pe platforma de uscare; 
-definitivarea uscării prin ventilare cu aer rece sau aer cald până la umiditatea de 17%. 

Echipamentele tehnice necesare pentru aplicarea tehnologiei sunt: 
-cositoare sau vindrover; 
-grebla; 
-remorcă pentru transportat materiale voluminoase; 
-instalaţie pentru uscarea fanului prin ventilare cu aer rece sau aer cald. 

Schema tehnologiei de recoltare a furajelor şi definitivarea uscării lor prin ventilare cu aer, în vederea 
obţinerii fânului vrac, este prezentată în figura 1. 

 

 
 

Fig.1. Schema tehnologiei de recoltare, transport, depozitare şi uscare a fânului vrac prin ventilare cu aer rece sau cald 
 

B. Procesele de lucru ale tehnologiei 

 Cosirea şi lăsarea în brazde pe mirişte. (Plantele la recoltare au umiditatea de 70...75%); 

 Răvăşitul, întorsul şi adunatul în brazde în vederea uscării;  

 Strânsul în brazde, încărcatul şi transportatul furajelor la instalaţia de uscare; Plantele au umiditatea de 
35…45%; 

 Încărcatul şi aşezatul pe platforma de uscare (lucrarea se recomandă să fie realizată într-o zi); 

 Definitivarea uscării fânului prin ventilare cu aer rece sau cald până la umiditatea de conservare, care 
include următoarele etape: 

-Punerea în funcţiune a ventilatorului. Dacă uscarea se face în mai multe etape, când primul strat de 
furaj a ajuns la înălţimea de 1…1,5m se pune în funcţiune ventilatorul. Stratul de furaj se completează până 



la înălţimea de 3,5…4 m, iar tubulatura de aerisire se ridică sau se prelungeşte până la înălţimea stratului de 
fân. 

-Ventilarea cu aer rece sau aer cald. Durata uscării unui strat de fân este în funcţie de mărimea 
stratului, a condiţiilor de vreme, tipul furajului şi programului de ventilare stabilit; 

-Măsurarea temperaturii şi a umidităţii din fân în timpul procesului de uscare.  
-Controlul final: Uscarea furajului prin ventilare cu aer rece sau cald se consideră încheiată: când 

umiditatea ultimului strat a scăzut sub 18 % sau când temperatura interioara se stabilizează la 20
0 

şi când 
după o întrerupere de 12…24 ore nu se mai produce încălzirea furajului. 
 
Prezentarea instalaţiei pentru uscarea fânului prin ventilare cu aer rece sau aer cald realizatâ în 
cadrul proiectului, IVF 

Instalaţia de uscare a fânului prin ventilare cu aer este utilizată pentru definitivarea uscării plantelor 
furajere şi depozitarea în vederea conservării în cadrul fermelor zootehnice în vederea micşorării pierderilor 
la recoltare şi obţinerea unor furaje cu calităţi nutritive superioare. Încălzirea aerului în cadrul tehnologiei se 
face prin captarea caldurii solare, prin două metode, caracterizate de echipamente specifice: 

-metoda cu încălzirea aerului în captatori solari; 
-metoda cu încălzirea aerului în tuburi de polietilenă sau din alte materiale. 

 
A. Componenţă 
Instalaţia de uscare a fânului prin ventilare cu aer rece sau cald, în varianta încălzirii aerului cu panou 
solar (fig.2) este construită din următoarele subansambluri: 

 

    
 

Fig. 2 - Instalaţia de uscare a fânului vrac prin ventilare cu aer rece sau aer cald, simbol IVF: 

1. Panou solar asamblat; 2. Instalaţie electrică şi tablou de comandă; 3. Echipament pentru ventilaţie; 4 Tuburi de 
ventilare; 5. Flanşe de admisie cu electromotor; 6. Tubulatură pentru circuit de aer cald; 7.Platforma de 

uscare/depozitare 
 

B. Funcţionare 
În funcţie de perioada de recoltare şi conservare a plantelor sub formă de fân (primăvara, vara sau 

toamna), precum şi de condiţiile meteorologice specifice perioadei de recoltare (precipitaţii, temperatura şi 
umiditatea aerului), se stabileşte procedeul de uscare a plantelor furajere depozitate pe platforma instalaţiei 
de uscare fânului. 

Când temperatura aerului este ridicată şi indicele de umiditate atmosferică este scăzut definitivarea 
procesului de uscare se realizează prin ventilare cu aer rece, deoarece conţinutul de apă din plante este mai 
mic, şi procesul de uscare începe imediat ce plantele au fost cosite. 

Când temperatura aerului este scăzută şi umiditatea atmosferică este ridicată, definitivarea procesului 
de uscare al plantelor se efectuează prin ventilare cu aer rece şi aer încălzit. 

Etapele principale din funcţionarea instalaţiei valabile pentru oricare din cele două regimuri de ventilare 
sunt: 
1. Se încarcă furajul pe platformă; 
2. Instalaţia se conectează la sursa de energie electrică;  
3. Se introduc în fan şi se conectează la instalaţia electrică senzorul de temperatură  şi senzorul de 

umiditate; 
4. Se reglează convertizorul în funcţie de debitul de aer necesar pentru ventilare; 
5. Se porneşte ventilatorul şi se ventilează fânul conform programului de ventilare; 
6. Se monitorizează procesul de uscare a fânului: 

a. se măsoară parametrii meteo: temperatura, umiditate, presiunea, viteza vântului etc.; 



b. se măsoară temperatura în fân cu senzorul amplasat în fân; 
c. se măsoară temperatura şi umiditatea aerului cu senzorul montat în depozit; 
d. se monitorizează temperatura în masa de furaj: în pauza dintre două ventilări, dacă temperatura în 

masa de furaj creşte la o valoare peste 30C, instalaţia electrică şi de comandă, prin programul de 
siguranţă setat în micro PLS, comandă pornirea ventilatorului, eliminându-se pericolul încingerii 
furajului; 

7. Se consideră uscarea terminată, atunci când temperatura interioară se stabilizează la 20
 
, iar după o 

întrerupere de 12…24 ore nu se mai produce încălzirea furajului. 

Fişă tehnică : 
 

INSTALAŢIA DE USCARE A FANULUI ÎN ŞIRĂ PRIN VENTILARE CU AER RECE SAU CALD 
- IVF - 

 
 

  
 
DESTINAŢIE: 

Instalaţia de uscare a fanului în şira prin ventilare cu aer rece sau cald, IVF, este utilizată în cadrul 
tehnologiei de recoltare şi conservare a plantelor furajere ierboase sub formă de fân, pentru efectuarea 
operaţiei de definitivare a uscării plantelor furajere. Prin ventilarea cu aer rece sau aer încălzit în panouri 
solare sau tuburi din diverse materiale, se reduce umiditatea furajelor depozitate în fânare, de la umiditatea 
de 35…40% la umiditatea de 18%, pentru obţinerea unor furaje cu calităţi nutritive superioare şi conservarea 
în condiţii optime timp îndelungat 

DESCRIERE: 

Instalaţia de uscare a fânului prin ventilare cu aer rece sau aer cald se compune din umătoarele 
ansambluri principale: panou solar, platforma de uscare cu podea din plasa de sârmă, instalaţia electrică de 
comandă şi control, echipament pentru ventilare, tuburi de ventilare, tubulatura circuitului de ventilare, 
elemente de asamblare şi fixare: coliere, şuruburi, piuliţe, bolţuri etc. Aerul este aspirat de ventilatorul 
instalaţiei de ventilare pe circuitul de aer rece sau cald, este introdus în camera de amestec a platformei de 
uscare şi difuzat prin plasa de sârma şi tuburile de ventilare în toată masa de furaje depozitate. 

Instalaţia electrică de comandă şi control realizează pornirea şi oprirea ventilatorului manual sau 
automat. In modul de lucru automat, pornirea şi oprirea ventilatorului se realizează conform secvenţelor de 
lucru setate în Micro PLS - ul tabloului de comandă şi în funcţie de parametrii de lucru stabiliţi: temperatura 
în fân, umiditatea aerului, timpul de ventilare etc. 

CARACTERISTICI TEHNICE: 

-Metoda de încălzire a aerului:  .. cu panou asamblat cu captatori solari 
-Caracteristicile captatorilor solari: 
 -Dimensiunile de gabarit, m: 

-Lungime  ........................................................................  .........  ........ 3 
-Lăţime ............................................................................  .........  .....2,1 
-Înălţime ..........................................................................  .........  .....0,3 



-Volumul unui captator, m
3
 ........................................................  .........  ...1,56 

-Caracteristicile panoului solar: 
- Nr. captatori ............................................................................  .........  ........ 5 
-Volumul, m

3
 ..............................................................................  .........  .....7,8 

-Suprafaţa, m
2 ....................................................................................................................  ...............  .........

30 
-Echipamentul de ventilare: 

-Tipul ventilatorului .......................................................................  .........  .. axial 
-Puterea motorului de antrenare, kW ...........................................  .........  .....5,5 
-Debitul de aer , m

3
/s ....................................................................  .........  ......12 

-Sursa electrica ..................................................................................  .......... 380 V c.a 
-Consumul specific de energie electrică pe kilogram de furaj uscat, kWh: 

-Pentru fan cu umiditatea medie la depozitare de 35% ...........................0,028  
-Pentru trifoi alb cu umiditatea medie la depozitare de 45% .................. 0,066 

-Uniformitatea de uscare a fânului pe platforma de ventilare, % ...........  .........  ...97,5 
 

Diseminarea rezultatelor : 
 Comunicări susţinute 
1.Salonul Regional al Cercetării, Bacău 05-07 2012, Ancuţa NEDELCU, George LAZAR, Valeria 
CIOBANU Romeo DRAGAN, „Instalaţie de uscare a fanului prin ventilare cu aer rece sau cald”; 
2. POLIFEST, 3-5 APRILIE 2013, Rectorat UPB (Poster); 
3. Targul National pentru Agricultura si Industrie Alimentara AGRALIMEX 2013, 29 august 01.sept 
2013. Nedelcu Ancuţa, Ciupercă Radu, Bodea Codrut, Cercetări experimentale cu instalaţia de uscare a 
fânului prin ventilare cu aer rece sau aer cald (31 august 2013) ; 
4. SC. AGRI SIGEVA S.R.L. Braşov, 23.08.2013, Prezentarea rezultatelor proiectului, discuţii privind 
implementarea rezultatelor. (Poster, fişă tehnică, film). 
5. EXPOTEHNICA şi SALONUL REGIONAL AL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII 19 septembrie – 21 septembrie 
2013 la Central Plaza Bacău ; Ancuta NEDELCU, Codrut BODEA, Valeria CIOBANU, Ana ZAICA , 
Definitivarea uscarii fanului in depozite, cu instalatia de ventilare aer cald sau rece; 
6.Conferinţa naţională - Energii regenerabile şi soluţii de aplicare a lor în agricultură, 14.nov.2013, ASAS-
Bucureşti, NEDELCU ANCUTA, CIUPERCA RADU, NICOLESCU MIHAI, Tehnologie si instalatie tehnica 
pentru uscarea si conservarea fanului; 
7. International Symposium - „AGRICULTURAL AND MECHANICAL ENGINEERING, Nedelcu A., Pirnă 
I. Ciupercă.R., Zaica A., Pruteanu A.M., “Researches on Hay Ventilation With Air Heated in a Solar Panel”, , 
Section 1, Power and Machinery, 2 November 2013, Bucharest (Prezentare publica in PowerPoint). 
8. Seminar pentru diseminarea rezultatelor cercetărilor cuprinse în planul sectorial, din domeniul zootehniei 
si industriei  alimentare, Prezentarea rezultatelor cercetării Proiectului nr.  65, ctr.nr.7.3.6/2011, cu titlul 
„Tehnologii de mecanizare şi echipamente tehnice adecvate pentru recoltarea, transportul si conservarea 
eficienta a plantelor furajere”, 24.04.2014, la sediul MADR; http://www.maap.ro/attachments/article/110/SC-
INMA-ADER-736.pdf 
9.Simpozionul „Progresul tehnologic - rezultat al cercetarii“, a IX-a editie, Asociaţia Generala a 
Inginerilor din România (AGIR),  Dr.ing. Ancuţa NEDELCU; dr.ing. Lucreţia POPA, dr.ing. Radu CIUPERCĂ

, 

„
CERCETĂRI REALIZATE CU INSTALAŢIA PENTRU USCAREA FÂNULUI PRIN VENTILARE CU AER 
RECE SAU CALD – IVF”, 22 mai 2014 sediul AGIR; 
10. Târgurile regionale AGROTEX si AGRALIMENT 8 – 11 mai 2014 – Craiova, Poster şi fişe tehnice : 
11. SC MECANO FUC SA Vaslui, 27.august 2014, Prezentarea rezultatelor proiectului, discuţii privind 
implementarea rezultatelor, CD 
 

 Articole publicate 
Pentru diseminarea rezultatelor cercetărilor efectuate pe parcursul derulării proiectului au fost elaborate, 
redactate şi publicate în cadrul unor reviste de specialitate, următoarele articole: 
1.Nedelcu A, Lazăr G.,Dragan R., Ciobanu V. “SIZING THE IVF-0 INSTALLATION FOR DRYING OF 
GRASSY PLANTS BY AIR VENTILATION”, ACTATechnica CORVINENSIS BULLETIN OF ENGINEERING, 
[October - Decembre] 2012, Tome V, Fascicule 4 , 117-120, ISSN 2067-3809, Timişoara; 
2. Anisoara Paun, Ancuta Nedelcu, Valerica Neagoe, „RESEARCHES REGARDING THE OPTIMIZATION 
OF FODDER COMBINES CHOPPING DRUMS” INMATEH-Agricultural Engineering Vol. 38, No. 3 / 2012, 
pag.33-39, ISSN 2068-2239, Bucuresti; 
3. Nedelcu A., Ciuperca R., Popa L., Bodea C., 2012, RESEARCHES REGARDING THE SHREDDING, 
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