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Procesatorii din industria alimentară folosesc
tot mai mult soluţiile „verzi“, naturale, 
pentru curăţarea și întreţinerea canalizărilor  

acești procesatori. Începută ca o mică
afacere de familie, Moldovan Carmageria
Sânnicoara numără astăzi două unităţi de
producţie, un lanţ de 31 de magazine și o
fermă cu peste 300 de capete de bovine.
Pentru a avea un impact minim asupra
mediului, în ultimii ani compania a ales să
utilizeze biopreparatele Microcat care
sunt specializate pe lichefierea și
degradarea uleiurilor și a grăsimilor. 

Utilizare Biopreparate vs. 
Curăţarea chimică  

Tabelul de mai jos explică diferenţele
majore între mentenanţa realizată cu
produse bazate pe biotehnologii și des-
fundarea cu produse chimice.

Soluţia Microcat®

pentru tratamentul canalizărilor
Tratamentul unei reţele de incintă se

desfășoară în două faze: 
1. Inocularea – sunt create

condiţiile optime pentru activitatea de

degradare a grăsimilor, uleiurilor și pro-
teinelor. Se administrează doză de
amorsare până la crearea unui biofilm
uniform și sunt atinse performanţele
maxime. Această fază poate dura între 5
și 20 de zile, în funcţie de gradul de col-
matare și de lungimea traseelor.

2. Mentenanţa – După faza de inoc-
ulare sunt adăugate periodic biopreparate
pentru păstrarea nivelului maxim de
performanţă. În funcţie de activitatea
fabricii, sistemul de dozare automată va fi
calibrat pentru a doza periodic preparatul,
direct în reţeaua de canalizare și fără
intervenţia personalului.

Produsele obţinute din ingrediente naturale câștigă tot mai mult teren în faţa 
produselor chimice clasice atunci când vine vorba de desfundarea și prevenirea
colmatării cu grăsimi a sistemelor de colectare apa uzată tehnologică. 

P rocesatorii din industria
alimentară se confruntă în mod
frecvent cu o situaţie neplăcută și

anume aceea de colmatare a
canalizărilor din cauza grăsimilor
conţinute în apele uzate rezultate în
urma spălărilor. Utilizarea produselor
chimice clasice, cu pH alcalin, pe bază de
Sodiu (cel mai frecvent soda caustică)
rezolvă problema pentru o durată scurtă,
dizolvând doar o parte din materia
acumulată. Apare însă un efect nedorit,
cel al saponificării – hidroliza bazică a
grăsimilor. Astfel, în interiorul con-
ductelor, se depun straturi de „săpun”,
care este foarte aderent pentru solidele
care străbat canalizarea. Acestea se
acumulează treptat și după o anumită
perioadă blochează de tot conductele.

În afară de perturbările menţionate
mai sus, datorită descompunerii lente, în
condiţii anaerobe, a grăsimilor acumu-

late, rezulta Hidrogenul Suflurat, care are
un miros neplăcut și este un gaz coroziv.

Un alt efect negativ al utilizării pro-
duselor puternic alcaline este tulburarea
proceselor subsecvente de tratare a apei
uzate. În cazul unei staţii de epurare cu
treaptă chimică datorită dereglării pH-ul,
reacţiile de coagulare-floculare sunt mai
lente, iar în cazul sistemelor de epurare
biologică este afectată grav activitatea mi-
croorganismelor responsabile de epu-
rare, deoarece susbstanţele chimice,
foarte alcaline, sunt biocide.

Există varianta intervenţiei mecanice
sau hidraulice pentru deblocare, dar
aceasta nu rezolvă în totalitate problema
și nici pentru o perioadă lungă.
Intervenţia mecanică presupune oprirea
parţială sau totală activităţii de producţie. 

Utilizarea însă a unui preparat
obţinut din ingrediente naturale (bio-
preparat) va avea o acţiune punctuală de

degradare a acumulărilor de grăsimi și nu
vor exista efecte secundare asupra sis-
temelor de epurare. Din contră, fiind
degradate grăsimile, se diminuează stre-
sul pe treptele de epurare subsecvente,
crescând astfel performanţa staţiei de
epurare. 

Biopreparatele sunt compuse în gen-
eral din bacterii, enzime, vitamine și ex-
tracte naturale.

Avantajul major al biopreparatelor
este acela că rezolvă problema fără a
genera efecte nedorite pe termen mediu
și lung și fără a compromite alte procese
precum epurarea. 

În România există deja procesatori
care s-au orientat spre tehnologiile noi,
naturale, și fără impact asupra mediului
înconjurător. Moldovan Carmageria Sân-
nicoara, unul dintre cei mai importanţi
producători de carne și produse din
carne din judeţul Cluj, este unul dintre

Contactaţi un inginer Microcat
pentru o soluţie personalizată!

www.microcat.ro 
contact@microcat.ro
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„Am început utilizarea de soluţii natu-
rale pentru întreţinerea canalizărilor în
2017, iniţial doar într-o singură secţie,
iar mai apoi am extins tratamentul în
ambele fabrici. Ne-am dorit întotdeauna
să utilizăm tehnologii cu impact minim
asupra mediului deoarece este impor-
tant pentru noi să punem umărul la
conservarea resurselor naturale. Bio-
preparatele oferite de Microcat sunt
brevetate în Statele Unite și s-au dovedit
deosebit de performante, fără să
afecteze calitatea mediului înconjurător.
Sunt exact ce ne trebuie“.

Cosmin MOLDOVAN, președintele
Consiliului de Administraţie al

Moldovan Carmageria Sânnicoara. 


