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Rezumat. Întreţinerea şi spǎlarea utilajelor din industria de prelucrare a cǎrnii reprezintǎ un obiectiv 
important în pǎstrarea stǎrii de igienǎ a produselor alimentare. Se propun metode de surmontare a 
dificultǎţilor care apar la utilizarea diferitelor tipuri constructive de celule de afumare a mezelurilor şi a 
peştelui. Sunt propuse şi discutate procedee pentru spǎlarea celulelor de afumare, a cǎrucioarelor, a 
navetelor şi a traseelor de injecţie a saramurii în carne, prin utilizarea produselor de spǎlare cu marca 
înregistratǎ sub denumirea EURODET, care prezintǎ diferite grade de spumare.  
 
Cuvinte cheie: industria alimentarǎ, produse carmangerie, spǎlare celule de afumare, injectoare 
saramurǎ în carne 
 
Abstract. Maintenance and cleaning of the devices used in the meat processing industry are important 
objectives in maintaining the hygiene of the food products. Methods for overcoming difficulties that 
occur in different smoking cells of meat products and fish are proposed. There are also presented and 
discussed methods for washing smoking cells and accesories, lines of brine injection in the meat, by 
using EURODET–type washing products. The cleaning efficiency of detergents with normal foaming, 
reduced foaming or increased foaming is discussed. 
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1. Introducere 

 
Spǎlǎrile ultradegresante din industria cǎrnii vizeazǎ curǎţarea instalaţiilor de afumare a 

mezelurilor, cunoscute sub denumirea genericǎ de celule de afumare. Aceste instalaţii conţin, în 
principal: a) generatorul de fum, b) conductele de aspirare şi introducere forţatǎ cu ajutorul unui 
ventilator a fumului, c) camera de afumare, cu elementele de încǎlzire din tavan şi tubulatura, d) 
componentele electrice şi electronice de comandǎ automatizare şi control. Acestea din urmǎ pot fi 
concentrate într-un panou central de comandǎ, sau aşezate în diverse puncte ale instalaţiei. 
Componentele de la pct. d), ce pot varia ca eficacitate, numǎr şi puncte de poziţionare, funcţie de 
generaţia instalaţiei, trebuie sǎ fie în orice formulǎ, încapsulate şi protejate, astfel încât sǎ permitǎ 
spǎlarea interioarǎ şi exterioarǎ a instalaţiei.  

Instalaţiile de afumat carnea constituie, în cadrul utilajelor din industria de prelucrare a cǎrnii, 
investiţia cea mai importantǎ atât ca valoare investiţionalǎ cât şi ca aport în producerea profitului 
întreprinderilor de profil, prin randamentul mare pe care aceste instalaţii moderne îl au faţǎ de cele 
clasice. Ca urmare, necesitatea întreţinerii acestor utilaje este de primǎ importanţǎ pentru orice fabricǎ 
de prelucrarea cǎrnii. Principala operaţiune de întreţinere a instalatiilor de afumare o constituie 
întreţinerea permanentǎ în stare de curǎţenie a tuturor pǎrţilor componente, ceea ce va conduce la 
menţinerea constantǎ a parametrilor calitativi ai produselor de afumare, fiecare dintre constituente 
(ventilatorul, elementele de încǎlzire, tubulatura) având o importanţǎ determinantǎ în felul ei, la 
realizarea calitǎţii produsului 1-3. In cadrul acestor consideraţii nu intrǎ, nici mǎcar în discuţie, situaţii 
de neglijenţǎ prelungitǎ în curǎţirea tavanului celulei, care în aceste cazuri, se acoperǎ de straturi 
suprapuse de gudroane, ce se înmoie  datoritǎ temperaturii, în procesul de afumare, având ca rezultat 
scurgerea din tavan a gudroanelor peste produsele pe care le pǎteazǎ, compromitând complet respectiva 
şarjǎ. 

Toate pǎrţile componente ale instalaţiilor de prelucrare prin afumare – fierbere se acoperǎ în 
interior, în urma exploatǎrii, cu un strat de negru de fum amestecat cu vapori de grǎsimi rezultaţi din 
procesul de afumare- fierbere al cǎrnii. Aceastǎ crustǎ, ce în primele momente, are aspect de gudron, 
poate fi îndepǎrtatǎ relativ mai uşor, în cazul în care spǎlarea depunerilor se face dupǎ fiecare ciclu de 



afumare. Regimul de producţie nu permite însǎ acest tip de spǎlare idealǎ.  Repetarea ciclurilor de 
afumare, fǎrǎ spǎlare, conduce la depunerea mai multor straturi suprapuse ale reziduurilor rezultate de la 
afumare - fierbere. Acest fapt schimbǎ regimul termic al instalaţiei, provocând în multe locuri 
supraîncǎlziri, ce conduc la “coacerea”, uneori pânǎ la cocsificare, a reziduurilor. In acest mod iau 
naştere cruste groase, deosebit de aderente şi greu de atacat, pe singura cale posibilǎ - atac chimic. Pe 
cale mecanicǎ, îndepǎrtarea corectǎ şi completǎ a reziduurilor este total ineficientǎ. Practica a 
demonstrat cǎ pentru a obţine o spǎlare corectă constând în dizolvarea integralǎ a reziduurilor de la 
afumare - fierbere, trebuie utilizatǎ o soluţie deosebit de alcalinǎ, a cǎrei eficienţǎ poate fi îmbunǎtǎţitǎ 
prin acţiunea concomitentǎ a temperaturii.  

Ca urmare, soluţiile pentru spǎlarea instalaţiilor de afumat se folosesc fierbinţi, iar spǎlǎrile au 
loc cu instalaţia bine  încǎlzitǎ în prealabil. De asemenea, în funcţie de numǎrul de cicluri de afumare - 
fierbere parcurse pânǎ la curǎţirea instalaţiei, spǎlarea va necesita o soluţie mai concentratǎ (în alcalii) şi 
uneori chiar un numǎr de mai multe spǎlǎri (în cazul în care neglijarea curǎţirii instalaţiei a condus la un 
grad avansat de cocsificare a reziduurilor şi formarea de cruste foarte groase şi foarte aderente). 
 Mult timp s-a considerat cǎ aceastǎ spǎlare se poate face folosindu-se în exclusivitate sodǎ 
causticǎ. Soda causticǎ simplǎ în soluţie nu “udǎ” însǎ nici gudroanele şi nici reziduurile cocsificate. De 
aceea produsele pentru spǎlarea celulelor trebuie sǎ conţinǎ şi tenside (substanţe detergente), care, prin 
scǎderea tensiunii superficiale la interfaţa dintre soluţie şi reziduuri, sǎ permitǎ udarea crustelor, atacul 
chimic al acestora, şi îndepǎrtarea lor de pe pereţii instalaţiei. De o mare importanţǎ este, de asemenea, 
ca dupǎ îndepǎrtare, aceste reziduuri sǎ formeze cu soluţia de spǎlare o emulsie stabilǎ, care sǎ permitǎ 
evacuarea lor corectǎ, pentru a nu produce cruste în sistemul de evacuare (canalizare). Datoritǎ 
regimului de multe ori staţionar din reţeaua de canalizare, amestecul de gudroane şi soluţii alcaline tind 
sǎ producǎ depuneri insolubile. Acest fenomen relevǎ, odatǎ în plus, necesitatea ca soluţiile de spǎlare 
ale instalaţiilor de afumare- fierbere sǎ conţinǎ alǎturi de baza lor alcalinǎ şi substanţe detergente cu rol 
de formare a unor emulsii stabile, care sǎ le permitǎ evacuarea fǎrǎ depuneri în reţeaua de canalizare. 
Emulsiile stabile urmeazǎ un proces de destabilizare şi descompunere în procesul de tratare din staţia de 
epurarea. 

 
2. Probleme ce apar la utilizarea celulelelor de afumare 
 
Una dintre problemele neplǎcute care apare  în timpul utilizǎrii celulelor de afumare îl constituie 

infundarea periodicǎ a primului cot din tubulatura prin care fumul produs în camera de afumare este 
antrenat cǎtre tubulatura celulei. Pentru desfundarea cotului este necesarǎ demontarea acestuia şi 
curaţirea lui prin atac combinat, atât de naturǎ chimicǎ (aplicare de detergent, la cald), cât şi de naturǎ 
mecanicǎ (prin raclare). Procesul ar trebui repetat la fiecare trei luni. Operaţiunea de demontarea lunarǎ 
sau trimestrialǎ a acestor coturi, care în acest mod, pot fi spǎlate şi raclate cu mai multǎ usurinţǎ, 
necesitǎ un mare consum de timp şi energie.  

Acest fenomen apare datorita tipului constructiv al celulei. Din acest punct de vedere vom discuta 
comparativ, în exclusivitate problema producerii şi conducerii fumului în cele mai utilizate tipuri de 
celule de afumare. In context, celulele de afumare utilizate frecvent in industria de prelucrare a carnii, se 
impart în celule fǎrǎ “tratare” a  fumului dupǎ producere şi celulele cu “tratarea” fumului obţinut în 
camera de fum, prin trecerea acestuia printr-o perdea de apǎ sau un aerosol de apǎ, în scopul controlǎrii 
temperaturii fumului şi a eliminǎrii microparticulelor antrenate de curentul de aer fierbinte. Înfundarea 
tubulaturii în prima porţiune a sa, se datoreşte, în principal, unei camere de ardere a rumegusului pentru 
producerea fumului, care are un volum exagerat. Controlul arderii şi a temperaturii fumului, este 
deosebit de dificil de realizat, iar rezultatele sunt, de obicei, neperformante datorită dispozitivului de 
ardere propriu-zisǎ a tocǎturii sau rumeguşului de lemn şi a volumului prea mare al camerii de ardere. 
Au loc procese care conduc la supraarderi în anumite zone ale camerei şi la arderi incomplete, în alte 
zone. Apare astfel un gradient de ardere. De asemenea, au loc fluctuaţii mari de temperaturǎ în diferite 
momente, datoritǎ alimentǎrii relativ neuniforme cu combustibil (rumeguş sau tocǎtura de lemn). 
Supraarderile din camera de fum conduc la transformarea lemnului în carbon microcristalin (cocs). 
Cocsificarea rumeguşului sau a tocǎturii de lemn nu are loc integral, dar în proporţie mult mai mare 
decât în celulele cu camere de fum mici. Procesulul descris este cu atât mai accentuat cu cât celula este 
mai mare, necesitând majorarea dimensiunilor camerei de fum. Acest lucru face ca la celulele cu 
generatorul de fum cu vatră mare, şi cameră de afumare cu patru rame, sǎ aibǎ un proces de înfundare 
accelerat al primului cot din tubulaturǎ, faţǎ de celulele cu douǎ rame.  Din camera de fum, fumul este 



antrenat în tubulaturǎ. In cazul descris, în care fumul conţine o mare cantitate de carbon microcristalin,  
la intrarea în primul cot al tubulaturii, şocul termic provoacǎ lipirea acestuia pe pereţii cotului. 
Diferenţele de temperaturǎ din camera de ardere, ce se înregistreaza în timpul afumarii, reprezintǎ, de 
asemenea, factori care incurajeazǎ prin repercursiunile antrenate, depuneri succesive de straturi de lemn 
supra ars (cocsificat) în primul cot al tubulaturii. In acest mod, într-un timp relativ scurt (maximum 60 
zile), pe pereţii cotului se formeazǎ un lumen de cocs, care în final, poate obtura complet cotul. In tot 
acest timp, dupǎ un numǎr de cicluri de afumare stabilite de tehnicianul celulei, au loc spǎlari, care 
presupun injectare de soluţie de spǎlare în toate punctele critice ale instalaţiei de spǎlare, inclusiv în 
cotul semnalat. Dacă fumul în sine are în componenţǎ o mare cantitate de gudroane, acestea sunt 
antrenate cu fumul prin întreg sistemul de tubulaturǎ. Fractiunile cocsificate rezultate din ardere sunt, 
însǎ, primele care se depun, fiind cele mai reactive în raport cu oţelul inox. O proporţie micǎ de cocs, 
amestecat însǎ cu gudroane, se va depune pe întregul traseu de tubulaturǎ. In schimb gudroanele mai 
volatile nu se vor depune în prima porţiune alǎturi de cocs. De aceea, în primul cot, cocsul se depune 
aproape masiv, fǎrǎ ca particulele sǎ fie liate între ele cu gudroane. Din punct de vedere chimic, 
carbonul microcristalin nu poate fi atacat nici de soluţii bazice şi nici de cele acide, astfel încât 
depunerile uniforme de cocs nu pot fi îndepǎrtate de nici un tip de detergent, indiferent de calitǎţile sale. 
Cocsul depus sub formǎ de straturi aderente, nu pot fi indepartate decât mecanic. El poate fi îndepartat 
şi prin ardere la temperaturi înalte, el însuşi fiind un combustibil superior, utilizat în siderurgie.  

În partea superioarǎ a tubulaturii, resturile de cocs se depun în amestec cu gudroanele. Deşi mai 
greu de spǎlat decât gudroanele, ca atare, cu conţinut bogat în crezoli (substanţe solubile în alcalii), 
aceste depuneri, pot fi dislocate prin spǎlǎri puternic alcaline, cu pH 14. Aceste resturi mixte dau 
coloraţie preponderent neagrǎ a soluţiilor ce rezultǎ dupǎ spǎlarea celulelor de afumare. Soluţiile cu 
apect maroniu-roşcat, ce rezultǎ la spǎlarea celulelor dupǎ afumare, certificǎ soluţii bogate în gudroane. 

 În procesul de afumare, nu trebuie neglijatǎ calitatea combustibilului şi adecvarea ei în raport 
cu tipul de camerǎ de fum.  
 
Procedeu de spǎlare a celulei de afumare 
 

1) Spǎlarea celulei de afumare, ca exemplu tipic de spǎlare cu spumǎ. 

 
 

Fig. 1. Procedeu de spǎlare a celulei de afumare 
 

 Etapa 1: înmuierea celulei. În programul de spǎlare a celulei, existǎ în programator pasul 
“fierbere”. La începutul programului de spǎlare se executǎ, ca urmare, un program de 5-10 minute, în 
care toate traseele din spaţiul de afumare (tubulatura, elementele de încǎlzire, ventilatorul, hornul, ca şi 
spaţiul de afumare în sine, în care se pot aşeza 2-3 cǎrucioare (rame), sunt supuse unui tratament cu abur 
supraîncalzit (120oC). 



 A doua etapǎ, este spǎlarea propriu-zisǎ, în care instalaţia proprie celulei îşi formeazǎ soluţia de 
spǎlare într-un injector, de unde este injectatǎ cu presiune, parcurgând toate traseele amintite, tubulatura, 
elementele de încǎlzire, ventilatoarele, hornul. În incinta de afumare a produselor existǎ, în tavanul 
acesteia, duze care împrǎştie spuma sau soluţia de spǎlare pe pereţi, tavan, şi cǎrucioare. Gudroanele 
depuse pe traiectele din spatele incintei de afumare a produselor sunt antrenate de soluţia sau spuma 
ultrabazicǎ (pH=14), sunt dizolvate şi ele se scurg prin tubulaturǎ, împreunǎ cu soluţiile uzate, ce rezultǎ 
din spǎlarea incintei de afumare, spre pardoseala acesteia. Timpul de spǎlare, în care se injecteazǎ 
continuu soluţia sau spuma ultrabazicǎ, este de 10-15 minute. În urma spǎlǎrii, gudroanele depuse în 
întreaga instalaţie, fǎrǎ a fi complet eliminate, sunt puternic atacate şi dizlocate.  
 De aceea, de o importanţǎ esenţiala este clǎtirea (Figura 1, etapa 4), care se face cu apǎ fierbinte 
sub presiune, cu ajutorul pompei cu care a a fost injectatǎ soluţia de spǎlare. Clǎtirea se efectueazǎ 15-
20 minute, timp în care gudroanele atacate şi dizlocate de soluţia alcalinǎ sunt definitiv dizolvate sau 
desprinse de pe toate elementele constitutive ale celulei. Apele de clǎtire sunt aduse prin tubulaturǎ în 
incinta de afumare a produselor. 
 La sfârsitul operaţiilor de spǎlare şi clǎtire, se deschide uşa celulei, permiţând apelor uzate 
rezultate din spǎlare sǎ fie evacuate în rigola din faţa uşii. 
 Daca celula a fost utillizatǎ un timp îndelungat, fǎrǎ a fi spǎlatǎ şi programatorul acesteia 
permite, se pot mǎri timpii etapelor descrise. De asemenea, dacǎ soluţia constructivǎ o permite, se poate 
utiliza o soluţie de spǎlare mai concentratǎ. Daca nu putem apela la aceste facilitǎţi, la examinarea 
atentǎ de dupǎ spǎlare, în cazul în care celula a funcţionat continuu mai mult de 72 ore, se poate 
constata  cǎ îndepartarea gudroanelor superarse şi foarte aderente, datoritǎ suprapunerii de mai multe 
straturi, nu este satisfacatoare. Aceasta se datoreazǎ faptului cǎ nerespectându-se ciclul de funcţionare 
din cartea tehnicǎ, se formeazǎ gudroane supraarse,  mai groase şi partial cocsificate. Din nefericire, 
situatia citatǎ este atât de frecventǎ, uneori impusǎ de “factorii obiectivi” din necesitǎţile fluxului de 
producţie, încât poate fi consideratǎ ca o situaţie curentǎ, obişnuitǎ. Ca urmare, trebuie facutǎ o a doua 
spǎlare, în aceleaşi condiţii. Reintrarea în procesare a celulei, înainte de spǎlarea ei impecabilǎ, este 
periculoasǎ. Acesta se datoreazǎ faptului cǎ resturile de gudron neîndepǎrtate, la a doua exploatare 
intensivǎ, se vor cocsifica, transformându-se în carbon microcristalin, ce se poate incrusta definitiv în 
oţelul inoxidabil, provocând deteriorarea acestuia.  
 Deoarece numǎrul de cǎrucioare (rame) utilizate în mod frecvent în flux este mult mai mare, 
faţǎ de cele ce se pot introduce în camera de afumare, la spǎlare a celulei, este bine sǎ se amenajeze într-
un spaţiu retras (de exemplu spaţiul de duşare al produselor), o zonǎ de spǎlare a cǎrucioarelor.  
Etapele de spǎlare ale acestora sunt de asemenea : 

a) înmuierea cu apǎ fiebinte 
b) depunerea de spumǎ ultrabazicǎ pe cǎrucioare; 
c) clǎtirea acestora.  

Dupǎ acţiunea spumei active, este indicatǎ şi intervenţia cu şpaclul, pentru îndepǎrtarea, mai ales la baza 
cǎrucioarelor, a straturilor mai groase de colagen depuse în urma afumǎrii. În acelaşi sens este indicatǎ 
şi intervenţia cu perii de sârma în zonele de sus ale cǎrucioarelor, unde deseori apar “umbre” de 
gudroane cocsificate. Este posibil ca la un prim ciclu de spǎlare, mai multe cǎrucioare sǎ nu poatǎ fi 
acceptate ca fiind perfect spǎlate. Şi în aceste cazuri, principial, este interzisǎ reintroducerea 
cǎrucioarelor pe flux, fǎrǎ o respǎlare, care sǎ asigure curǎţarea totalǎ a acestora.  
 Tot din categoria de probleme ale acestui tip de spǎlare, consideratǎ o spǎlare deosebit de 
dificila o reprezinta “umbrele” de gudroane neîndepartate ce ramân uneori pe pereţi şi tubulaturǎ, 
datorita “unghiurilor moarte” ale duzelor de spǎlare din tavanul camerei de afumare. Pentru îndepǎrtarea 
acestora este utilǎ staţia mobilǎ de fabricat spumǎ, cu care se pot remedia aceste defecte de spǎlare. Cu 
staţia mobilǎ de fabricat spumǎ se pot remedia şi defectele de spǎlare ale corpurilor de încǎlzire, defecte 
mult mai importante decât primele, considerate mai curând defecte “cosmetice”. Pentru siguranţa 
spǎlǎrii corpurilor de încǎlzire, dupǎ spǎlare, se coboarǎ tavanul camerei de afumare şi se examineazǎ 
vizual calitatea spǎlării corpurilor de încǎlzire. De calitatea spǎlării acestora este direct legatǎ calitatea 
afumǎrii produselor. Depunerile rǎmase pe corpurile de încǎlzire vor genera o încărcare cu straturi de 
gudroane, neuniforme ca grosimi, încǎ de la primul ciclu de afumare, la reluarea activitǎţii. Acest lucru 
va conduce în timpul urmǎtoarelor cicluri de afumare la o neuniformitate a temperaturii în incinta de 
afumare. Aceastǎ neuniformitate va genera produse cu grade de coacere diferite, în acelaşi ciclu. În 
cazul în care se constatǎ necesitatea, se redepune un strat de spumǎ cu ajutorul staţiei mobile, reluându-
se procesul de spǎlare. La majoritatea tipurilor constructive de celule de afumare, “camera de fum” nu 



este racordatǎ la sistemul de spǎlare proprie al celulei. Ca urmare, la sfârşitul spǎlǎrii, tot cu ajutorul 
staţiei mobile, se spalǎ cu multǎ spumǎ, şi “camera de fum”, dupǎ curaţirea prealabilǎ de tocǎtura de 
lemn neconsumatǎ. În funcţie de posibilitǎţi, o datǎ sau de douǎ ori pe an, tot cu ajutorul staţiei mobile 
(micǎ, uşoarǎ şi manevrabilǎ), se accede pe acoperişul halei de producţie, sub care sunt amplasate 
celulele, pentru a spăla hornul celulei. 
Cu aceasta ocazie are loc şi spǎlarea efectivǎ a ventilatoarelor. Numai aceastǎ spǎlare de sus în jos poate 
permite curǎţarea completǎ a ventilatoarelor. Acest lucru de datoreazǎ faptului cǎ la spǎlarea cu 
instalaţia proprie a celulei, soluţia de spǎlare este injectatǎ antigravitaţional de pompa de spǎlare a 
celulei. În acest mod ventilatoarele sunt spǎlate de jos în sus, în mod incomplet. Depunerile de gudroane 
de pe paletele ventilatoarelor pot dezechilibra elicele ventilatorelor, deoarece aceste depuneri se fac 
inegal. Ca urmare, mişcarea incorectǎ a elicelor dezechilibrate poate provoca uzuri premature ale 
ventilatorului, precum şi disfuncţii în circulaţia şi evacuarea gazelor de ardere. 
 
3. Intreţinerea maşinii de injectat saramurǎ în carne 
 
 Pentru întreţinerea maşinii de injectat saramurǎ în carne este important ca traseele de injecţie şi 
acele sǎ fie supuse periodic unui regim de curǎţare, o datǎ la 3 zile sau o datǎ la 7 zile, în funcţie de 
regimul de exploatare. Aceasta operaţiune se executǎ printr-o degresare prealabilǎ a traseelor, urmatǎ de 
o operaţiune de detartrare (îndepartare a sǎrurilor depuse). Pentru operaţiunea de degresare, se 
recomandǎ produsul EURODET FORTE. Acesta este un degresant fǎrǎ spumare, indicat degresǎrilor în 
spaţii închise (conducte). Dupǎ operaţiunea de degresare, detartrarea se face cu produsul EURODET 
DECA CIP.  
 

 
 

Fig.2. Spǎlare trasee de injectat saramurǎ în carne 



Metoda de lucru 
 Se scoate din locaşul sǎu pompa aparatului şi se imerseazǎ într-o cuvǎ în care se gǎseşte, o 
soluţie de EURODET FORTE 5%. În funcţie de construcţia maşinii, se aşeazǎ sub masa de injecţie o 
altǎ cuvǎ, care sǎ aibǎ secţiunea cât mai aproape de suprafaţa mesei de injecţie. 
 Se porneşte pompa aparatului, care va absorbi soluţia degresantǎ sau detartrantǎ şi o va face sǎ 
parcurgǎ tot traseul soluţiilor de injecţie (de tipul saramurǎ, amidon, caragenan, etc.), inclusiv a acelor.  
 Soluţia se va scurge pe masa de injecţie şi apoi în cuva aflatǎ sub masa de injecţie. Astfel se 
poate recupera soluţia, pe care la sfarşitul operaţiunii o reintroducem în cuva unde se aflǎ pompa 
maşinii. Operaţiunea, fie de degresare, fie de detartrare se repetǎ de 2-3 ori, succesiv, deoarece 
potenţialul chimic al soluţiilor nu este afectat la o singură trecere. În cazul în care se urmǎreşte o 
eficientizare maximǎ a utilizǎrii concentratelor dupǎ un ciclu de spǎlare (2-3 treceri), soluţiile utilizate 
prin diluarea concentratului pot fi folosite şi pentru un al doilea sau al treilea ciclu, pǎstrându-se în 
canistre închise, dacǎ spaţiul de depozitare permite. Între spǎlarea bazicǎ (degresantǎ) şi cea acidǎ 
(detartrantǎ) este bine ca traseele de injecţie sǎ fie clǎtite. Apa de clǎtire nu prezintǎ pericol pentru  
pardoseli, putând fi  lǎsatǎ sǎ se scurgǎ din ace, direct pe pardosealǎ. 
 Dupǎ operaţiunea de detartrare, traseele trebuiesc bine clǎtite cu apǎ, pentru a nu influenţa în 
nici un fel compoziţia soluţiilor de injectare saramură în carne. 
 
4. Spǎlarea navetelor 
 
Spǎlarea unui numǎr mare de navete, cu respectarea riguroasă a normelor HACCP 4, reclamǎ 
utilizarea unui proces automatizat. În mod tradiţional, acest lucru se poate realiza cu o maşinǎ de spǎlat 
automat navete, de capacitate mare (cca.300 buc./orǎ), pentru care se utilizeazǎ produse de spǎlare fǎrǎ 
spumare. Pentru respectarea normelor HACCP, aceastǎ maşinǎ trebuie sǎ aibǎ atât baia de spǎlare, cât şi 
cea de clǎtire, suficient de lungi, de minimum 2 m fiecare, care sǎ poatǎ permite, la o viteză programatǎ 
a lanţului de antrenare a navetelor, respectarea atât a numǎrului de cca.300 buc/orǎ, cât şi obţinerea unui 
grad suficient de bun al curǎţirii şi al dezinfecţiei (Figura 3a).  

 
 

Fig. 3.a. Spǎlare navete - procedeul „Low Foam” (cu  maşini automate, de tip tunel) 
 

 
 
Fig. 3.b. Spǎlare navete - procedeul „High Foam” (cu instalaţia de spǎlare cu spumǎ ) 



Un alt tip de spǎlare utilizeazǎ containere de spǎlare cu spumǎ. Aparatul este dotat cu 
containerul unde se formeazǎ spuma, lancea de împrǎştiat spuma, furtunul de racordare la sursa de aer 
comprimat şi pistolul de clǎtire cu apǎ caldǎ, la presiunea reţelei de apǎ 

Acest procedeu, prezentat în Figura 3b, înlocuieşte spǎlarea cu detergenţi fǎrǎ spumare (low 
foam) utilizaţi în maşina de spǎlat navete, cu detergenţi cu spumare mǎritǎ (High Foam), utilizaţi de 
dispozitivul de spǎlat cu spumǎ.  

 
5. Concluzii 
 
Sunt discutate principalele dificultǎţi care apar în urma exploatǎrii celulelor de afumare. 

Procedeul propus de spǎlare a celulelor de afumare şi a suporturilor (cărucioare), pe care sunt aşezate 
produsele din carne sau peşte, este eficient şi contribuie atât la pǎstrarea aspectului şi gustului 
caracteristic produselor afumate cât şi la creşterea duratei de viaţǎ a celulelor de afumare. Este prezentat 
fluxul tehnologic de spǎlare a traseelor de injecţie pentru maşina de injectat saramurǎ în carne, în cadrul 
cǎruia s-a avut în vedere utilizarea cu maxim de randament a soluţiilor de spǎlare şi evacuarea unei 
cantitǎţi cât mai mici de detergenţi şi detartranţi în apele reziduale. Spǎlarea navetelor s-a realizat cu 
agenţi de spǎlare cu spumare redusǎ, în maşini automate de tip tunel şi cu agenţi de spǎlare cu spumare 
ridicatǎ, cu dispozitive de fabricat spumǎ. Pentru toate procedeele discutate sunt indicate produsele 
specifice de spǎlare, de tip EURODET. 
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