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 TEHNOLOGII
INOVATOARE 

DE PRELUCRARE 
A DEŞEURILOR

        Dr., conf. univ. Liviu VACARCIUC
 
Editura „Ştiinţa”, în colaborare cu Academia de 

Ştiinţe a Moldovei şi Institutul Ştiinţifi co-Practic de 
Horticultură şi Tehnologii Alimentare, a completat 
colecţia „Ştiinţă şi inovare” cu o valoroasă ediţie– 
„Produse vinicole secundare”, sub redacţia acad. 
Gh. Duca. Cartea a fost lansată în cadrul Conferinţei 
ştiinţifi co-practice  „Vinul în mileniul III – proble-
me actuale în vinifi caţie” (24-25 noiembrie 2011). 

Ramura vitivinicolă din Republica Moldova 
prelucrează anual circa 400 mii tone de struguri. 
Dacă admitem că jumătate din volum nu este uti-
lizat ca deşeu de către producătorii individuali, o 
parte mai fi ind şi soiuri de masă, vom constata că, la 
capacitatea de 200 mii tone, 20 % constituie deşeuri 
– ciorchini, tescovină, drojdie, vinasă, alte sedimen-
te. Anual se obţin circa 40 000 tone produse vini-
cole secundare (PVS) în care se conţine 1,5 % acid 
tartric, 1-5 % pentozane şi glucide, 0,5 % pigmenţi, 
2 % seminţe (cu 10 % ulei şi cca 8 % tanine), până la 
60 % proteine, pectine, hemiceluloze etc. Calcule-
le noastre, expuse la conferinţa USM (27.09.2000), 
arată că la prelucrarea produselor vinicole secun-
dare poate fi  obţinut un benefi ciu pur de 8 mil. lei 
(la preţurile de atunci). Este important şi faptul, că 
gestionarea acestora contribuie la protejarea mediu-
lui ambiant şi asigură populaţia rurală cu un plus de 
locuri de muncă. 

Ediţia în cauză înmănunchează o selecţie va-
loroasă a tehnologiilor inovatoare ce ţin de prelu-
crarea deşeurilor, a unor elaborări recente realizate 
de savanţii autohtoni. Capitolul I (autori: Gh.Duca, 
A.Mereuţă, N.Marchitan şi P.Parasca) se centrează 
pe Elaborarea şi optimizarea tehnologiilor de obţi-
nere a acidului tartric din PVS, analizând proprie-
tăţile compuşilor tartraţi, reacţiile de identifi care a 
acidului tartric (AT), procedeul de separare cu anio-
niţi solizi şi lichizi (Amberlite IRA410 şi Amberlite 
LA-2). În principiu, s-a elaborat un procedeu ori-
ginal de căpătare a acidului tartric evitându-se se-
dimentarea şi uscarea tartratului de var pe care se 
bazează tehnologia tradiţională. 

Efi cienţa se datorează consumului redus de 
materie – energie pe anionitul LA-2, regenerat cu 

solvent – acetat de butil, urmat de procesul disti-
lării fazei lichide şi cristalizarea AT din amestecul 
azeotrop. Este rezolvată şi problema obţinerii aci-
dului metatartric bun pentru stabilizarea vinurilor, 
printr-un proces de încălzire şi esterifi carea a 2 mo-
lecule de AT în diester ditartrat, inovaţie a USM.  

Capitolul II (autori: Gh.Duca, M.Gonţă, I.Guţu), 
întitulat Obţinerea reductonilor din PVS şi utiliza-
rea lor în inhibiţia proceselor de oxidare lipidică  
descrie cum a fost sintetizat în trei etape din AT di-
hidroxifumaratul de sodiu (DFH3Na) şi propus pen-
tru conservarea produselor alimentare, iar protecţia 
mustului de oxidare permite să reducem sulfi tarea 
vinului. Experienţa esterifi cării acidului dioxifuma-
ric cu etanol, reacţie catalizată de metalele grele, 
lămureşte unele ipoteze şi variaţia indicilor de pero-
xid la oxidarea uleiurilor. Inhibarea procesului oxi-
dativ din substanţele lipidice se efectuează tocmai 
cu acest reducton, protejând astfel şi alţi compuşi 
biologici preţioşi – cvercitina, catechina etc. 

Capitolul III – Tehnologii de prelucrare comple-
xă a seminţelor de struguri în scopul obţinerii ule-
iului, prafului şi a nutreţurilor combinate (autori: E. 
Iorga, P. Parasca, Gh. Duca) refl ectă  valoarea nutri-
tivă şi semnifi caţia seminţelor (cantitatea de 2,5 mii 
tone pe an) din care se pot obţine până la 500 tone 
ulei. Au fost cercetate caracteristicile fi zico-chimice 
ale seminţelor, un şir de indici şi compoziţia chi-
mică a uleiului. S-a propus schema şi linia tehno-
logică, regimul de lucru, a fost elucidată direcţia 
valorifi cării şrotului în calitate de furaj pentru vite. 

Produse vinicole secundare. În redacţia 
acad. Gh. Duca. Colecţia Ştiinţă şi Inovare. Editura 
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Turta şrotului presat a mai fost testată la obţinerea 
prafului, diverse dimensiuni în calitate de aditiv ali-
mentar biologic activ pentru panifi caţie.  

Capitolul IV – Elaborarea complexului tehni-
co-tehnologic de producere a concentratului an-
tocianic din struguri (autori: B.Gaina, V.Caldare, 
Ig.Caldare, C.Bodean, P.Parasca) redă studiul vari-
antei membranale de concentrare a antocianilor, uti-
lizând pelicule semipermeabile cu diametrul porilor 
între 0,004-2,0 microni. Cinetica procesului studiat 
pentru 2 scheme tehnologice alternative au scos în 
evidenţă regimul extracţiei la temperatura de 60°C 
cu HCl (2 %) pe parcursul a 4-6 h. În continuare, 
ultrafi ltrarea extractului prin membrana YAM-300 
în mod tangenţial a permis concentrarea până la 1,6 
g/l pigment natural.  

Capitolul V – Obţinerea preparatelor medicamen-
toase şi agricole în baza substanţei biologic active 
enoxil sintetizată din enotaninuri (autori: T.Lupaşcu, 
Gh.Duca) conţine metodele de tratare a enotaninului 
cu depolimerizarea oligomerilor şi eliberarea din epi-
catechine a monomerilor liberi – acizii fenolici (galic, 
cofeic, ferulic, benzoic). Pe lângă efectele studiate: 
terapeutice, de activator al germinării seminţelor, in-
fl uenţa asupra biomasei soiei, Enoxilul e recomandat 
pentru combaterea putregaiului în vie.  

Capitolul VI – Tehnologia bioetanolului din de-
şeuri hidroalcoolice (M.Staţiuc, C.Olaru, B.Gaina, 
P.Parasca, V.Vişnevschi) relevă utilizarea deşeurilor 
vinicole la obţinerea bioetanolului, care nu-i lipsit 
de perspective dacă ţinem cont de criza fi nanciară 
globală şi cea energetică din Moldova, de necesi-
tatea rezolvării problemelor ecologice. Autorii scot 
în evidenţă efectul de seră provocat de excesul de 
CO2 în atmosferă şi soldat cu semnarea Protocolu-
lui de la Kyoto (1997) la care a aderat şi Republica 
Moldova (2002), după care au fost lansate un şir de 
programe naţionale de cercetare a surselor energeti-
ce de alternativă.

Autorii studiului se referă şi la problema pu-
rifi cării etanolului prin limitarea metalelor grele, 
acizilor, aldehidelor, esterilor, ciclohexanolului şi 
alte substanţe denaturate care variază, în majoritate, 
între 0,02 şi 0,5 g/dm3 fi ecare şi deshidratării lui. 
Sunt analizate mai multe variante cu: n-pentan, eti-
lenglicol, clorură de calciu, glicerol. Mai efi ciente 
sunt sitele moleculare – zeolite de K sau Na sinte-
tice cu mărimea porilor de 3-4 A. Natura micropo-
roasă cristalină are capacitatea absorbantă a apei, în 
care moleculele mai masive ale etanolului nu pot 
pătrunde.

Ca materie primă se prevede utilizarea fracţii-
lor frunte-cozi adunate din ramura distilatelor divin 

în cantitate de 3-10 % din alcoolul absolut cu tăria 
de 50-70 %. Instalaţia pentru deshidratarea acestor 
deşeuri hidroalcoolice lucrează periodic (2 coloane 
pe rând), regenerarea lor în vid, apoi deshidratarea 
fi nală (până la 99,3 %) se obţine cu ajutorul ames-
tecului glicerină-clorură de var. Autorii propun co-
laborarea la nivel guvernamental pentru rezolvarea 
problemei prin investiţii serioase de creare a unei 
uzine specializate.  

Capitolul VII – Distrucţia termică a sedimente-
lor cu conţinut de albastru de Prusia prin incinera-
re (autori: E.Obadă, E.Rusu, P.Parasca, A.Mândru). 
Este o problemă stringentă pentru întreprinderile 
vinicole care au stocat sedimente (până în 1990), 
când s-a interzis înhumarea lor ca deşeu. S-au în-
cercat numeroase metode: prin distilare (Kaniaşvili 
G.,1986), fi erbere în autoclave la 140 0C, 20 min., 
presiunea 2 bari în prezenţa unor catalizatori (Kova-
liov V., 2007), tehnologia neutralizării sedimentelor 
prin adaos de var sau bază alcalină pentru a trece 
ionii (CN)- în stare solubilă, spălarea fazei insolubi-
le pentru îngrăşăminte şi tratarea fazei lichide cu să-
ruri ferice pentru a o utiliza la vopsele (T.Bounegru, 
Ţ.Conunova). Însă toate fi ind scumpe, slab produc-
tive şi complicate, metodele nu şi-au găsit aplicare 
practică.

Metoda propusă în carte presupune incinerarea 
sedimentelor într-un cuptor electric înzestrat cu re-
ţea de alimentare forţată cu aer (0,42 m3/kg) şi con-
ducte de evacuare a gazelor: din 4 molecule albastru 
de Prusia se obţin 14 molecule Fe2O3+72CO2+36N2 
la temperatura de 470 0C timp de o oră, la evacuarea 
gazelor prin soluţie de bază. Investigaţiile la staţia 
pilot au demonstrat că în gazele emanate lipsesc 
substanţe nocive, iar în zgura ce rezultă din inci-
nerare nu se regăsesc cianizi sau ferocianuri toxici. 
Instrucţia tehnologică IT MD6740134348965-2008 
şi standardul SF 20465250001:2008 au fost coor-
donate cu Centrul Naţional Ştiinţifi co-Practic de 
Medicină Preventivă al Ministerului Sănătăţii din 
Republica Moldova.  

În acelaşi context, capitolul VIII – Prelucrarea 
sedimentelor vinicole cleioase cu conţinut de fe-
rocianuri (autori: V.Covaliov, V.Nenno, Gh.Duca, 
O.Covaliova), propune prelucrarea sedimentelor 
vinicole prin separarea lichidului de ferocianuri în 
aparatul de electrofl otare (curent de lucru 300 A), 
sedimentul se spală adăugător şi se supune fi ltrării 
în vid. Lichidul obţinut este utilizat complex pentru 
fabricarea pigmenţilor roşii cu substituţia Fe cu io-
nii altor metale (Cu2+, Zn2+) sau a îngrăşămintelor, 
sorbenţilor sau preparatelor pentru protecţia lemnu-
lui în construcţie, metode de perspectivă. 

Noutăţi editoriale
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În sfârşit, capitolul IX  – Epurarea apelor 
uzate şi obţinerea biogazului (autori: V.Covaliov, 
D.Ungureanu), expune o caracteristică amplă a ape-
lor uzate, provenite din operaţiile tehnologice ale 
vinifi caţiei, care conţin încărcătură poluantă între 
10-19 g O2/dm3 de  substanţe chimice oxidative şi 
biologic oxidative, materii în suspensie sau coloida-
lă. Aceste reziduuri mai conţin polifenoli, coloranţi, 
pectine şi alte polizaharide, au un mediu acid ce im-
pun necesitatea unei epurări fi zico-chimice şi ana-
erobe preventive în mediul rural. Apele uzate din 
vinifi caţie constituie o problemă de utilizare pentru 
că sunt sărace în nitrimete (azot-fosfor 100:5:1) şi 
nu asigură epurarea mecanico-biologică completă 
conform cerinţelor UE: conţinut CBO5 până la 25 
mg O2/dm3, materii de suspensie până la 35 mg/dm3, 
iar azotul amoniacal sub 0,5 mg/dm3, indicatori care 
deseori sunt depăşiţi la fabricile noastre de 6-16 ori. 
În mediul rural al fabricilor primare se cer investiţii 
pentru construcţia unor staţii locale independente de 
epurare mecanico-biologică complectă cu respecta-
rea regimului tehnologic elaborat.

Se mai face referinţă la problema utilizării vi-
nasei obţinute la distilarea vinului sau la fabricarea 
alcoolului din melasă, propunându-se a le încărca 
într-un bioreactor anaerob cu microfl oră imobilizată 
în tot volumul (treapta 1) urmând obţinerea bioga-
zului combustibil şi a nămolului fermentat pentru 
fertilizarea solului, lichidul la treapta a doua, în bi-
oreactorul aerob cu microfl ora fi xată să asigure ob-
ţinerea apei uzate epurate şi a nămolului biologic 
(organic inofensiv), prezentată în schema bloc.

Prin prisma activităţii fabricii de la Bardar, se 
mai propune instalaţia pentru descompunerea fo-
tocatalică a compuşilor organici greu degradabili, 
chiar cu obţinerea unui supliment furajer vitamino-
proteic. Umplutura fi xată în instalaţia aerobă şi cu 
sistem de aerare asigură transferul de masă intensiv 
pe suprafaţa suportului solid şi, respectiv, efi cienţa 
înaltă a epurării. Se desfăşoară cercetări suplimen-
tare de a utiliza în calitate de umplutură straturi de 
nămol granular UASB, de a ieftini procesul în bio-
generatoarele anaerobe cu obţinerea efectivă a ener-
giei din surse renovabile, rezolvând şi problemele 
ecologice de pretutindeni.  
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