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INTRODUCERE 

Finisarea – ultima operaţie din procesul de prelucrare a pieilor naturale, determină, în mare măsură, 
aspectul şi valoarea produsului finit. Are ca scop înfrumuseţarea, obţinerea luciului şi tuşeului plăcut, acoperirea 
defectelor şi formarea stratului de suprafaţă ce protejează pielea în timpul purtării și îmbunătăţește rezistenţa faţă 
de factorii externi (lumină, frecare, zgârieturi, apă).  
    Finisajele pieilor se remarcă prin noutatea efectelor: contrastant, antic, crăpat, şifonat, plisat, polizat, 
imprimat, lucios, mat, sidefat, cu tuşeu mătăsos, cerat, anilină, semianilină, hidrofobizate, gama coloristică 
foarte variată sau imitaţii de piei de alte animale, obținute din piei bovine presate ce imită pielea de reptile 
(crocodil, piton, iguana), struţ sau cangur, dacă sunt finisate corespunzător cu materiale ce le conferă 
caracteristicile estetice dorite.  
       Aproape toate tipurile de piei mari (bovine) şi mici (ovine, caprine, reptile, peşti etc.) se pot finisa în 
sortimente pentru încălţăminte, îmbrăcăminte, marochinărie, tapiţerie de mobilă, auto, legătorie carte etc.   
     Finisarea se realizează cu sisteme disperse în compoziţia cărora sunt utilizate următoarele materiale 
auxiliare: pigmenţi, lianţi, ceruri naturale şi sintetice, conservanţi, plastifianţi, agenţi de îngroşare, substanţe de 
umplere, substanţe odorizante, penetratori, solvenţi. Finisarea se efectuează printr-un număr mare de 
tehnologii, care conduc la  caracteristici diferite ale produsului finit.  

Problemele prezente din industria de finisare a pieilor includ interdicţiile privind utilizarea sărurilor 
metalelor grele (crom, cadmiu, plumb, cobalt, mercur, nichel) în pastele de pigmenţi, a alchilfenolilor etoxilaţi 
ca agenţi de dispersare a cerurilor, a formaldehidei şi a altor agenţi de reticulare toxici. Preocupările legate de 
mediu şi de toxicitate au condus la noi alternative pentru industria materialelor auxiliare de finisare. 
            Pentru obţinerea produselor ceroase se utilizează polimeri siliconici, derivaţi amidici ai acizilor graşi 
C12–C18, produse rezultate prin esterificarea acizilor graşi cu alcooli graşi şi compuşi polimerici, produse pe 
bază de amestec de acizi graşi C10 – C18 obţinuţi prin oxidarea parafinei etc. 
           În anumite faze ale procesului tehnologic de prelucrare a pieilor, pe suprafaţa semifabricatelor de piele 
finită şi a confecţiilor pot apărea contaminări cu fungi şi bacterii, care pot provoca deteriorarea prin degradarea 
grenului (pete, matizări etc.), micşorează rezistenţa mecanică şi pot duce la  îmbolnăviri datorate sporilor de 
mucegai sau bacteriilor şi ciupercilor patogene ce pot provoca anumite micoze. Pentru prevenirea apariţiei şi 
dezvoltării microorganismelor, se utilizează biocide în diferitele stadii de prelucrare a pieilor, care îmbunătăţesc 
rezistenţa la atacul biologic şi previn deteriorarea proprietăţilor mecanice şi chimice ale pieilor. Biocidele 
utilizate în industria de pielărie (pe bază de beta-naftol, benzotiazol şi derivaţi ai sulfonelor, compuşi organici 
ai sulfului etc.) prezintă o anumită toxicitate pentru om şi pentru mediul înconjurător, unele fiind interzise de 
directivele în vigoare (pentaclorfenolul, compuşii fenolici polihalogenaţi). Cercetările din ultimii ani vizează 
înlocuirea totală sau parţială a biocidelor cu potenţial toxic cu  materiale ecologice. 

În timpul utilizării sau depozitării produselor finite din piele şi blană pot apărea, de asemenea, 
deteriorări din cauza factorilor externi şi insectelor, efecte ce pot fi combătute ori corectate prin tratamente de 
finisare şi de întreţinere. Uleiurile esenţiale, cunoscute pentru parfumul deosebit şi pentru calităţile terapeutice, 
sunt foarte concentrate în compuşi activ biologic cu diferite proprietăţi: antiseptice, antibacteriene, 
imunostimulatoare etc. Acestea pot fi utilizate atât pentru parfumarea pieilor şi blănurilor, cât şi pentru 
protecţia împotriva daunelor cauzate de fungi, bacterii şi insecte.  
■ Scopul tezei de doctorat este obţinerea şi caracterizarea unor sisteme disperse peliculogene ecologice pentru 
a fi utilizate ca materiale auxiliare în diferite stadii de finisare a pieilor naturale: paste de pigmenţi, emulsii de 
ceruri, produse bactericide, fungicide şi de parfumare, stabilirea tehnologiilor de finisare a pieilor (bovine, 
ovine, caprine) în diverse sortimente utilizând în sistemele disperse de finisare materialele auxiliare preparate şi 
caracterizarea sortimentelor de piei finisate cu peliculă.  
■  Obiectivele părţii experimentale sunt următoarele: 
    ● Obţinerea şi caracterizarea unor paste de pigmenţi pentru finisarea pieilor  naturale. 
    ● Obţinerea şi caracterizarea unor emulsii de ceruri pentru finisarea pieilor naturale.  
    ● Obţinerea şi caracterizarea unor produse bactericide şi fungicide pentru finisarea  pieilor naturale. 
    ● Obţinerea şi caracterizarea unor produse pentru parfumarea pieilor naturale. 
    ● Stabilirea tehnologiilor de finisare a pieilor naturale (bovine, ovine, caprine) în sortimente Box faţă naturală, 
respectiv Nappa utilizând materialele auxiliare obţinute în sistemele disperse de finisare. 
    ●  Caracterizarea sortimentelor de piei naturale finisate cu peliculă. 
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4. MATERIALE ŞI METODE 

4.1. Materiale 

4.1.1. Materiale pentru prepararea pastelor de  pigmenţi 
 

   ● Oxid roşu de fier (Pebeo, Franţa), conţinut Fe2O3 – 96%, densitate în vrac – 0,7-1,1 g/cm3, absorbţie de 
apă – 35%, g/g, dimensiuni particule – 0,1 ± 0,6 µm.    

   ● Oxid galben de fier (Pebeo, Franţa), conţinut Fe2O3 – 85%, densitate – 4,1 g/cm3, absorbţie de apă – 
80% g/g, dimensiuni particule 0,1 ± 0,6 µm.   
         ● Oxid negru de fier (Nubiola, România), conţinut Fe3O4 – 94%, densitate – 4,6 g/cm3,  absorbţie de apă 
32% g/g, dimensiuni particule 0,1 ± 0,6 µm.    

   ● Ulei de ricin (Happynatura, Bucureşti), substanţe grase totale – 64%, vâscozitate cupă Ford Ф 6 – 57 s, 
indice saponificare – 14 mg KOH/g, indice aciditate – 9 mg KOH/g, indice iod – 92g 100/g ulei. 

   ● Ulei de in (Pebeo, Franţa), substanţe grase totale – 98%, vâscozitate cupă Ford Ф 6 – 26 s, indice 
saponificare – 245 mg KOH/g, indice aciditate – 3 mg KOH/g, indice iod – 131g 100/g. 

   ● Ulei de mac (Pebeo, Franţa), substanţe grase totale–  99%, vâscozitate Ford cupă Ford Ф 6 – 23 s, 
indice saponificare – 290 mg KOH/g, indice aciditate – 3 mg KOH/g, indice iod – 138g 100/g. 

   ● Emulgator neionic – alcool lauric etoxilat cu 7 moli oxid de etilenă (Elton, Bucureşti), punct topire -
150C, punct aprindere peste 1700C, densitate – 0,97 g/cm3 la 400C, pH –  5-7, vâscozitate – 25 mPa x s. 

   ● Liant acrilic – Bindex Brillant (Pebeo, Franţa), emulsie albă omogenă, substanţă uscată – 30,24 %, 
densitate – 1,085 g/cm3, pH – 6,5, vâscozitate cupă Ford Ф4 – 18 s, vâscozitate Hoppler – 6,89 cP. 

   ● Emulsie de ceară, AGE 7, din ceară de albine, lanolină şi monostearat de trietanolamină stabilizată cu 
alcool lauric etoxilat cu 7 moli oxid de etilenă, substanţă uscată – 16%, pH (soluţie 10%) – 7,0.  

 

4.1.2. Materiale pentru prepararea emulsiilor de ceruri 
 

          ● Ceară de albine (Happynatura, Bucureşti), substanţă solidă, miros specific, culoare galbenă, punct de 
topire 62-65°C. 

   ● Lanolină (Medchim, Bucureşti), substanţă semisolidă, unsuroasă cu miros specific, de culoare galben-
deschis, punct de topire 38-42°C. 

   ● Strearină (Sterochemical, Bucureşti), substanţă solidă, cu miros specific de grăsime, de culoare 
albă, punct de topire 69-70°C. 

   ● Trietanolamină (Stera Chemicals, Bucureşti) – lichid incolor, punct de topire – 20-210C, punct de 
fierbere – 277-2790C, densitate – 1,124 g/cm3, indice de refracţie – 1,4852. 

   ● Emulgator neionic (Elton Corporation, Bucureşti), alcool gras C12-14 etoxilat cu şapte moli oxid de 
etilenă, cu proprietăţile din paragr. 4.1.1.  

   ●  Regulator de pH – soluţie apoasă 10% de hidroxid de potasiu. 
 

4.1.3. Materiale pentru prepararea unor produse bactericide şi antifungice 
 

    ● Ceară de albine (Happynatura, Bucureşti), cu proprietăţile din paragr. 4.1.2.  
    ● Lanolină (Medchim, Bucureşti), cu proprietăţile din paragr. 4.1.2.  
    ● Emulgator neionic (Elton Corporation, Bucureşti), alcool gras C12-14 etoxilat cu şapte moli de oxid de 

etilenă, cu proprietăţile din paragr. 4.1.1.  
     ● Etanol (Chemical Company, Germania), densitate – 0,789 g/cm3 la 200C, punct de fierbere – 780C, 

punct de topire –1140C, solubilitate în apă – în orice proporţie. 
           ● Ulei esenţial de coriandru (Solaris Plant, Bucureşti), care conţine 74,17% linalool, 10,23% limonene, 
7,86% α-pinen, 3,72% alcamfor etc.    
           ● Ulei esenţial de cedru (Solaris Plant, Bucureşti), ce conţine 37,25% tuiopsenă, 20,03% cedrenă, 
20,79% cedrenol, cuparen etc.  
 

4.1.4. Materiale pentru prepararea unor produse cu proprietăţi de parfumare 
 

          ● Ulei esenţial de lavandă (Solaris Plant, Bucureşti), ce conţine 36,57% linalool, 35,60% acetat de 
linalil, 7,67% α-terpineol, alcanfor, carbitol, cineol etc.   
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    ● Ulei esenţial de portocale (Solaris Plant, Bucureşti), care conţine 94,7% limonen.  
    ● Etanol (Chemical Company, Germania), cu proprietăţile din paragr. 4.1.3.  
    ● Polietilen glicol 600 (Merck, Germania), densitate – 1,13 g/cm3 la 200C, punct aprindere – 2700C, pH 

(10% soluţie) – 4-7; punct topire – 17-220C, higroscopic, temperatura de inflamabilitate – 3800C. 
    ● Bromură de hexadecil-trimetil amoniu (Merck, Germania), solubilitate în apă – 3g/L, pH (10% soluţie) 

– 5-7, punct de topire – 237-2430C, higroscopic. 
    ● Emulgator neionic complet biodegradabil – alcool lauric etoxilat cu şapte moli de oxid de etilenă, cu 

proprietăţile prezentate în paragr. 4.1.1.  
 

4.2. Metode de analiză 
 

S-au utilizat metode de analiză specifice fiecărei clase de materiale. 
       ● Pastele de pigmenţi s-au caracterizat prin substanţă uscată, pH, vâscozitate relativă, putere de 
acoperire, rezistenţă la temperatură, comportare reologică, spectrometrie FT-IR, ATD şi microscopie optică. 

          ● Caracterizarea cerurilor s-a făcut prin cantitate de substanţă uscată, pH, comportare reologică, 
spectrometrie FT-IR şi microscopie optică. 
       ● Caracterizarea uleiurilor a implicat determinarea cantităţii de substanţă grasă, a pH-ului, vâscozităţii 
relative, indicelui de iod, de aciditate şi de saponificare. 
       ● Caracterizarea lianţilor s-a efectuat prin rezistenţe mecanice ale peliculelor obţinute din aceştia 
(rezistenţe la alungire, tracţiune şi sfâşiere), spectrometrie FT-IR, microscopie optică şi electronică de baleiaj. 
       ● Caracterizarea uleiurilor esenţiale s-a efectuat prin spectrometrie FT-IR şi gaz-cromatografie 
cuplată  cu spectrometrie de masă  (GC-MS). 
       ● Caracterizarea pieilor finisate cu pelicule a cuprins: rezistenţe mecanice (tracţiune, sfâşiere, frecare 
umedă şi uscată, alungire, călcare, lumină, radiaţii UV), microscopie optică şi SEM, FT-IR, colorimetrie (CIE 
LAB) şi analiză biologică. 

 
5. OBŢINEREA UNOR MATERIALE AUXILIARE ECOLOGICE UTILIZATE CA 

SISTEME DISPERSE PENTRU FINISAREA PIEILOR 
 

Materialele preparate fac parte din următoarele clase de auxiliari utilizaţi pentru prepararea dispersiilor 
apoase folosite la finisarea pieilor naturale: paste de pigmenţi, emulsii de ceruri, produse cu proprietăţi 
antifungice şi antibacteriene şi produse de parfumare. 

 

5.1. Obţinerea pastelor de pigmenţi 
 

            Literatura de specialitate indică paste de pigmenţi anorganici cu cazeină sau colagen, ce necesită fixarea 
stratului final de acoperire cu formaldehidă, sau liant acrilic şi ulei de ricin ca plastifiant. [48-52] 
            Se propun recepturi pentru obţinerea de paste cu mediu de dispersie apos stabile din componente 
ecologice: oxizi de fier (roşu, galben şi negru), răşină acrilică ca mediu de dispersare a pigmentului, uleiuri 
vegetale rezistente la lumină şi îmbătrânire ca plastifianți, emulsie de ceruri naturale și artificiale (ceară de 
albine, lanolină şi stearină, obţinută prin scindarea grăsimilor naturale) şi emulgator neionic complet 
biodegradabil – alcool lauric etoxilat etoxilat cu 7 moli oxid de etilenă – ca agent de  dispersare. 

                         Liantul acrilic selectat este rezistent la lumină și are proprietăţi de coloid protector. Deci s-au eliminat 
lianţii proteici din compoziţiile pastelor de pigmenţi şi deci reticularea cu formaldehidă, care este toxică.  
 Cel mai eficient agent de stabilizare a dispersiilor apoase – nonilfenolul polietoxilat, interzis pentru 
produsele industriale deoarece nu este biodegradabil, a fost înlocuit cu un agent de stabilizare complet 
biodegradabil – alcool lauric etoxilat cu 7 moli de oxid de etilenă. 

   Uleiurile de in şi mac, utilizate ca plastifianţi, măresc rezistenţa la îngălbenire în timp a peliculelor. 
 

5.1.1.1.  Caracterizarea componentelor utilizate pentru obţinerea pastelor de pigmenţi 
 

           Imaginile optice ale pulberilor de pigmenţi s-au obţinut cu stereomicroscopul Leica model S8AP0, cu 
surse de lumină rece prin fibră optică L2, cu trei trepte de intensitate. [228] Acestea indică geometrie acirculară 
a particulelor, dimensiuni ale aglomeratelor de 3,75-89,50 µm şi a celor fin măcinate de 0,1-0,6 µm. 
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 5.1.2.2.  Obţinerea pastelor de pigmenţi 
 

●  Pastele de pigmenţi maron roşcat – PPRF, galben ocru – PPGF şi negru – PPNF) au presupus operaţiile:   
♦ Amestecarea pigmentului pulbere cu emulsie de ulei vegetal (ricin, in, mac) şi emulgator neionic 
▪ 25-35% pigment anorganic, 8-10% ulei vegetal emulsionat cu 0,8-1,0% alcool lauric polietoxilat.   
♦ Amestecarea intermediarului cu liant acrilic (Bindex Acrylic), emulsie de ceară AGE 7, emulgator şi apă. 
▪ 35-40% răşină acrilică în care se dispersează pigmentul, 1-2% emulsie de ceară, 8-10% emulgator neionic 
complet biodegradabil şi restul apă.   
▪ Sistemul dispers este supus agitării mecanice (60-80 rot/min), la 25-300C, timp de 3-4 h.   

   Prin acest procedeu s-au obţinut paste de pigmenţi maron roşcat, galben ocru şi negru, în variantele 
tehnologice prezentate în tabelul 5.4 pentru oxidul roşu de fier.  

 
     Tabelul 5.4.  Variantele tehnologice de paste de pigmenţi pe bază de oxid roşu de fier 

Cantitate (%)/materiale A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 
Oxid roşu de fier 25 25 25 30 30 30 35 35 35 

Liant acrilic 35 35 35 37,5 37,5 37,5 40 40 40 
Alcool lauric etoxilat 8     8      8    9    9    9 10 10 10 

Ulei de ricin 8 - -    9 -      - 10 -  
Ulei de in -     8 - -    9 - - 10 - 

Ulei de mac - -      8 - -    9 - - 10 
Emulsie de ceară 1    1      1 1,5 1,5 1,5 2 2 2 

Apă 23 23 23 13 13 13 3 3 3 
 

♦ Variante similare s-au preparat cu oxid galben şi negru de fier (notate B1-B9, respectiv C1-C9). 
 

5.2. Obţinerea emulsiilor de ceruri utilizate pentru finisarea pieilor 
 

           Agenţii de tuşeu (emulsii de ceruri şi uleiuri) se utilizează pentru finisaj gras, cerat sau mătăsos şi pentru 
îmbunătăţirea proprietăţilor fizice ale pieilor finisate. [231]  
           Emulsiile de ceruri ecologice obţinute se utilizează în compoziţia apretului final la finisarea pieilor 
naturale bovine, ovine, caprine, sau la finisarea celor de tip velur cu faţa polizată, buffo ori nubuc, cu obţinerea 
de tuşeu ceros şi rezistenţă bună la zgârieturi şi apă.  
          Emulsia obţinută conferă protecţie de lungă durată, se aplică uşor şi conţine doar ingrediente naturale. Se 
poate utiliza şi la finisarea articolelor de încălţăminte, marochinărie, îmbrăcăminte, tapiţerie mobilă, auto etc. 
cu ornamente metalice, deoarece nu conţine ioni de azotat sau sulfat care pot iniţia oxidarea metalelor. 
● Emulsia de ceruri s-a obţinut prin emulsionarea în apă a 15-20% amestec de ceruri şi 10% alcool lauric 
polietoxilat raportat la cantitatea de ceară, sub agitare mecanică (300-500 rot/min), la 60-800C.  
♦ Emulsia U/A obţinută (notată AGE 7) s-a răcit sub agitare până temperatura mediului.  

       ♦ Amestecul de ceruri conţine: monostearat de trietanolamină, lanolină şi ceară de albine în raportul 7/3/1.    
♦ Monostearatul s-a obţinut de trietanolamină prin esterificarea stearinei cu trietanolamină, raport masic acid 
gras/aminoalcool = 1,0/0,8-1,0; parametri de lucru: 120-140oC, agitare – 60-80 rot/min, timp – 4 h.  

       ♦ Amestecul de ceruri s-a obţinut prin fluidizarea lanolinei (la 50-60oC) şi cerii de albine (la 80-900C) pe baie 
de apă, în raportul 3/1;  amestecul format din cele două ceruri fluide s-a răcit la 600C. 

   
5.3. Obţinerea produselor cu proprietăţi antifungice şi antibacteriene pe bază de  

uleiuri şi ceruri naturale 
 

Cercetările vizează înlocuirea biocidelor cu potenţial toxic cu materiale ecologice – uleiuri esenţiale 
extrase din plante. [151-154] Acestea sunt amestecuri complexe de hidrocarburi alifatice şi aromatice, aldehide, 
alcooli, esteri şi alţi copuşi şi au proprietăţi antioxidante, antibacteriene, antifungice, de parfumare etc. 

  

5.3.1. Componentele utilizate pentru obţinerea produselor cu proprietăţi antifungice şi antibacteriene 
 

            Ca produse cu proprietăţi antifungice şi antibacteriene s-au folosit uleiurile esenţiale de coriandru, 
respectiv de cedru, recunoscute pentru asemenea proprietăţi. [162]  
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Compoziţia uleiurilor esenţiale depinzând de factori de mediu: intensitatea şi durata luminii, altitudine, 
sezon, sol şi elementele nutritive, [242, 243] uleiurile s-au analizat prin cromatografie de gaze cuplată cu 
spectroscopie de masă – CG-SM, [244-246] iar cromatogramele sunt prezentate în figurile 5.1 şi 5.2. 

       

Figura 5.1. Cromatograma uleiului de coriandru 
 

Figura 5.2. Cromatograma uleiului de cedru 
 

♦ Principalii compuşii din uleiul esenţial de coriandru sunt: linalolul – 74,17 %,  α-pinenul – 7,86% şi 
camforul – 3,72%, care au proprietăţi antibacteriene şi  antifungice.  
♦ Uleiul esenţial de cedru conţine: tuiopsenă – 37,25% şi cuparen – 9,47% cu proprietăţi antibacteriane şi 
antifungice, cedrenol – 20,79% şi cedrenă – 20,03% cu proprietăţi antimicrobiene drept compuşii principalii. 
 

5.3.2.  Obţinerea produselor cu proprietăţi antifungice şi antibacteriene 
 

● Produsul cu proprietăţi antifungice cu ulei esenţial de coriandru (AF-C-1) s-a obţinut din 80% ulei, 10% 
emulsie de ceară, 5-10% etanol şi 5-10% alcool lauric polietoxilat; amestecul s-a încălzit la 30-350C sub agitare 
(60-80 rot/min), timp de 15-20 min. 
♦ Emulsia de ceară s-a obţinut din: 15-20% amestec de ceruri 1/3, 10% alcool lauric etoxilat faţă de cantitatea 
de ceară supusă emulsionării şi apă sub agitare (300-500 rot/min), la 60-800C.  
♦ Amestecul de ceruri s-a obţinut prin fluidizarea cerii de albine şi lanolinei în raport 1:3 prin încălzire la 80-
900C şi agitare 40-60 min (60-80 rot/min). 
● Produsul cu proprietăţi antifungice cu ulei esenţial de cedru (AF-C-2) s-a obţinut similar din 80% ulei 
esenţial, 10% emulsie de ceară, 5-10% etanol şi 5-10% alcool lauric polietoxilat.  
 

5.4. Obţinerea produselor cu proprietăţi de parfumare pe bază de uleiuri esenţiale 
 

                    Compuşii de parfumare din uleiul esenţial de lavandă sunt: linalol – 36,57%, acetat de linalil – 35,60% 
şi terpineol – 7,67%; uleiul esenţial de portocale conţine predominat limonene (94,7%) şi cantităţi mici de 
pinen, linalol şi acetat de linalil, ca şi uleiul de lavandă. 

     ● Produsele pentru parfumarea pieilor naturale s-au obţinut la 30-350C într-un balon de sticlă, sub agitare 
mecanică 15-20 min. S-a utilizat şi o baie cu ultrasunete (Elmasonic S 15 H), în condiţiile: 250C şi 10 min. 

     ♦ Componente: 10-30% ulei de lavandă, 10-30% de portocale, 20% alcool etilic, emulgator, 9-10% polietilen 
glicol 600, 1% bromură de hexadecil-trimetil amoniu (emulgator cationic) şi 0-39% apă deionizată.  

     ♦ Produsele obţinute s-au notat P- LP-1-3. 

 
6. CARACTERIZAREA SISTEMELOR DISPERSE UTILIZATE  

PENTRU FINISAREA PIEILOR NATURALE 
 

6.1. Caracterizarea prin analize fizico-chimice 
 

6.1.1. Caracteristicile fizico-chimice ale pastelor de pigmenţi 
 

            Pastele de pigmenţi obţinute au următoarele caracteristici fizico-chimice: substanţă uscată – 40–45 %, 
pH (soluţie 1:10) – 6,5-8,0, stabilitate în timp, fără depuneri sau separări de faze,  etalare uniformă pe suprafaţa 
de depunere (placa de sticlă) şi comparabilitate cu mostrele de referinţă (pastele din import). 
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6.1.3. Caracteristicile fizico-chimice ale emulsiilor de ceruri 
 

           Emulsiile de ceruri obţinute (1-AGE 7 şi 2-AGE 7) sunt fluide omogene, albe, cu 12 –19% substanţă 
uscată, pH–7,0–7,3, vâscozitate cupă Ford  Φ4 –12-27 s şi densitate – 0,951-0,975 g/cm3. 

 

6.1.4. Caracteristicile fizico-chimice ale produselor cu proprietăţi antifungice şi antibacteriene  
pe bază de uleiuri şi ceruri naturale 

 

             Produsele preparate, AF-C-1 şi AF-C-2, sunt fluide alb-gălbui, omogene, cu 11-18% substanţă uscată, 
pH – 3,8-4,5, densitate – 0,805-0,820  g/cm3. 
  
           6.1.5. Caracteristicile fizico-chimice ale produselor cu proprietăţi de parfumare 

pe bază de uleiuri esenţiale 
 

             Produsele cu proprietăţi de parfumare preparate – P-LP-1, P-LP-2 şi P-LP-3 – sunt fluide alb-
gălbui cu aspect omogen, cu 19-26% substanţă uscată, pH – 5,2-6,2, densitate – 0,844-0,863 g/cm3, 
azot total – 0,39-0,57%. 

 

6.3. Comportarea reologică a unora dintre sistemele apoase de finisare a pieilor naturale 
 

6.3.1. Comportarea reologică a unor paste de pigmenţi  
 

Pastele de pigmenţi pentru finisarea pieilor fiind fluide, se pretează măsurătorilor reologice. [280, 281] 
 

6.3.1.1. Comportarea reologică staţionară 
 

 Reogramele obţinute pentru pastele de pigmenţi A1, A4 şi A7, ce conţin oxid roşu de fier, la mărirea 
(sus) şi micşorarea (jos) vitezelor de forfecare sunt prezentate în figura 6.9a-c. 
 

A1 
 

A4 

 
 

A7 
 
Figura 6.9.a-c. Reogramele obţinute pentru pastele de pigmenţi A1, A4 şi A7 la mărirea (sus) şi micşorarea vitezelor de 

forfecare (jos) 
 
Reogramele arată că cele trei paste se comportă pseudoplastic, curgerea începe la tensiuni de forfecare 

mici, cuprinse între cca 2 şi 5 Pa.s. Reogramele obţinute la mărirea şi micşorarea vitezelor de forfecare nu se 
suprapun, ci prezintă bucle de histerezis, adică cele trei paste sunt tixotrope. Acestea s-au modelat cu modelul 
Cross cu patru parametri, [287] utilizat frecvent pentru sistemele pseudoplastice, având avantajul de a oferi 
informaţii asupra vâscozităţii sistemului pe întregul domeniu de viteze de forfecare: 

 

   
m

0

)C(1 γ+

η−η
+η=η ∞

∞
&

                          (6.2) 

 

unde η0 şi η∞ sunt valorile limită ale vâscozităţii aparente, la viteze de forfecare scăzute, respectiv ridicate, 
când vâscozitatea se apropie asimptotic de o valoare constantă, C – parametru ajustabil cu dimensiune de timp 
numit constantă de timp Cross şi m – parametru ajustabil adimensional care reprezintă gradul de dependenţă al 
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vâscozităţii de viteza de forfecare, numit constanta de viteză Cross. Valoarea 1/C indică viteza de forfecare la 
care începe comportarea pseudoplastică. 

Reogramele obţinute pentru pastele de pigmenţi B1 şi B4, care conţin oxid galben de fier, la mărirea şi 
micşorarea vitezelor de forfecare sunt prezentate în figura 6.10a, b.  

 

 B1 

  
  B4 

 

Figura 6.10.a, b. Reogramele pastelor de pigmenţi B1 şi B4 la mărirea şi micşorarea vitezelor de forfecare 
 

Pastele au, de asemenea, comportare pseudoplastică dependentă de timp de tip tixotrop. Buclele de 
histerezis au suprafeţe mai mari decât cele anterioare, deci tixotropia acestora este mult mai accentuată. 

Parametrii obţinuţi prin modelarea reogramelor din figurile 6.9 şi 6.10 cu modelul Cross, atât la mărirea 
cât şi la micşorarea vitezelor de forfecare, sunt prezentaţi în tabelul 6.8. 

 
Tabelul 6.8. Parametrii obţinuţi prin modelarea reogramelor din figurile 6.9. şi 6.10 cu modelul Cross 

Sistem η0 (Pa.s) η∞ (Pa.s) 1/C (s-1) m 
A1 sus 1,20 ± 0,01 0,030 ± 0,001 2,86 ± 0,05 0,83 ± 0,01 
A1 jos 1,80 ± 0,30 0,036 ± 0,002 0,13 ± 0,06 0,56 ± 0,02 
A4 sus 4,16 ± 0,05 0,040 ± 0,010 2,12 ± 0,09 0,64 ± 0,01 
A4 jos 6,40 ± 0,50 0,159 ± 0,003 0,07 ± 0,02 0,52 ± 0,01 
A7 sus 13,50 ± 0,10 0,112 ± 0,004 1,06 ± 0,02 0,87 ± 0,01 
A7 jos 16,00 ± 1,00 0,134 ± 0,002 0,05 ± 0,01 0,61 ±0,01 
B1 sus 25,5 ± 0,10 ~ 0 0,86 ± 0,01 0,91 ± 0,01 
B1 jos 19,6 ± 0,5 0,114 ± 0,001 0,07 ± 0,004 0,72 ± 0,002 
B4 sus 37,5 ± 0,40 0,100 ± 0,010 1,37 ± 0,03 0,97 ± 0,06 
B4 jos 27,0 ± 1,0 0,240 ± 0,002 0,09 ± 0,01 0,73 ± 0,004 
 

Tabelul arată că vâscozităţile la viteză de forfecare zero, η0, şi la viteze de forfecare ridicate, η∞, cresc 
cu mărirea concentraţiei pigmentului atât la ridicarea, cât şi la scăderea vitezelor de forfecare. În acelaşi timp, 
diferenţele dintre valorile η∞ obţinute din reogramele înregistrate la creşterea vitezelor de forfecare sunt foarte 
mici, dovedind că pastele mai concentrate se pot aplica aproape la fel de uşor ca cele diluate.  
           Constantele de timp Cross scad cu mărirea concentraţiei pigmentului, indicând că viteza de forfecare la 
comportarea devine pseudoplastică este cu atât mai mică cu cât pasta este mai concentrată, cum era de aşteptat 
pentru sisteme disperse polimerice. Comportarea tixotropă este de dorit, întrucât fluiditatea creşte sub acţiunea 
tensiunii de forfecare, facilitând aplicarea, iar recăpătarea vâscozităţii iniţiale după aplicare previne picurarea.  

Figurile 6.9. şi 6.10. evidenţiază, de asemenea, faptul că suprafeţele buclelor de histerezis cresc cu 
mărirea concentraţiei pigmentului, adică pastele devin mai puternic tixotrope.  

Aria buclei de histerezis reprezintă o măsură a tixotropiei. [288] 
            Concluzii 
            ▪ Pastele de pigmenţi maron roşcat preparate – PPRF-A1, PPRF-A4 şi PPRF-A7 – au comportare 
pseudoplastică, tixotropă, pe când pasta martor – Casicolor Brown nu este tixotropă. 
            ▪ Pastele de pigmenţi galben-ocru PPGF-B1 şi PPGF-B4 se comportă pseudoplastic şi tixotrop, la fel ca 
martorul Casicolor Ochre, dar tixotropia celor preparatre este mult mai puternică, deci se aplică mai uşor.   
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            ▪ Pastele de pigmenţi B1 şi B4 sunt mai vâscoase decât cele care conţin aceleaşi cantităţi de oxid de fier 
roşu, au comportare pseudoplastică mai proeminentă şi buclele de histerezis au surafeţe mult mai mari, ceea ce 
demonstrează că sunt mai tixotrope.             
            ▪ Deşi vâscozităţile la viteza de forfecare zero ale pastelor de pigmenţi B1 şi B4 sunt mult mai mari 
decât ale pastelor A1 şi A4, cele la viteze de forfecare ridicate sunt comparabile, datorită tixotropiei mai 
pronunţate a pastelor de pigmenţi B1 şi B4.  
  ▪ Vâscozitatea mai mare a pastelor de pigmenţi cu oxid de fier galben se explică prin diferenţa de 
structură dintre cei doi oxizi: cel galben este un oxid (III) hidratat, în timp ce oxidul de fier roşu este unul 
anhidru; primul are capacitatea de a forma un număr mai mare de legături de hidrogen cu componentele pastei.  
             ▪ Pastele de pigmenţi negre preparate au comportare pseudoplastică, tixotropă, pe când martorul – 
Casicolor Black – se comportă slab pseudoplastic. 

 

6.4. Analiza microscopică a materialelor auxiliare de finisare 
 

6.4.1. Analiza pastelor de pigmenţi prin microscopie optică 
 

Imaginile de microscopie optică pentru pastele de pigmenţi preparate s-au obţinut cu stereomicroscopul 
Leica, la fel ca cele anterioare şi sunt prezentate în tabelul 6.13.  

 
            Tabelul 6.13.  Imaginile optice 20X ale pastelor de pigmenţi preparate  

Oxid roşu de fier (PPRF) Oxid galben de fier (PPGF) Oxid negru de fier (PPNF) 

   
 

Cu nuanţele obţinute se pot face picturi moderne pe piele naturală. 
 

6.4.2. Analiza emulsiilor de ceruri prin microscopie optică 
 

Imaginile optice ale emulsiilor de ceruri s-au obţinut cu acelaşi stereomicroscop (tabelul 6.16).  
 

          Tabelul 6.16.  Imaginile optice 100X ale emulsiilor de ceruri preparate  

Emulsie ceară 1-AGE 7 Emulsie ceară 2-AGE 7 

 

 
Concluzii 
Emulsiile preparate sunt de tip U/A și au dimensiuni ale particulelor de 4-8 µm.   
 

6.4.3. Analiza peliculelor de lianţi prin microscopie electronică de scanare 
 

Peliculele obţinute din lianţii acrilici şi poliuretanici utilizaţi s-au analizat prin SEM, la 25 şi 1000C 
(temperatura de călcare a pieilor finisate). S-a observat direct topografia suprafeţelor filmelor obţinute prin 
evaporarea mediului din dispersii, utilizând un microscop ESEM QUANTA 200 echipat cu detector GSED, 
[298] la tensiunea de 20 KV. Imaginile 3000X sunt prezentate în tabelul 6.17. 
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Tabelul  6.17.Imaginile SEM ale peliculelor de lianţi utilizaţi la finisarea pieilor la temperaturile şi măririle specificate 
 

Vecosol AC 310-3000 X, 250C Vecosol AC 310-3000 X, 1000C Vecosol AC 408-3000 X, 250C 

Vecosol AC 408-3000 X, 1000C Vecosol PU 410-3000 X, 250C Vecosol PU 410-3000 X, 1000C 
 

▪ Imaginile SEM demonstrează că mărirea temperaturii de la 25 la 1000C produce modificări ale 
aspectului peliculelor de finisare obţinute din dispersii apoase acrilice şi poliuretanice destinate finisării  
suprafeţei pieilor. Acest lucru se datorează reticulării substanţelor peliculogene prin tratament termic şi 
demonstrează că prin călcare se produce reticularea, care conduce la mărirea rezistenţelor pieilor astfel finisate. 
 

6.5. Caracterizarea materialelor auxiliare de finisare prin FT-IR 
 

6.5.1. Caracterizarea pastelor de pigmenţi  
 

Filmele rezultate prin uscarea pastelor de pigmenţi variantele A1, B1 şi C1 din tabelul 5.4, precum şi a 
trei cu culori apropiate produse de Triderma Germania: Casicolor Brown, Ochre şi Black pe lamele de sticlă s-
au analizat prin FT-IR, [299, 300] iar spectrele sunt prezentate în figurile 6.22., 6.24. şi 6.26. 

 

 
Figura 6.22. Spectrul FT-IR al filmului din pastă de 

pigment pe bază de oxid roşu de fier PPRF-A1 

 
Figura 6.24. Spectrul FT-IR al filmului din pastă de 
pigment pe bază de oxid galben de fier PPGF-B1 

 
Figura 6.26. Spectrul FT-IR al filmului din pastă de pigment pe bază de oxid negru de fier PPNF-C1 

 

Spectrele peliculelor obținute din pastele de pigmenţi preparate – figurile 6.22, 6.24 şi 6.26 – prezintă 
benzile caracteristice polimerilor acrilici: [301] între 2925 şi 2856, 1500 şi 1426 şi la cca 760 cm-1 atribuite 
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vibraţiilor de întindere asimetrică şi simetrică şi de deformaţie ale grupelor CH3 şi CH2, o bandă intensă la ≈  
1730 cm-1 tipică acrilaţilor (întinderea grupelor carbonil din ester) şi la 1200-1000 cm-1 atribuită grupelor eter.  

Peliculele pe bază de oxid roşu şi negru de fier prezintă aceleaşi benzi, dar cea pe bază de oxid galben 
prezintă benzi suplimentare (figura 6.24): bandă relativ largă la 3120 cm-1, slabă la 896 cm-1 şi foarte slabă la 
1538 cm-1. În plus, benzile dintre 900 şi 750 cm-1 sunt deplasate spre numere de undă mai mari, iar intensităţile 
cresc, ajungând la valori medii.  Ţinând seama că singura diferenţă dintre cele trei paste constă în oxizii de fier 
utilizaţi şi că oxidul galben de fier este un oxid-hidroxid fier (III), aceste benzi se pot atribui doar legăturilor ce 
se pot stabili între acesta şi polimer, celelalte componente aflându-se în cantităţi mult mai mici în paste. 

Concluzii 
▪ Spectrele FT-IR ale peliculelor obţinute din pastele de pigmenţi preparate prezintă benzile 

caracteristice liantului acrilic utilizat. Spectrul peliculei obţinute din pasta ce conţine oxid galben de fier arată 
că acest oxid se leagă de liantul acrilic. 

▪ Spectrele FT-IR ale peliculelor preparate din pastele Casicolor Brown R şi Casicolor Ochre 
demonstrează că liantul utilizat pentru acestea este, de asemenea, acrilic. 

▪ Spectrul FT-IR al peliculei obţinute din pasta Casicolor Black este complet diferit de al tuturor 
celorlalte paste, ceea ce înseamnă că şi liantul este diferit. 

 

6.5.2. Caracterizarea cerurilor  
 

            Emulsia de ceară 2-AGE 7 şi cerurile componente s-au uscat pe lame de sticlă şi peliculele obţinute s-au 
analizat prin FT-IR, [299] cu acelaşi aparat ca pentru pastele de pigmenţi. 
 

6.5.2.1. Caracterizarea materialelor utilizate şi a emulsiei de ceară  
 

              Spectrele FT-IR ale componentelor: ceară de albine, lanolină, monostearat de trietanolamină şi al 
peliculei obţinute după evaporarea mediului din emulsia de ceară-AGE 7 sunt prezentate în figura 6.28. 
 

 
Figura 6.28. Spectrele FT-IR ale cerurilor componente şi ale peliculei obţinute din emulsia 2-AGE 7 

 

 Figura arată că ceara de albine şi lanolina au benzi comune: două intense la cca 2920, respectiv 2850 
cm-1 atribuite vibraţiilor de întindere asimetrică şi simetrică ale grupelor metil şi metilen, una slabă în jur de 
1730 cm-1 datorată întinderii legăturii C=O din grupele ester, una şi mai slabă la 1470 cm-1 şi una foarte slabă la 
720 cm-1 specifice compuşilor ce conţin lanţuri alifatice lungi, ceva mai intensă pentru ceara de albine, şi banda 
de la cca 1170 cm-1 atribuită legăturilor C-O-C, de asemenea mai intensă pentru ceara de albine. Monostearatul 
de trietanolamină prezintă toate benzile de mai sus, date de radicalul stearil, dar şi o bandă de intensitate medie 
la 1169,5 cm-1 care se datorează grupei amină terţiară din trietanolamină (întindere C-N). În spectrul peliculei 
obţinute prin evaporarea emulsiei obţinute din cele trei ceruri stabilizată cu alcool lauric etoxilat se regăsesc 
toate benzile menţionate pentru componente, la care se adaugă banda intensă largă de la 3374 cm-1 datorată 
legăturilor de hidrogen formate de apa rămasă în peliculă, cea relativ slabă de la 1645 cm-1 – prezentă ca număr 
în stearat şi atribuită întinderii C=O din legăturile de hidrogen cuplată cu vibraţia de întindere C-N, cea foarte 
slabă de la 1559 cm-1 care se poate datora întinderii COO- din acidul stearic neutralizat în proporţie de 33% din 
monostearatul de trietanolamină, cea slabă de la 1092 cm-1, prezentă şi în monostearatul de trietanolamină ca 
bandă foarte slabă, care se poate datora întinderii legăturilor C-O-C din grupele eterice ale emulgatorului.  

Concluzii 
▪  Spectrul peliculei obţinute din emulsia de ceruri 2-AGE 7 conţine toate benzile componentelor, 

precum şi banda largă de la cca 3374 cm-1 datorată legăturilor de hidrogen formate de apa rămasă în peliculă. 



 15 

 
6.5.2.2. Caracterizarea materialelor şi a produselor cu proprietăţi antifungice şi antibacteriene 

 

            Spectrele FT-IR ale componentelor produsului antifungic AF-C-1, ce conţine ulei de coriandru, ceară 
de albine, lanolină şi ale peliculelor obţinute din acestea prin evaporare sunt prezentate în figura 6.29. 
 

             
 

Figura 6.29. Spectrele FT-IR suprapuse ale uleiului de coriandru, cerurilor şi ale peliculei 
obţinute din produsul antifungic şi antibacterian AF-C-1 

 

 Spectrul produsului AF-C-1 conţine toate benzile componentelor: bandă intensă la cca 2922 cm-1 
şi mai 

slabe la cca 2964 şi 2854 cm-1 atribuite vibraţiilor de întindere asimetrică şi simetrică ale grupelor metil şi 
metilen din uleiul de coriandru,  ceara de albine şi lanolină; o bandă slabă în jur de 1736 cm-1 datorată întinderii 
legăturii C=O din grupele ester,  două benzi mai intense la 1454 şi 1373 cm-1 specifice compuşilor ce conţin 
lanţuri alifatice lungi, şi cea de la cca 1112 cm-1 atribuită legăturilor C-O-C din grupele eter.                 

Concluzii 
            ▪ Spectrele FT-IR ale peliculelor obţinute prin evaporarea mediului de dispersie din produsele 
antifungice şi antibacteriene AF-C-1 şi AF-C-2 conţin toate benzile componentelor, cu intensităţi diferite, 
determinate de proporţiile în care au fost utilizate. 
 

6.5.3. Caracterizarea produselor cu proprietăţi de parfumare obţinute 
 

           Spectrele FT-IR ale uleiului de lavandă şi de portocale şi ale peliculei obţinute din produsul de 
parfumare P-LP-1 sunt prezentate suprapuse în figurile 6.31. 
 

 
Figura 6.31. Spectrele pentru uleiurile esenţiale şi pelicula obţinută din produsul de parfumare P-LP-1 

Concluzii 
            ▪ Spectrele peliculelor produselor de parfumare P-LP-1-3 conţin benzile uleiurilor esenţiale care au fost 
utilizate, mai intense sau mai slabe, în funcţie de proporţiile utilizate. 
 

                           6.6. Caracterizarea peliculelor de finisare prin analiză termică  
 

           Materialele auxiliare utilizându-se pentru acoperirea cu peliculă a unor sortimente de piele sau blană, 
pentru determinarea stabilităţii termice a peliculelor, care se calcă la 100oC, s-au preparat dispersii apoase cu 
următoarele compoziţii: 10% pastă de pigment PPRF-A6, PPGF-B6 sau PPNF-C6, 3% emulsie de ceară AGE 
7, 30% dispersie acrilică şi 57% apă, precum şi dipersiile pastelor Casicolor Brown, Ochre ori Black. Peliculele 
s-au preparat prin depunere pe plăci de sticlă şi uscare la aer şi s-au notat: Probă 1-3, respectiv Martor 1-3.  
             Curbele TG şi DTA pentru Proba 1 şi Martorul 1 efectuate cu aparatul Perkin Elmer STA 6000, în 
intervalul 50-850°C, în aer, viteză de încălzire 10°C/min [302] sunt prezentate în figurile 6.37 şi 6.38. 
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        Figura 6.37.  Curbele TG şi DTA Proba 1     

 
 

Figura 6.38. Curbele TG şi DTA Martor 1 
 

Peliculele probă diferă doar prin oxidul de fier utilizat la prepararea pastelor. În schimb, componentele 
pastelor de pigmenţi utilizate ca martor nu sunt cunoscute, reprezentând secret de firmă. În compoziţia 
dispersiilor obţinute cu aceste paste predomină componentele cunoscute (pasta de pigmenţi este doar 10% din 
compoziţia dispersiei pentru filme, iar cantitatea însumată de dispersie acrilică şi emulsie de ceară – care conţin 
componentele organice ce se descompun termic în intervalul de temperatură utilizat – este de 3,3 ori mai mare). 
În toate peliculele predominant este polimerul din dispersia acrilică, introdusă în proporţie de 30%.  

Până la 600-700oC se elimină apa din pelicule şi se descompun componentele organice din compoziţie: 
polimerul acrilic formator de peliculă (din dispersia acrilică), cel acrilic din pasta de pigmenţi, componentele 
fazei disperse din ceară, agentul de stabilizare a emulsiei, aditivii pentru dispersarea pigmenţilor şi plastifianţii.  
Dacă între componentele menţionate şi pigmenţi nu există interacţiune în peliculă, curbele TG şi DTA ale celor 
trei pelicule trebuie să fie asemănătoare. Curbele obţinute pentru peliculele Proba 1-3 arată însă că degradarea 
celor trei pelicule nu decurge identic: are loc în trei etape pentru Proba 1 şi în două etape pentru celelalte două.  

Pentru a evidenţia diferenţele, în tabelul 6.12 sunt prezentate valorile parametrilor ce descriu degradarea 
termică: pierderile de masă, ∆m %, din curbele TG şi temperaturile maximelor din curbele DTG – Tmax. 

 

  Tabelul 6.12. Valorile parametrilor obţinuţi pentru degradarea termică a peliculelor analizate 

Desorbţia apei (denaturare) Degradare termo-oxidativă 

∆m Tmax (DTG) Tmax (DTA) Tmax (DTG) Tmax (DTA) 

 

Caracteristica/ 
Proba 

% oC oC oC oC 

Proba 1  
Etapa I 
Etapa a II-a 
Etapa a III-a 

76,90 
49,969 
8,208 

18,723 

 
200 

 
350; 370; 390 –  endo 
 

       
     
       400 
       450 

 
 
421,52 – exo 
495,27 – endo 

Martor 1 
Etapa I 
 
Etapa a II-a 

77,32 
60,921 

 
16,397 

 
100 

 

 
360 –  endo 
416,40 – exo 

 
 
 
       430 

 
 
 
508,96 – endo 

Proba 2  
Etapa I 
 
 
Etapa a II-a 

77,50 
59,183 

 
 

18,308 

 
100 

 
350 –  exo 
410 –  endo 
421,23 – exo 

 
 
 
 

430 

 
 
 
 
441,50 –  endo 

Martor 2 
Etapa I 
Etapa a II-a 

79,70 
57,28 
22,40 

 
140 

 
384,11– exo 

 
 

430 

 
 
460 – exo 
530 –  endo 

Proba 3  
Etapa I 
Etapa a II-a 

95,40 
63,475 
31,912 

 
110 

 
401,04 – exo 

 
 

430 

 
 
630 –  endo 

Martor 3 
Etapa I 
Etapa a II-a 

67,50 
54,435 
13,066 

 
120 

 
392,99 – exo 

 
 

430 

 
 
510 –  endo 
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Figura 6.37 arată că Proba 1 se degradează în trei etape şi prezintă următoarele pierderi de masă: 
49,969% în prima, la temperaturi cuprinse între 200 şi 400°C – datorate ruperii lanţurilor principale ale 
polimerilor acrilici, [303] 8,21% în cea de a doua, în intervalul 400-450°C şi 18,723% în cea de a treia etapă, 
între 450 şi 690°C, în ultimele două având loc eliminarea unor grupe funcţionale. Totalul pierderilor este de 
76,9%, la care se adăugă eliminarea apei (48-200oC), de cca 2%, şi reziduul de 20,04%. Viteza de 
descompunere este maximă între 370 şi 400oC. Cele trei peak-uri endoterme de la 350, 370 şi 390oC se 
datorează unor tranziţi ce se produc în polimerii din peliculă, iar cel exoterm – degradării termo-oxidative. 
Proba 2 nu conţine practic apă şi se degradează în două trepte: scindare lanţurilor între 100 şi 430°C – 59,2% şi 
18,3% în treapta a doua, între 430 şi 620°C. Pierderile totale sunt de 77,5%, iar reziduul – 22,5%. Viteza de 
descompunere este maximă între 380 şi 400oC. Intervalul de temperatură mai larg în care se rup lanţurile se 
explică prin interacţiunile prin grupele oxidril polimeri dintre şi oxidul galben de fier. Picurile enoterme şi 
exoterme au aceleaşi cauze ca pentru pelicula anterioară. Proba 3 prezintă o pierdere de masă de 63,474% în 
prima etapă, între 110-430°C şi de 31,912% în cea de a doua, în intervalul de temperatură 430-730°C, totalul 
este 95,4%, iar reziduul – 4,263%. Rezistenţele termice sunt diferite: Proba 3 prezintă cea mai mare rezistenţă, 
iar Proba 2 cea mai redusă, cu peste 100oC mai redusă decât pentru Proba 3, descompunerea încetând la 620oC.  
            Peliculele martor prezintă curbe TG şi DTA diferite de ale peliculele probă. Martorul 1 se descompune 
în două etape, pierderea de masă în prima este de 60,921% şi are loc între 100 şi 430°C, iar în a doua de 
16,397% şi se produce între 430 şi 580°C, cu un total de 77,32%. Reziduul este 22,37%, iar pelicula nu conţine 
practic apă. Temperatura maximă de descompunere este cuprinsă între 370 şi 400oC, ca şi pentru Proba 1. 
Martorul 2 se descompune, de asemenea, în două etape: 140-430°C cu o pierdere de masă de 57,281% şi 430-
580°C  cu pierdere de 22,397%, cu un total de 79,7%; reziduul este 18,3%, iar apa este absentă. Martorul 3 se 
descompune tot în două etape: între 120 şi 430°C, pierdere de masă 54,43%, şi între 430 şi 580°C – de 13,1% şi 
însumează 67,5%. Reziduul este de 23%, iar pierderea de apă, de cca 1%, are loc în intervalul 46-112oC. 
           Concluzii 

        ▪ Parametrii degradării termice arată că peliculele ce conţin pastele de pigmenţi preparate sunt mai 
rezistente decât cele cu paste martor; toate peliculele sunt suficient de rezistente pentru a proteja pielea finisată. 

 
7. SORTIMENTE DE PIELE NATURALĂ OBŢINUTE CU 
      SISTEMELE DISPERSE DE FINISARE PREPARATE 

 

      7.1. Tehnologiile de finisare a pieilor bovine în sortimente Box faţă naturală  
        utilizând paste de pigmenţi şi ceara pentru tuşeu preparate 

 

● Tehnologia cadru de finisare uscată a pieilor bovine în sortimente Box faţă naturală, negru şi color 
este redată în tabelul 7.2. 

 

Tabelul 7.2. Tehnologia cadru de finisare uscată a pieilor bovine Box faţă naturală negru şi color 

 

       Operaţia Compoziţie dispersie/mod aplicare 
 
 
 
Aplicarea dispersiei I 
(grund) 

 100 g/L  pastă de pigment  
  30 g/L emulsie apoasă de ceară   
  300 g/L dispersie apoasă acrilică,  sau      
 150 g/L dispersie apoasă acrilică şi 150 g/L dispersie apoasă poliuretanică, sau  
  200 g/L dispersie apoasă acrilică şi 100 g/L dispersie apoasă poliuretanică          
  570 g/L apă  
   Aplicare prin pulverizare (2 treceri dispersie I)  

Călcarea intermediară     În presă hidraulică cu placa oglindă sau ceaţă, parametri: 
- temperatura – 50-60oC; presiunea – 50-100 atm 

Aplicarea dispersiei I                                                                                                                                                                                        Prin pulverizare (2-3 treceri dispersie I) 
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● Variantele tehnologice de finisare a pieilor bovine în sortimente Box faţă naturală cu paste de 
pigmenţi maron roşcat, notate F1-F10, sunt prezentate în tabelul 7.3.  

 
            Tabelul 7.3. Variantele tehnologice de finisare a pieilor bovine în sortimente Box faţă naturală 

cu paste de pigmenţi maron roşcat 
 

Componentă/Cantitate 
(g/L) 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 

 PPRF-A4 100 100 - - - - - - - - 
 PPRF-A5 - - 100 100 - - - - - - 
 PPRF-A6 - - - - 100 100 - - - - 
 Casicolor Brown R - - - - - - 100 100 100 100 
Vecosol AC 310 150 150 150 150 150 150 150 150 100 - 
Vecosol AC 408 150     - 150     - 150    - 150 -  100     - 
Vecosol PU 410 - 150 - 150 - 150 - 150 100 - 
Medacril EFP33 - - - - - - - - - 300 
Roda wax Mono 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Apă 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 

 

Variante similare au fost preparate şi cu pastele de pigmenţi galben ocru şi neagră, iar probele obţinute 
s-au notat F11-F20, respectiv F21-F30.   

● Aplicarea apretului final (fixarea peliculelor depuse pe stratul dermic) s-a efectuat în trei variante 
de fixare: FN –nitrocelulozică, FA – acrilică şi FP – poliuretanică, prezentate în tabelul 7.4. 

 
        Tabelul 7.4. Variantele tehnologice de fixare a pieilor bovine în sortimente Box faţă naturală 

Componente apret final (g/L)/Variantă FN FA FP 

Roda lac 93 700 - - 
Medacril EFP34  - 700 - 
Roda pur 5011 - - 700 
Emulsie ceară 2-AGE 7 20 20 20 
Apă 280 280 280 
 

Majoritatea probelor conţin în apretul final 20g/L emulsie de ceară 2-AGE 7, cantitate utilizată în mod 
curent pentru îmbunătăţirea tuşeului final al peliculelor de finisare. Probele F9-F10 conţin în apretul final 
20g/L emulsie de ulei siliconic Roda Feel KTA (martor). 

 
7.3. Tehnologii de finisare a pieilor bovine în sortimente Box faţă naturală şi Napa 

ovine utilizând materialele antifungice şi antibacteriene preparate 
 

Testarea produselor antifungice AF-C-1 şi AF-C-2 s-a efectuat urmărind dezvoltarea mucegaiului în 
funcţie de tratamentul aplicat prin intermediul rezistenţei la mucegăire în condiţii de contaminare simulată. 

Tehnologia cadru de finisare uscată a pieilor bovine în sortimente Box faţă naturală maron roşcat şi 
negru este cea din tabelul 7.2, iar a pieilor ovine în sortimente Napa maron roşcat şi negru din tabelul 7.6. 

Apretul final s-a aplicat în varianta FP prezentată în tabelul 7.4. Probele de piele finisate s-au tratat 
suplimentar cu apret final în compoziţia căruia s-au utilizat produsele AF-C-1 şi AF-C-2 în diferite proporţii. 

Variantele tehnologice de tratare a pieilor bovine în sortimente Box faţă naturală şi Napa ovine pentru 
probele tratate cu produsele cu efect antifungic s-au notat AF1-AF40. O parte sunt prezentate în tabelul 7.8. 

 

 
 
Aplicarea apretului 
final (fixarea) 

   Emulsie/dispersie cu compoziţia: 
     700 g/L emulsie apoasă de nitroceluloză, acrilică sau poliuretanică  

  20 g/L emulsie apoasă de ceară  pentru tuşeu  
280 g/L apă  
 Aplicare prin  pulverizare (2 treceri apret final) 

 
Călcarea finală 

În presă hidraulică cu placa oglindă, parametri: 
- temperatura – 70-80oC; presiunea – 50-100 atm 
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Tabelul 7.8. Variantele tehnologice de tratare a pieilor bovine în sortimente Box faţă naturală şi Napa ovine 
             
 
 
 
   
  
 
 
 
 
              
              
 

                
 

 
 

Dezvoltarea în timp al tulpinii de Aspergillus niger pe eşantioanele de piele analizate, respectiv 
imaginile macroscopice ale probelor tratate cu produsele AF-C-1 şi AF-C-2, sunt prezentate în subcapitolul 8.5. 

 
7.4. Tehnologii de finisare a pieilor ovine în sortimente Napa faţă naturală 

utilizând materialele cu proprietăţi de parfumare preparate 
 

Probele de piele finisate s-au tratat suplimentar cu apret final în compoziţia căruia s-au utilizat 
produsele P-LP-1-P-LP-3 în diferite proporţii. 

Unele variante tehnologice de tratare a pieilor ovine în sortimente Napa îmbrăcăminte utilizate 
pentru probele PP1-PP15 efectuate (piei parfumate) sunt prezentate în tabelul 7.9. 
 

                  Tabelul 7.9. Variantele tehnologice de tratare a pieilor ovine în sortimente Napa 
Proba Compoziţia apretului final 
PP1 500 g/L Roda pur 5011 şi  500 g/L produs P-LP-1 
PP4 200 g/L Roda pur 5011 şi 800 g/L produs P-LP-1 
PP5 1000 g/L produs P-LP-1 
PP6 500 g/L Roda  pur 5011 şi 500 g/L produs P-LP-2 
PP9 200 g/L Roda pur 5011 şi 800 g/L produs P-LP-2 

PP10 1000 g/L produs P-LP-2 
PP11 500 g/L Roda pur 5011 şi 500 g/L produs P-LP-3 
PP14 200 g/L Roda pur 5011 şi 800 g/L produs P-LP-3 
PP15 1000 g/L produs P-LP-3 

             
Gradele de parfumare ale pieilor tratate cu produsele P-LP-1 – P-LP-3, sunt date în subcapitolul 8.6. 

 

Proba Compoziţia apretului final Sortimente de piele tratate 
AF 1 1000 g/L produs AF-C-1 Box maron finisat cu peliculă 
AF 7 1000 g/L produs AF-C-1 Napa maron nefinisată (tratată  pe partea velurată) 
AF 8 1000 g/L produs AF-C-2 Box maron finisat cu peliculă 

AF 14 1000 g/L produs AF-C-2 Napa maron nefinisată (tratată  pe partea velurată) 
AF 17 400 g/L produs AF-C-1 

 400 g/L produs AF-C-2 
   200 g/L  Roda pur 5011 

Box maron finisat cu peliculă 

AF 18 400 g/L produs AF-C-1 
 400 g/L produs AF-C-2 

   200 g/L  Roda pur 5011 

Box negru finisat cu peliculă 

AF 19 400 g/L produs AF-C-1 
 400 g/L produs AF-C-2 

   200 g/L  Roda pur 5011 

Box negru nefinisat (tratat  pe partea velurată) 

AF 20 400 g/L produs AF-C-1 
 400 g/L produs AF-C-2 

   200 g/L  Roda pur 5011 

Napa maron nefinisată 

AF 21 750 g/L produs AF-C-1 
   250 g/L  Roda pur 5011 

Box maron finisat cu peliculă 

AF 22 750 g/L produs AF-C-1 
   250 g/L  Roda pur 5011 

Box negru finisat cu peliculă 

AF 23 750 g/L produs AF-C-1 
   250 g/L  Roda pur 5011 

Box negru nefinisat (tratat pe faţă) 

AF 26 650 g/L produs AF-C-1 
   350 g/L  Roda pur 5011 

Box maron nefinisat (tratat pe faţă) 
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8. CARACTERIZAREA SORTIMENTELOR DE PIELE  FINISATE UTILIZÂND 
SISTEMELE DISPERSE PREZENTATE 

 
8.2. Caracterizarea prin metode mecanice 

 
Caracteristicile fizico-mecanice ale sortimentelor de piele finisată s-au determinat conform 

standardelor: alungire la sarcina de 10 N/mm2 (%) şi rezistenţă la tracţiune la rupere (N/mm2) – SR EN ISO 
3376:2012; rezistenţă la sfâşiere (N/mm) – SR EN ISO 3377:2012; rezistenţă la flexiuni repetate, număr de 
flexiuni – SR EN ISO 5402:2012; rezistenţă la călcare (oC) – STAS 7047:1998; rezistenţă la lumină (note 1-8) 
– SR EN ISO 105-B02:2003; rezistenţă la frecare uscată şi umedă (note 1-5) – SR EN ISO 11640:2002. 

 

8.2.1. Testarea pieilor finisate 
 

Utilizarea pastelor de pigmenţi maron roşcat în stratul de grund şi a emulsiei de ceară AGE 7 în apretul 
final nitrocelulozic, poliacrilic sau poliuretanic a condus la rezultatele prezentate în tabelul 8.3. 

 
Tabelul 8.3. Caracteristicile mecanice ale sortimentelor de piele Box faţă naturală bovine obţinute utilizând 

paste de pigmenţi de culoare maron roşcat şi apret nitrocelulozic, poliacrilic sau poliuretanic 
 

Proba/Caracteristica F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 

Nitrocelulozic 

Alungire la sarcina de 10 
N/mm2, % 

27 28 28 28 27 28 28 30 27 28 

Rezistenţă tracţiune la 
rupere, N/mm2   24,9 24,3 24,1 25,2 23,8 25,2 23,3 23,8 24,9 24,1 

Rezistenţă sfâşiere, 
N/mm 

42,7 43,8 45,3 46,7 46,5 48,8 43,3 44,9 42,7 42,4 

Rezistenţă flexiuni 
repetate, număr   

 
200.000 

  
200.000 

 
200.000 

 
205.000 

 
200.000 

 
210.000 

 
200.000 

 
200.000 

 
200.000 

 
180.000 

Rezistenţă frecare uscată 
şi umedă, nota  

5/4 
4/3 

5/4 
4/3-4 

5/4 
4/3 

5/4 
4/3-4 

5/4-5 
4/3 

5/4-5 
4/3-4 

5/4 
4/3 

5/4 
4/3 

5/5 
5/4-5 

5/4-5 
4/4 

Poliacrilic 

Alungire la sarcina de 10 
N/mm2, % 

28 28 27 28 27 28 28 30 28 27 

Rezistenţă tracţiune la 
rupere, N/mm2    

25,0 24,8 24,6 25,8 24,2 25,8 24,4 24,9 2,8 25,8 

Rezistenţă sfâşiere, N/mm 
44,5 44,1 45,8 47,2 47,4 49,1 43,5 45,4 42,2 42,0 

Rezistenţă flexiuni repetate, 
număr   

 

200.000 

 

205.000 

 

200.000 

 

205.000 

 

210.000 

 

220.000 

 

200.000 

 

200.000 

 

200.000 

 

180.000 

Rezistenţă frecare uscată şi 
umedă, nota  

5/4 
4/3 

5/4 
4/3-4 

 5/4 
4/3-4 

5/4 
4/3-4 

5/4-5 
4/3-4 

5/4-5 
4/3-4 

5/4-5 
4/3-4 

5/4-5 
4/3-4 

5/4-5 
5/4 

5/4-5 
4/4 

Poliuretanic 
Alungire la sarcina de 10 
N/mm2, % 

28 28 27 28 27 28 28 30 28 27 

Rezistenţă tracţiune la 
rupere, N/mm2    

25,7 25,2 25,6 26,3 25,7 26,2 25,4 25,5 24,8 25,8 

Rezistenţă sfâşiere, 
N/mm 

50,4 51,9 52,2 52,5 53,5 54,1 50,2 50,7 47,4 47,4 

Rezistenţă flexiuni 
repetate, număr   

250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 

Rezistenţă frecare uscată 
şi umedă, nota  

5/4 
4/3-4 

5/5 
4/3-4 

5/4 
4/4 

5/5 
5/4 

5/5 
5/5 

5/5 
5/5 

5/5 
4/4 

5/5 
4/4-5 

5/4-5 
5/4 

5/4-5 
4/4 
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Concluzii 
▪ Probele de piele finisate cu pastele de pigmenţi şi cerurile preparate – Box faţă naturală şi Nappa – se 
încadrează în limitele prevăzute în standardele în vigoare privind analizele chimice şi fizico-mecanice. 
▪ Pieile Nappa au rezistenţe la flexiuni mult mai scăzute decât Box; alungirile la sarcina de 10 N/mm2 pentru 
pieile Nappa sunt mai mari decât pentru Box cu aproximativ 60%, iar valorile rezistenţei la tracţiune la rupere 
şi a rezistenţei la sfâşiere sunt mai mici decât cele ale pieilor Box; rezistenţele la călcare, precum şi la frecare 
uscată şi umedă sunt apropiate pentru sortimentele Nappa şi Box. 
 

                      8.2.2. Testarea pieilor finisate îmbătrânite artificial 
 

              Pieile finisate s-au îmbătrânit artificial şi s-au testat conform standardului ISO 17228/2006. [315-320] 
S-au determinat caracteristicile mecanice ale sortimentelor de piele finisate în aceleaşi variante, Box 

faţă naturală şi Nappa, dar îmbătrânite artificial, iar notaţiile utilizate sunt următoarele: 
- IT1 – îmbătrânirea pieilor la temperatura de 500C timp de 7 zile; 
- IT2 – îmbătrânirea pieilor la temperatura de 700C timp de 7 zile; 
- IL – îmbătrânirea pieilor la lumină artificială (Xenotest) timp de 7 zile. 

Concluzii 
▪ Caracteristicile mecanice ale probelor îmbătrânite termic, dependente de temperatura tratamentului 

termic, sortimentul de piele şi tipul de apret final, sunt inferioare celor pentru pieile neîmbătrânite. 
▪ Pieile finisate utilizând pastele de pigmenţi preparate şi apret poliuretanic sau acrilic au pentru rezistenţa 

la lumină după îmbătrânire artificială IL notele cele mai mari (8 pe o scară de la 1 la 8), iar cele finisate cu apret 
nitrocelulozic au note de 7 sau între 7 şi 8. 

 
8.3. Analiza microscopică a sortimentelor de piele obţinute 

 
8.3.1. Analiza prin microscopie optică 

 

Pentru sortimentele de piele Box faţă naturală bovine şi Nappa ovine finisate cu cele trei paste de 
pigmenţi şi emulsia de ceară 2-AGE7 utilizând apreturile specificate s-au obţinut imaginile din tabelul 8.17.  

 
Tabelul 8.17. Imaginile optice înregistrate pentru sortimentul Box faţă naturală bovine  

finisat cu pastele de pigmenţi şi cerurile indicate 
 

F5.FN, 20X F5.FA, 20X F5.FP, 20X 
 

8.3.2. Analiza prin microscopie electronică 
 

Studiul morfologic s-a efectuat prin observarea directă a topografiei suprafeţei pentru probele de piele 
netratată Crust maron roşcat tăbăcită mineral, finisată umed prin retanare, ungere şi vopsire de fond (A) şi 
tratată cu AC310+AC408+PU410+AC34 – F9.FA şi cu  AC33+AC34 – F10.FA. Imaginile SEM 3000X 
obţinute cu microscopul electronic ESEM QUANTA 200 sunt prezentate în tabelul 8.18. [321]  

După cum se vede în tabel, suprafaţa pielii netratate este compactă şi contractată (A). În schimb, 
suprafeţele probelor de piele acoperite cu agenţii de finisare studiaţi sunt netede şi uniforme, deci tratamentul 
pare să aibă proprietatea de a închide porii pielii. Aceste dovezi sunt mai pronunţate în microfotografiile care 
arată secţiunile transversale ale probelor de piele tratată prezentate în tabelul 8.19. 



 22 

Agentul de finisare s-a identificat ca zona strălucitoare. Grosimea probelor nu este constantă, iar cele 
două probe au grosimi diferite. Astfel, valorile pentru proba F9.FA sunt mai mari decât în cazul probei F10. 

 
           Tabelul 8.18. Imaginile SEM 3000X ale probelor de piele netratată (A) şi tratată (F9.FA şi F10.FA) 

 

A 

 

F9.FA 

 

F10.FA 

Tabelul 8.19. Imaginile SEM ale probelor de piele tratată F9.FA şi F10.FA 

 

F9.FA F10.FA 
  

              Concluzii  
               ▪ Imaginile de microscopie optică obţinute pentru sortimentul Box faţă naturală bovine finisat cu 
pastele de pigmenţi şi cerurile preparate arată  pelicule de finisare etalate uniform pe suportul dermic. 
               ▪ Imaginile de microscopie electronică obţinute pentru sortimentele Box faţă naturală bovine finisate 
cu paste de pigmenţi Roda Casicolor Brown R, lianţi acrilici sau amestecuri de  lianţi acrilici şi poliuretanici în 
stratul de bază şi apret final acrilic arată  pelicule de finisare netede şi uniforme. 

 
8.4. Analiza spectrală FT-IR a sortimentelor de piele obţinute 

 
 Spectroscopia FT-IR s-a utilizat pentru a caracteriza peliculele polimerilor acrilici, uretanici şi 
nitrocelulozici utilizaţi în procesul de finisare şi probele de piele netratate şi tratate cu agenţi de finisare. [322] 
 

             8.4.1. Caracterizarea pelicuelor de polimeri poliuretanici şi acrilici  
 

Ca agenţi de finisare ecologici pentru acoperirea suprafeţei pieilor naturale s-au utilizat 
polimerii acrilici sau amestecurile de polimeri acrilici şi poliuretanici din cap. 7. 
           
   
 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 8.25.  Spectrele FT-IR pentru probele de lianţi acrilici (a) AC33, (b) AC34, (c) AC310 şi (d) AC408; poliuretanic – 
(e) PU410 şi nitrocelulozic –  (f) EMAL utilizaţi la finisarea pieilor 
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Având în vedere că probele de piele au fost tratate cu agentul de finisare la 100°C (călcare finală), 
peliculele s-au menţinut şapte zile la 100°C. Spectrele s-au normalizat prin înălţimea corectată a picului de la 
2970 cm-1, care corespunde întinderii -CH3.  

Spectrele FT-IR înregistrate pentru probele de lianţi acrilici (AC33; AC34, AC310 şi AC408), 
poliuretanic (PU410) şi nitrocelulozic (EMAL) sunt prezentate în figura 8.25.  

Cele mai importante benzi pentru polimerii acrilici din spectrele a-d sunt: pic ascuţit de intensitate 
medie la 3670 cm-1 corespunzător vibraţiilor de întindere a -OH liber; bandă slabă largă în intervalul 3200-3500 
cm-1 atribuită grupei OH din carboxil, care se suprapune cu banda -NH atribuită grupei amidă; picuri ascuţite la 
2960, 2940 şi 2875 cm-1 asociate cu vibraţiile de întindere ale legăturii CH alifatic în CH2 şi  CH3, cu vibraţiile 
asimetrică şi simetrică a CH2 situate la 1454 şi 1387 cm-1; benzile poliacrilaţilor de la 1730 cm-1 (întinderea 
C=O în esterii saturaţi), precum şi la 1240, 1145 şi 1002 cm-1 atribuite vibraţiilor de întindere C–O–C din 
legăturile esterice; pic intens la 1000 cm-1 dat de vibraţia de întindere a C-OH din grupele N-metilol ale răşinii 
epoxidice, un pic localizat la 670 cm-1 caracteristic oscilaţiei C-H tipice alchenelor disubstituite cis. [323, 324] 
 Filmul obţinut din dispersia apoasă poliuretanică PU410 prezintă următoarele benzi: 3676 cm-1, ce 
indică existenţa grupei O-H libere (intindere); 3323 cm-1 atribuită întinderii N-H; grupul de vibraţii NH este 
identificat prin benzile de la 1541 cm-1; picurile ascuţite de la 2938 şi 2859  cm−1 sunt asociate cu întinderea 
CH2, în timp ce alte moduri de vibraţie ale grupei –CH2 sunt identificate prin benzile de la 1464, 1418, 1364 şi 
1294 cm−1; banda din regiunea 1750-1650 cm−1 este asociată cu vibraţiile C=O în poliuretan. [325] 

Spectrul filmului obţinut din emulsia de nitroceluloză – EMAL, figura 8.25f – prezintă benzile: cca 
3460 cm-1 – largă atribuită vibraţiei de întindere –OH din legăturile de hidrogen intermoleculare; un pic la 2920 
cm-1 asociat cu întinderea –CH şi altul la 1034 cm-1 ce corespunde întinderii C-O;  [326] un pic la 1275 cm-1 dat 
de C-NO2; o bandă la 1645 cm-1 datorată O-N=O şi alta la 1100 cm-1 dată de legătura C-O din eter. 

 
8.4.2. Caracterizarea probelor de piele netratate şi tratate cu polimerii selectaţi 

 
Figurile 8.26 şi 8.27 prezintă caracteristicile spectrale ale probelor de piele netratate (a), comparativ cu 

cele ale pieilor finisate utilizând variantele F9 şi F10 prezentate în tabelul 7.3 şi variantele de apret final FN şi 
FA din tabelul 7.4 (tratate în stratul de grund cu dispersiile AC408, AC310 şi PU410 sau cu AC33, iar in stratul 
final cu apretul acrilic AC34 sau nitrocelulozic, pentru comparaţie).  

Figura 8.26 (a) arată că principalele benzi spectrale pentru pielea netratată apar în regiunile: 3660–3530 
cm-1 (NH amidă), 2922 şi 2856 cm-1 (-CH3 şi  -CH2-), 1643 cm-1 (-OC-N), 1540 cm-1 (NH), 1446 cm-1 (C–H), 
1239 cm-1 (NH-CO), 1076, şi 1028 cm-1 (C-O).  

 
 Fig. 8.26. Spectre FT-IR ale probelor: (a) nefinisată; (b) 
finisată cu strat de grund AC408, AC310 şi PU410; (c) 
finisată cu strat de grund AC33; (d) apret final acrilic AC 34 

Fig. 8.27. Spectre FT-IR ale probelor: (a) nefinisată; (b) finisată 
cu strat de grund  AC408, AC310 şi PU410; (c) finisată cu strat de 

grund AC33; (d) apret final nitrocelulozic EMAL 
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- Picul intens de la 1642-1649 cm-1, caracteristic grupelor C=O şi –OC-N din spectrul pielei netratate, 
nu mai este prezent în spectrele pieilor tratate; acestea din urmă prezintă un pic la 1721-1725 cm-1 
corespunzător întinderii C=O din grupele ester din apretul poliuretanic. 

- Cele două picuri de la 1240 and 1165 cm-1, atribuite cuplării întinderilor C-O şi C-C şi vibraţia de 
întindere a C-O-C din acrilaţi, se regăsesc în spectrele pieilor finisate.  

- Banda largă din regiunea 3200-3500 cm-1, atribuită vibraţiilor grupelor hidroxil şi amidă, este 
diminuată în spectrele probelor finisate comparativ cu probele netratate. [327-330] 

Diferenţele dintre spectrele FT-IR ale probelor tratate şi netratate pot fi considerate dovezi pentru 
legarea chimică a componentelor din apret de cele ale stratului de grund. Deci liantul nu doar acoperă suprafaţa 
pielii, ci este legat de stratul de grund, asigurând astfel rezistenţa acoperirii. [331-333] 

Liantul poliuretanic ce conţine emulsia preparată este, de asemenea, legat chimic de stratul de grund. 
Astfel, banda de la cca 1640 cm-1 caracteristică grupelor C=O şi –OC-N din spectrul filmului de emulsie este 
absentă din spectrul probelor de piele finisată. [334, 335] 
     Concluzii 
     ▪ Spectrele FT-IR ale probelor de piele finisate atât cu apret acrilic cât şi nitrocelulozic nu prezintă nici 
una dintre benzile caracteristice pielii nefinisate, ceea ce demonstrează că întreaga suprafaţă a fost acoperită de 
filmele formate de apreturile utilizate. 
 ▪ Apretul acrilic se leagă chimic de stratul de grund, ceea ce produce o creştere a aderenţei comparativ 
cu cel nitrocelulozic. 
 

8.5. Caracterizarea biologică a sortimentelor de piele obţinute 
 

            Probele tratate cu produsele antifungice AF-C-1 şi AF-C-2 introduse în diferite procente în apretul final, 
precum şi cele netratate au fost inoculate cu spori de Aspergillus niger. S-a urmărit influenţa tratamentul aplicat 
probei asupra dezvoltării mucegaiului prin intermediul rezistenţei la mucegăire în condiţii de contaminare 
simulată, metodă prevăzută în STAS 12697/A 9:2008 „Piei finite. Încercarea la acţiunea mucegaiurilor”. 
            Inocularea sporilor de Aspergillus niger s-a făcut în 3 puncte: dreapta,  centrul şi stânga probei, 
conform procedurii din ASTM D 4576-86 „Standard test method for mold growth resistance of blue stock 
(leather)”. Durata incubării a fost de 28 de zile, dar s-au efectuat observaţii micologice şi la 7, 14 şi 21 zile. 

Gradele de dezvoltare a tulpinilor de Aspergillus niger sunt apreciate cu note: 0 – absenţa tulpinilor şi 
efect fungitoxic foarte puternic, 5 – efect practic inexistent (mucegaiul acoperă toată suprafaţa epruvetei).   
            Gradele de dezvoltare a mucegaiului pe eşantioanele de piele, respectiv imaginile macroscopice ale 
probelor din tabelul 7.8 tratate cu produsele AF-C-1 şi AF-C-2 după 7, 14, 21 şi 28 de zile de la tratare, sunt 
prezentate în tabelul 8.20. Cifrele de sub imagini reprezintă nota primită conform standardului. 
 
Tabelul 8.20. Imaginile macroscopice ale probelor tratate cu produsele AF-C-1 şi AF-C-2 la 7, 14, 21 şi 28 zile 

 
Proba/ziua 7 14 21 28 

    

AF 1 

0 0 0 0 

    

AF 7 

0 0 0 0 
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AF 8 

0 2 2 3 

 
   

AF 14 

3 3 4 4 

    

AF 17 

0 1 1 2 

    

AF 18 

0 0 0 0 

    

AF 19 

1 1 1 2 

    

AF 20 

0 0 0 0 

    

AF 21 

0 0 0 2 

    

AF 22 

0 0 0 0 
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AF 23 

0 0 0 0 

    

AF 26 

0 0 2 2 
 

 Sortimentele AF 1-AF 7 tratate pe faţă sau pe partea velurată cu AF-C-1 ca atare (Box maron şi negre 
nefinisate şi finisate cu peliculă), AF 18 (Box negru finisat cu peliculă) şi AF 20 (Napa maron nefinisată) 
tratate cu Roda pur 5011 ce conţine câte 40% din ambele produse antifungice, precum şi AF 22 (Box negru 
finisat cu peliculă) şi AF 23 (Box negru nefinisat tratat pe faţă) tratate cu Roda pur 5011 cu 75% AF-C-1 nu 
dezvoltă mucegai în 28 zile. Rezistenţă bună la mucegăire – nota 2 după 28 zile – au şi sortimentele de piele 
AF 17 (Box maron finisat cu peliculă) şi AF 19 (Box negru nefinisat tratată pe partea velurată) tratate cu Roda 
pur ce conţine câte 40% din ambele produse antifungice, AF 21 (Box maron finisat cu peliculă) tratată cu Roda 
pur 5011 ce conţine 75% AF-C-1 şi AF 26 (Box maron nefinisat) tratată pe faţă cu Roda pur 5011 care conţine 
65% AF-C-1. Deci pentru eficienţă maximă concentraţia produsului antifungic nu trebuie să scadă sub 65%.  
 Cel mai eficient este produsul antifungic pe bază de ulei de coriandru, AF-C-1. Produsele cu proprietăţi 
antifungice şi antibacteriene preparate, constituite din componente naturale (ceară de albine, lanolină şi ulei 
esenţial de coriandru sau de cedru), îmbunătăţesc rezistenţa pieilor finite la fungi, completând tratamentul cu 
biocide (pe bază de benzotiazol şi derivaţi de sulfone, beta-naftol, cloro-metilfenol, compuşi organici ai 
sulfului, toxici pentru om şi pentru mediul înconjurător), în cadrul operaţiilor umede de prelucrare.            
 Tratamentul cu AF-C-1 se poate repeta la anumite intervale de timp, prin pulverizare sau tamponare. 
Utilizarea ca atare, pentru efect fungitoxic maxim, matizează pelicula şi micşorează rezistenţa la frecare. 

Concluzii 
           ▪  Cele mai rezistente la acţiunea mucegaiului sunt probele de piele AF 1 – AF 7 tratate cu AF-C-1 ca 
atare, cu Roda pur 5011 ce conţine 75% sau 65% AF-C-1, precum şi cele tratate cu 80% amestec al celor două 
produse antifungice în proporţii egale, acestea rezistând timp de 28 zile, fără a dezvolta fungi (nota 0). 
           ▪ Produsul AF-C-2 este mai puţin eficient, probele de piele tratate chiar cu produsul AF-C-2 ca atare 
primind note cuprinse între 3 şi 5 după 28 zile (AF 8 – AF 14). 
           ▪ Produsele, compatibile cu materialele utilizate în apretul final, se pot utiliza la tratarea de suprafaţă a 
pieilor finisate şi a confecţiilor din piele în compoziţia apretului final.  
           ▪ Produsul AF-C-1 se poate utiliza ca atare la finisarea pieilor bovine cu faţa polizată de tip velur, buffo 
sau nubuc dacă se doreşte obţinerea de tuşeu gras/ceros şi rezistenţă mai bună la fungi a suportului dermic.  

 
8.6. Caracterizarea sortimentelor de piele parfumată 

  
Pentru a urmări efectul de parfumare şi concentraţia parfumului volatilizat din pieile tratate probele 

PP1-PP15 din tabelul 7.9 s-au supus testului senzorial.  
            Cele mai parfumate piei sunt probele PP 5, PP 10 şi PP 15, tratate cu produsele ca atare. Dintre acestea, 
proba PP 5, tratată cu produsul P-LP-1, are cel mai intens parfum, efectul menţinându-se timp de 15-20 zile. 

Efectul de parfumare al produsului P-LP-1, cu 30% ulei esenţial de lavandă şi 30% de portocale, este 
mai mare decât al celor cu conţinut mai mic de uleiuri, respectiv P-LP-2 (ce conţine 20% ulei esenţial de 
lavandă şi 20% de portocale) şi P-LP-3 (cu 10% ulei esenţial de lavandă şi 10% ulei esenţial de portocale). 

Probele PP 1 – PP 4 tratate cu produsul P-LP-1, sunt mai parfumate decât PP 6 – PP 9 sau PP 11 – PP 
14,  pentru care proporţiile de produse de parfumare aplicate pe suprafaţa pieilor finisate au fost similare. 
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Concluzii 
           ▪  Probele PP 5, PP 10 şi PP 15, tratate cu produsele de parfumare ca atare, sunt cele mai parfumate, iar 
dintre acestea, proba PP 5, tratată cu P-LP-1, este cea mai parfumată, efectul menţinându-se 15 -20 zile. 
            ▪ Efectul de parfumare şi persistenţa parfumului scad la reducerea procentului de uleiuri naturale în 
compoziţia apretului final. 
            ▪ Produsele se pot utiliza ca atare la finisarea de suprafaţă a pieilor ovine cu faţa polizată de tip velur 
pentru a obţine tuşeu ceros şi efect de parfumare a suportului dermic.  
            ▪ Tratamentul se poate repeta la anumite intervale de timp, prin pulverizare sau tamponare. Pentru 
tratarea pieilor finisate cu peliculă se utilizează 50-80% în compoziţia apretului final poliuretanic. 
           ▪ Utilizarea de produse parfumate pe bază de extracte vegetale cu acţiune insecticidă (lavandă, citrice) în 
procesul tehnologic de finisare a pieilor şi blănurilor naturale poate să conducă la confecţii de îmbrăcăminte cu 
miros durabil de parfum şi la protecţia biologică a confecţiilor în timpul depozitării. 

 

8.7. Caracterizarea colorimetrică a sortimentelor de piele obţinute 
 

În cadrul spaţiului colorimetric CIE L*a*b* utilizat în analiza colorimetrică prin reflexie, tenta 
(reprezentată de culorile fundamentale – roşu, verde, galben şi albastru), luminozitate sau claritate (reprezentate 
de stimulul cromatic ce variază de la negru la alb) şi saturaţie (puritatea culorii) sunt exprimate prin trei 
coordonate: L*, a* şi b*.  Parametrul a* are, pe axa X, valori cuprinse între stimulii roşu (a* > 0) şi verde (a* < 
0), parametrul b*, pe axa Y, variază între stimulii galben (b* > 0) şi albastru (b* < 0), iar parametrul L*, pe axa 
polară Z, reprezintă luminozitatea (axa gri), care variază între alb şi negru. [336-340] 

 Parametrii diferenţei de culoare pentru proba analizată (P) şi de referinţă (R) sunt exprimaţi de 
următoarele ecuaţii: 

∆a* = a*P – a*R                                                 (8.1) 

∆b* = b*P – b*R                     (8.2) 
∆L* = L*P – L*R                     (8.3) 

 Cu ajutorul acestor ecuaţii se pot calcula următorii parametri: 
 - deplasarea cromatică, cu relaţia: 

∆E* = [∆a*2 + ∆b*2 + ∆L*2]1/2                  (8.4) 
 - diferenţa de saturaţie sau de puritate, cu relaţia: 

∆C* = [a*P
2 + b*P

2]1/2 – [b*R
2 + L*R

2]1/2                  (8.5) 
 - şi diferenţa de tentă, cu relaţia:  

∆H* = [∆E*2 - ∆L*2 - ∆C*2]1/2                   (8.6) 
Măsurătorile colorimetrice s-au efectuat cu un spectrofotometru MINOLTA (CM 2002), cu impulsuri 

de lumină de la o lampă cu xenon cu deschidere de 0,8 cm. Reflexia luminii este axată pe o diodă foto de siliciu 
cu lungimi de undă între 400 şi 700 nm (în paşi de 10 nm) şi valorile L*a*b* (coordonate cromatice: 
luminozitate, roşu/verde şi galben/albastru).  

Pieile finisate s-au îmbătrânit artificial şi testat conform sistemului CIE LAB.  
Caracteristicile cromatice ale sortimentelor Box faţă naturală (variantele F1, F3, F5, F11, F13, F15, 

F21, F23 şi F25 pentru finisare şi FN, FA şi FP pentru apret final) neîmbătrânite şi îmbătrânite prin metodele 
din paragr. 8.2.2, plus cele îmbătrânite la lumină artificială (UV) 7 zile – IUV obţinute utilizând pastele de 
pigmenţi preparate sunt redate în tabelele 8.21-8.25.  

 

Tabelul 8.21. Valorile parametrilor colorimetrici pentru probele de piei finisate Box faţă  
naturală  maron roşcat, galben ocru şi negre neîmbătrânite                       

 

   Proba Varianta tehnologică   CIE L*    CIE *  CIE b*  CIE C*  CIE H* 

CL 1 F1, FN 42,35 22,51 23,69 32,68 46,46 
CL 2 F3, FN 42,64 22,58 23,96 32,92 46,70 
CL 3 F5, FN     42,39      21,80      22,70      31,47     46,16 
 CL 4 F1, FA 42,58 23,09 24,46 33,63 46,65 
CL 5 F3, FA 43,09 23,33 24,99 34,19 46,96 
CL 6 F5, FA 42,76 22,81 23,87 33,02 46,3 
CL 7 F1, FP 41,86 21,31 23,44 31,68 47,72 
CL 8 F3, FP 42,17 21,43 23,57 31,85 47,72 
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Variaţia parametrilor colorimetrici pentru probele de piei finisate Box faţă naturală CL 1-CL 9 

îmbătrânite prin metodele IT1, IT2, IL şi IUV este prezentată, pentru exemplificare, în tabelul 8.26. 
 Parametrii diferenţei de culoare dintre probele îmbătrânite după metodele IT1, IT2, IL şi IUV (T) şi cele 

neîmbătrânite (R) s-au calculat cu următoarele ecuaţii:        
  ∆a* = a*T – a*R; ∆b* = b*T – b*R; ∆L* = L*T – L*R                                                                                                (8.7)            
Cu parametrii ∆a*, ∆b* şi ∆L* s-a calculat abaterea sau deplasarea cromatică ∆E* cu ecuaţia: 

  ∆E* = [∆a*2 + ∆b*2 + ∆L*2]1/2                                                                                                                                     (8.8) 
 

Tabelul 8.26. Variaţia parametrilor colorimetrici pentru probele de piei finisate Box faţă naturală  
maron roşcat, galbene ocru şi negre îmbătrânite după metodele IT1, IT2, IL şi IUV 

  
     
   Proba 

 
MI 

 
∆L* 

 
∆a* 

 
∆b* 

 
∆E* 

CL 1 IT1 0,3 0,52 0,39 0,72 
 IT2 0,32 0,35 0,46 0,66 
 IL 0,31 -0,45 -0,73 0,91 
 IUV 0,86 -0,09 0,15 0,88 

CL 2 IT1 0,13 0,25 0,29 0,40 
 IT2 0,26 -0,05 0,07 0,27 
 IL 0,61 -0,41 -0,06 0,74 
 IUV 0,29 -0,2 -0,02 0,31 

CL 3 IT1 -0,29 -0,01 -0,06 0,30 
 IT2 -0,29 -0,35 -0,45 0,64 
 IL -0,36 -0,83 -0,89 1,27 
 IUV -0,05 -0,2 0,02 0,21 

CL 4 IT1 0,24 0,11 0,38 0,46 
 IT2 0,36 -0,18 0,21 0,45 
 IL -0,15 -0,29 -0,39 0,51 
 IUV 1,08 0,37 1,03 1,54 

CL 5 IT1 -0,2 0,08 -0,1 0,24 
 IT2 -0,12 0,2 0,07 0,24 
 IL -0,09 0,13 0,07 0,17 
 IUV 0,02 -0,09 -0,2 0,22 

CL 6 IT1 -0,1 0,23 0,88 0,92 
 IT2 0,44 -0,19 0,76 0,90 
 IL -0,14 -0,43 -0,17 0,48 
 IUV 0,18 0,05 -0,49 0,54 

CL 9 F5, FP 42,7 21,43 23,33 31,68 47,42 
CL 10 F11, FN 35,23 21,40 13,79 25,46 32,80 
CL 11 F13, FN 35,33 22,01 14,31 26,25 33,04 
CL 12 F15, FN 35,64 21,45 13,71 25,45 32,59 
CL 13 F11, FA 34,71 21,93 14,01 26,03 32,56 
CL 14 F13, FA 34,59 22,84 14,72 27,17 32,80 
CL 15 F15, FA 35,26 21,53 13,65 25,49 32,38 
CL 16 F11, FP 34,36 21,23 13,56 25,19 32,56 
CL 17 F13, FP 34,42 21,79 14,00 25,90 32,73 
CL 18 F15, FP 34,74 20,86 13,34 24,76 32,59 
CL 19 F21, FN 25,05 0,23 -0,60 0,65 290,55 
CL 20 F23, FN 24,65 0,20 -0,69 0,71 286,47 
CL 21 F25, FN 25,47 0,23 -0,51 0,55 294,24 
CL 22 F21, FA 25,14 0,16 -0,65 0,67 283,97 
CL 23 F23, FA 24,48 0,17 -0,69 0,71 284,08 
CL 24 F25, FA 25,16 0,17 -0,64 0,66 285,2 
CL 25 F21, FP 24,94 0,21 -0,57 0,61 290,67 
CL 26 F23, FP 24,70 0,21 -0,70 0,73 286,32 
CL 27 F25, FP 25,25 0,13 -0,54 0,56 284,01 
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CL 7 IT1 0,65 0,53 0,75 1,13 
 IT2 0,74 0,37 0,94 1,25 
 IL 0,26 -0,25 -0,36 0,51 
 IUV 0,38 -0,07 0,24 1,18 

CL 8 IT1 -0,01 0,14 0,08 0,16 
 IT2 0,08 0,17 0,26 0,32 
 IL 0,41 0,28 0,53 0,73 
 IUV 1,15 0,24 0,40 0,45 

CL 9 IT1 -0,21 0,06 -0,2 0,30 
 IT2 -0,19 -0,09 0,08 0,22 
 IL 0,29 0,39 0,62 0,79 
 IUV 0,1 -0,02 0,25 0,27 

 
Prima grupă de probe au fost finisate cu paste maron roşcat (CL 1-CL 9) ce conţin ca plastifianţi ulei de 

ricin (CL 1, CL 4 şi CL 7), de in (CL 2, CL 5 şi CL 8) sau de mac (CL 3, CL 6 şi CL 9) şi cu apret 
nitrocelulozic (CL 1-CL 3), acrilic (CL 4-CL 6) sau poliuretanic (CL 7-CL 9).  
            După iradiere şi tratament termic, probele CL 7 şi CL 8 au valori pozitive pentru luminozitate (∆L*>0), 
adică acestea sunt mai deschise la culoare (mai luminoase) decât proba CL 9, care are valoare negativă pentru 
luminozitate (∆L*<0), ceea ce indică influenţa pozitivă faptul a uleiului de mac asupra culorii. Probele CL 4-
CL 9 îmbătrânite după metodele IL şi IUV au parametrii ∆L* au mic decât CL 1-CL 3, indicând influenţa 
pozitivă a apretului acrilic şi poliuretanic asupra rezistenţei la lumină a pieilor comparativ cu cel nitrocelulozic.            
Diferenţa de culoare ∆E* este mai mare pentru proba de piele CL 1 decât pentru probele CL 2 şi CL 3  
îmbătrânite prin metodele IT1 şi IUV. Proba CL 4 are diferenţa de culoare mai mare ca CL 5 şi CL 6 
îmbătrânite după metoda IUV; la fel, CL 7 are valoare ∆E* mai mare ca CL 8 şi CL 9 îmbătrânite similar. 
           A doua grupă de probe a fost finisată cu paste de pigmenţi galben-ocru (CL 10-CL 18) ce conţin aceiaşi 
plastifianţi: ulei de ricin (probele CL 10, CL 13 şi CL 16), de in (probele CL 11, CL 14 şi CL 17) sau de mac 
(probele CL 12, CL 15 şi CL 18) şi apret nitrocelulozic (probele CL 10-CL 12), acrilic (probele CL 13-CL 15) 
sau poliuretanic (probele CL 16-CL 18). Probele CL 16-CL 18 îmbătrânite prin metodele IT1 şi IT2 au valori 
negative pentru luminozitate (∆L*<0), deci sunt mai închise la culoare decât CL 13-CL 15, cu valori pozitive, 
cu excepţia probei CL 14 care are ∆L*<0, îmbătrânită prin metoda IT2. Probele CL 10-CL 13 au valori pozitive 
pentru luminozitate, adică devin mai deschise decât cele din seria a II-a îmbătrânite termic. Deci pieile finisate 
cu apret acrilic şi poliuretanic sunt mai rezistente la îmbătrânire decât cele finisate cu apret nitrocelulozic. 
Probele CL 13-CL 18 îmbătrânite după metodele IL şi IUV au valori mai mici ale parametrului ∆L* comparativ 
cu C 10-C 12 şi sunt mai închise la culoare, ceea ce indică o influenţă pozitivă a apretului acrilic şi poliuretanic 
asupra rezistenţei la lumină a pieilor finisate în comparaţie cu apretul nitrocelulozic. Valorile mai mici ale 
parametrului ∆L* indică, de asemenea, influenţa pozitivă a uleiului de mac utilizat ca plastifiant pentru pastele 
de pigmenţi preparate în ceea ce priveşte rezistenţa la îngălbenire a peliculelor de finisare. 
            A treia grupă de probe s-a finisat cu paste de pigmenţi negre (CL 19-CL 27) ce conţin aceiaşi 
plastifianţi: ulei de ricin (CL 19, CL 22 şi CL 25), de in (CL 20, CL 23 şi CL 26) sau de mac (CL 21, CL 24 şi 
CL 27) şi apret nitrocelulozic (CL 19-CL 21), acrilic (CL 22-CL 24) sau poliuretanic (CL 25-CL 27).        
Probele CL 22-CL 27 îmbătrânite după metodele IL şi IUV au ∆L* mai mic decât C 19-C 21, deci sunt mai 
închise la culoare. Probele CL 26 şi CL 27 îmbătrânite prin metodele IL şi IUV au valori negative pentru 
luminozitate, adică sunt mai închise la culoare în comparaţie cu proba CL 25. 
           Probele de piele finisate cu apret acrilic şi poliuretanic şi îmbătrânite după metodele utilizate au valori 
∆L* mai mici şi îşi modifică mai puţin culoarea faţă de cele finisate cu apret nitrocelulozic. 
          Concluzii 
          ▪ Îmbătrânirea termică şi sub acţiunea luminii artificiale modifică caracteristicile colorimetrice (CIE 
L*a*b*) comparativ cu ale celor neîmbătrânite, depenzând de metoda de îmbătrânire, sortimentul de piele şi 
tipul de apret final.       
          ▪ Cele mai mari rezistenţe la lumină după îmbătrânirea sub acţiunea luminii artificiale au pieile finisate 
cu apret poliuretanic sau acrilic şi cele mai mici cele finisate cu apret nitrocelulozic.  
          ▪ Uleiurile de in şi mac, utilizate ca plastifianţi, îmbunătăţesc rezistenţa la îngălbenire în timp a 
peliculelor de finisare. 
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9. CONCLUZII FINALE 

 
Scopul tezei de doctorat este obţinerea şi caracterizarea unor sisteme disperse peliculogene ecologice 

pentru a fi utilizate ca materiale auxiliare în diferite stadii de finisare a pieilor naturale: paste de pigmenţi, 
emulsii de ceruri, produse bactericide, fungicide şi de parfumare, stabilirea tehnologiilor de finisare a pieilor 
(bovine, ovine, caprine) în sortimente Box şi Nappa utilizând în sistemele disperse de finisare materialele 
auxiliare preparate şi caracterizarea sortimentelor de piei finisate cu peliculă.  

Pentru prepararea pastelor de pigmenţi s-au utilizat pigmenţii oxid roşu, galben sau negru de fier – 
admişi de legislaţia în vigoare, ca răşină purtătoare liantul acrilic-Bindex BRILLANT – cu proprietăţi şi de 
coloid protector, ca agent de dispersare şi stabilizator alcool lauric etoxilat cu 7 moli oxid de etilenă – complet 
biodegradabil şi ca plastifianţi uleiuri naturale: ricin, in sau mac. Particulele pulberilor fin măcinate au diametre 
de 0,6-1,1µm, iar pastele obţinute au aspect de fluide omogene, cu particulele de pigment uniform dispersate. 
 Emulsiile de ceruri s-au obţinut folosind ca fază dispersată un amestec de ceară de albine, lanolină şi 
monostearat de trietanolamină în raportul 1/3/7 şi ca emulgator acelaşi compus tensioactiv ca pentru pastele de 
pigmenţi. Toate sunt fluide albe, cu aspect omogen. 
 Produsele cu proprietăţi antifungice şi antibacteriene conţin drept compuşi fungicizi şi bactericizi 
ulei esenţial de coriandru sau de cedru, emulsie de amestec de ceară de albine şi lanolină în raport 1/3 
stabilizată cu alcool lauric etoxilat, şi alcool etilic, fluide alb-gălbui cu aspect omogen. Compoziţia uleiurilor s-
a determinat prin cromatografie de gaze combinată cu spectroscopie de masă. 
 Produsele cu proprietăţi de parfumare sunt emulsii apoase de amestecuri de uleiuri esenţiale de 
lavandă şi portocale în diferite rapoarte, alcool etilic şi polietilenglicol stabilizate cu alcool lauric etoxilat, au 
aspect omogen şi culoare alb-gălbuie. Uleiurile s-au analizat prin CG-SM. 
 Caracterizarea produselor preparate s-a efectuat prin metode specifice fiecărei clase. 

Dispersiile peliculogene apoase de lianţi s-au caracterizat prin substanţă uscată, densitate, 
vâscozitate şi conţinut de monomeri reziduali, iar peliculele obţinute din acestea prin proprietăţi fizico-chimice, 
mecanice – rezistenţe la alungire, rupere şi flexiuni repetate, rezistenţă la călcare, indice de contracţie, 
microscopie electronică de baleiaj şi FT-IR. 

Caracterizarea uleiurilor utilizate ca plastifianţi pentru peliculele de finisare a implicat determinarea 
cantităţilor de substanţe grase, pH-urilor, vâscozităţilor relative, indicilor de iod, de aciditate şi de saponificare. 

Pastele de pigmenţi preparate s-au caracterizat prin substanţă uscată, pH, vâscozitate relativă, putere 
de acoperire, comportare reologică staţionară şi dinamică, microscopie optică şi FT-IR. Sunt paste concentrate 
cu pH-ul soluţiei 1/10 de 6,5-8,0, ca şi al celor din import, cu putere de acoperire bună, cu comportare reologică 
mai mult sau mai puţin pseudoplastică şi tixotropă şi contribuţii ale componentelor elastică şi vâscoasă 
dependente de pigmentul şi de liantul utilizat. Analiza optică arată că cele pe bază de oxid roşu şi galben de fier 
au culori asemănătoare cu ale celor din import utilizate ca martor. Spectrele FT-IR ale peliculelor obţinute din 
pastele preparate arată benzile caracteristice liantului acrilic utilizat. Pelicula obţinută din pasta ce conţine oxid 
galben de fier arată că acesta se leagă de liantul acrilic. Spectrele peliculelor preparate din pastele martor 
Casicolor Brown R şi Casicolor Ochre demonstrează că liantul din acestea este tot acrilic. În schimb, spectrul 
peliculei obţinute din pasta Casicolor Black este complet diferit de al celorlalte paste, deci liantul este diferit. 

Emulsiile de ceruri s-au caracterizat prin cantitate de substanţă uscată, pH, densitate, vâscozitate 
relativă şi capilară şi microscopie optică, iar peliculele obţinute din acestea prin FT-IR. Emulsiile sunt de tip 
U/A, cu picături distribuite relativ uniform în întreaga masă şi dimensiuni de 4,1-5,6 µm pentru AGE 7 şi de 
4,1-5,6 µm pentru martor. Spectrul FT-IR al peliculei din emulsia AGE 7 conţine benzile componentelor, 
precum şi banda largă de la cca 3385 cm-1 datorată legăturilor de hidrogen formate de apa rămasă în peliculă. 

Compoziţia uleiurilor esenţiale utilizate pentru prepararea produselor antifungice şi antibacteriene şi a 
celor de parfumare s-a determinat prin CG-SM.  

Produsele antifungice şi antibacteriene, precum şi cele de parfumare s-au caracterizat prin 
substanţă uscată, pH şi densitate, iar peliculele obţinute după evaporarea mediului de dispersie prin FT-IR. 
Acestea conţin benzile componentelor, cu intensităţi diferite, determinate de proporţiile în care au fost utilizate. 

Peliculele de finisare rezultate în urma evaporării mediului din dispersii urmând a fi călcate la 100oC, 
s-au caracterizat din punctul de vedere al rezistenţei la temperatură ATD. Parametrii caracteristici degradării 
termice arată că peliculele din pastele de pigmenţi preparate sunt mai rezistente termic decât cele ce conţin 
pastele de pigmenţi martor. Toate peliculele au rezistenţă termică suficientă pentru a proteja pielea finisată. 
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S-au stabilit tehnologiile de finisare prin acoperire cu peliculă a sortimentelor tip Box faţă naturală 
din piei bovine şi Nappa din piei ovine şi caprine în culorile maron roşcat, galben ocru şi negru pentru 
încălţăminte, îmbrăcăminte, marochinărie, tapiţerie, coperţi de carte şi articole decorative.  

S-a elaborat tehnologia cadru de finisare uscată a pieilor bovine în sortimente Box faţă naturală 
negru şi color pentru stratul de grund cu utilizarea pastelor de pigmenţi şi pentru cel de apret final cu utilizarea 
emulsiei de ceară pentru tuşeu obţinute. 

S-a elaborat tehnologia cadru de finisare uscată a pieilor de ovine şi caprine în sortimente Nappa 
negru şi color utilizând aceleaşi componente în stratul de grund, respectiv în cel de apret final. 

S-au testat produsele antifungice pe bază de ulei de coriandru şi de cedru. Probele tratate suplimentar 
cu apret final poliuretanic în compoziţia căruia s-au utilizat produse antifungice în diferite proporţii s-au 
inoculat cu spori de Aspergillus niger, conform STAS 12697/A 91:2008, şi s-a urmărit dezvoltarea mucegaiului 
în condiţii de contaminare simulată. 

S-au testat produsele de parfumare pe bază de uleiuri esenţiale de lavandă şi de portocale prin testul 
senzorial, urmărind efectul de parfumare şi concentraţia parfumului volatilizat din pieile tratate. Probele tratate 
suplimentar cu apret final poliuretanic au un conţinut de produse de parfumare în diferite proporţii.  

Sortimentele de piei finisate s-au caracterizat prin: analize chimice, metode mecanice, microscopie 
optică, SEM, FT-IR, rezistenţă la mucegăire, efect de parfumare şi prin metoda colorimetrică CIE L*a*b*. 

Caracteristicilor chimice ale pieilor nefinisate utilizate la obţinerea sortimentelor Box faţă naturală 
bovine şi Nappa ovine şi caprine (în culorile maron, galben şi negru), determinate conform standardelor ST 
1619:1994 şi SR EN ISO 14931:2005, sunt corespunzătoare. 

Caracteristicile mecanice s-au determinat atât pentru pieile finisate obţinute, cât şi pentru cele 
îmbătrânite accelerat prin expunere la căldură (50 şi 70oC) şi la lumină artificială conform standardului ISO 
17228/2006 şi corespund.  

Probele de piele finisate utilizând pastele de pigmenţi şi cerurile preparate – Box faţă naturală şi 
Nappa se încadrează în limitele prevăzute în standardele în vigoare. 

După îmbătrânire termică caracteristicile mecanice au valori mai mici decât cele ale pieilor 
neîmbătrânite, dependente de temperatura tratamentului termic, sortimentul de piele şi tipul de apret final. Cele 
mai mari rezistenţe la lumină după îmbătrânirea sub acţiunea luminii artificiale au pieile finisate cu apret 
poliuretanic sau acrilic şi cele mai mici cele finisate cu apret nitrocelulozic.  

Imaginile optice obţinute pentru Box faţă naturală bovine finisat cu pastele de pigmenţi în culorile 
roşu, galben şi negru şi cerurile preparate arată pelicule etalate uniform pe suportul dermic. 

Imaginile de microscopie electronică de baleiaj obţinute pentru sortimentele Box faţă naturală 
bovine finisate similar arată  pelicule de finisare netede şi uniforme. 

Spectrele FT-IR ale probelor de piele finisate cu apret acrilic, poliuretanic şi nitrocelulozic nu 
prezintă benzile caracteristice pielii nefinisate, deci suprafeţele pieilor au fost acoperite integral de filmele de 
apretur. Banda largă din regiunea 3200-3500 cm-1, atribuită vibraţiilor grupelor hidroxil şi amidă, este 
diminuată în spectrele probelor finisate cu apret acrilic comparativ cu probele netratate, ceea ce demonstrează 
că acesta se leagă chimic de stratul de grund. Acelaşi lucru arată şi dispariţia din spectrul probelor de piele 
finisată a benzii de la cca 1640 cm-1 caracteristică grupelor C=O şi –OC-N din spectrul peliculei de poliuretan.  

Efect fungitoxic maxim – nu dezvoltă fungi 28 zile – are produsul pe bază de ulei de coriandru ca atare, cel 
cu 75 sau 65% din acest produs, precum şi cel ce conţine amestecul produselor pe bază de ulei de coriandru şi de 
cedru în raport 1/1 utilizat în proporţie de 80%. Cel pe bază de ulei de cedru este mai puţin eficient, tratamentul chiar 
cu produsul ca atare dezvoltând spori şi în ziua a 7-a.  Produsul pe bază de ulei de coriandru se poate utiliza ca atare 
la finisarea de suprafaţă a pieilor bovine cu faţa polizată de tip velur, buffo sau nubuc dacă se doreşte o rezistenţă 
mai bună la fungi, dar tuşeul este gras/ceros.  

Efectul de parfumare cel mai puternic şi persistent, determinat prin testul senzorial, are produsul ce 
conţine amestec de ulei esenţial de lavandă şi de portocale în raport 1/1 în proporţie de 60%. Acesta se poate 
utiliza ca atare pentru finisarea de suprafaţă a pieilor ovine cu faţa polizată de tip velur, cu obţinerea unui tuşeu 
ceros şi a efectului de parfumare a suportului dermic. Utilizarea în procesul tehnologic de finisare a pieilor şi 
blănurilor naturale a produselor parfumate pe bază de extracte vegetale cu acţiune insecticidă (lavandă, citrice) 
conduce la confecţii de îmbrăcăminte cu miros de parfum durabil şi protecţie biologică în timpul depozitării. 
 După îmbătrânire termică şi sub acţiunea luminii artificiale caracteristicile colorimetrice (CIE 
L*a*b*) se modifică, în funcţie de temperatura tratamentului termic şi de radiaţiile UV, sortimentul de piele şi 
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tipul de apret final.  Cele mai mari rezistenţe la lumină după îmbătrânirea sub acţiunea luminii artificiale au 
pieile finisate cu apret poliuretanic sau acrilic în comparaţie cu cele finisate cu apret nitrocelulozic.  
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