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INTRODUCERE 

 
Apa este un element vital pentru supraviețiurea tuturor organismelor de pe Terra. 

Este una dintre cele mai abundente resurse regenerabile. Totuşi, nu toată apa poate fi 
utilizată datorită faptului că nu corespunde standardelor de utilizare. De asemenea, o 
parte considerabilă din apa dulce, potabilă, este încastratată în gheţari şi, deci, 
inaccesibilă omului. 

Algele marine se găsesc pe scară largă și au o gamă largă de utilizări. Având în 
vedere faptul că vara aceste alge sunt nedorite, datorită creșterii necontrolat, dar și 
datorită mirosului neplăcut, se pot găsi utilizări multiple pentru ele, având astfel, un 
dublu beneficiu. 

Țări precum Japonia, China și America dispun de sisteme de epurare bazate atât pe 
microalge cât și pe macroalge. Aceste sisteme au randamente foarte bune și sunt ușor 
de întreținut. Există, într-adevăr, o investiție inițială dar aceasta se amortizează în 
cursul câtorva ani. 

În ultimii ani s-a pus accent pe posibilitatea de a utiliza apa folosită în diferitele 
industrii, pentru a participa activ la procesul de protecție al apelor dulci. În momentul 
de față, în cadrul industriilor se utilizează cantități foarte mari de apă. Această apă este 
sau nu epurată, după care este reintrodusă în mediul natural. Acest lucru se 
evidențează foarte bine prin eutrofizarea apelor și/sau distrugerea ecosistemelor 
acvatice. 

Macroalgele marine se găsesc în cantități mari în Marea Neagră și sunt nedorite de 
turiști datorită mirosului neplăcut cauzat de acestea în momentul descompunerii. În 
România algele marine nu sunt utilizate la capacitate maximă. S-au realizat diferite 
studii ce au evidențiat posibilitatea de a fi utilizate pe post de îngrășământ în 
agricultură.  

Industria alimentară utilizează cantități mari de apă și este absolut vital ca această 
apă să fie de o calitate superioară. Metodele tradiționale de epurare sunt costisitoare și 
sunt necesare utilaje de mari dimensiuni și, drept urmare, se caută noi soluții pentru 
epurarea apelor, astfel încât costurile să se reducă și randamentul să fie cât mai ridicat. 
Algele marine sunt ușor de obținut și de utilizat iar calitățile lor de bioabsorpție le face 
ideale pentru procesul de epurare. Un proces simplu de epurare folosind alge poate 
reda sistemului de producție o parte mare din apă pentru refolosire (spălare, clătire 
etc.) iar un sistem complex de epurare poate reda sistemului tehnologic apă potabilă 
pentru procesele de producție. 

Teza este structurată în două părți principale, prima parte în cursul a două 
capitole cre prezintă studiul de literatură, iar cea de-a doua parte, extinsă pe cinci 
capitole ce prezintă cercetările proprii. Direcția principală de cercetare este 
reprezentată de analiza capacităăății de epurare a apei uzate a macroalgelor marine. A 
doua direcție de cercetare este reprezentată de evaluarea parametrilor apei uzate 
înainte și după epurare.  

În primul capitol este prezentat contextul actual al utilizării algelor pentru 
epurare, dar și caracteristicile apei. În capitolul 2 sunt prezentate utilizările algelor, 
atât ca aliment, cât și pentru obținerea de subproduse sau pentru epurarea apelor. În 
capitolul 3 sunt prezentați compușii din compoziția detergenților. 
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Partea de cercetări proprii se extinde pe parcursul a 5 capitole. În capitolul 4 este 
pezentat design-ul experimental , dar și scopul și obiectivele cercetării. În capitolul 5 
sunt descrise cele 4 specii folosite în cercetări (Ulva lactuca L, Enteromoprha 
intestinalis N., Cladophora vagabunda L., Ceramium rubrum L.), sunt prezentate 
echipamentele și reactivii utilizați și metodele folosite. În capitolul 6 sunt descrise 
mecanismele de absorbție utilizate de alge. În capitolul 7 sunt prezentate rezultatele 
experimentelor (preliminarii, experiment propriu-zis și repetarea experimentului).În 
capitolul 8 este prezentată schema teoretică pentru o stație de epurare ce utilizează 
alge marine, pentru industria alimentară.  

Analizele aferente tezei s-au realizat în laboratoarele  de cercetare din cadrul 
Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj- Napoca și din cadrul 
Universității Ovidius din Constanța, astfel: 

 Laboratorul de Chimie, Facultatea de Farmacie, Universitatea Ovidius 
Constanța 

 Laboratorul de Încercări pentru Calitatea și Siguranța Alimentelor, 
Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor, USAMVCN 

 Laboratorul de Microbiologie, Facultatea de Știința și Tehnologia 
Alimentelor, USAMVCN 

 

CONTRIBUȚIA PERSONALĂ 

CAPITOLUL 4 și 5. Scop, obiective și design experimental. Materialul 
biologic și metodele utilizate 

Motivația cercetării se desprinde din dorința de a îmbunătăți procesele 

tehnologice din industria alimentară. În momentul de față, se utilizează o cantitate 

mare de apă pentru procesele de spălare și în procesul de producție. Utilizând alge 

pentru epurarea apelor tehnologice din industria alimentară se poate înjumătăți 

cantitatea de apă utilizată, având în vederea că apa epurată de poate reutiliza în 

procesele de spălare. 

Scopul declarat al lucrării constă în evaluarea posibilităților de epurare a 

apelor reziduale rezultate din procesele tehnologice ale Stațiilor Pilot de 

Microproducție din USAMV Cluj-Napoca, în vederea reutilizării acestor ape în circuitul 

intern. 

În cadrul acestui studiu se disting 2 direcții de cercetare: 

1. Evaluarea calității apei uzate înainte și după epurare. 

2. Evaluarea capacității macroalgelor vizate de a epura apa uzată. 

Obiective: 
 

 Caracterizarea macroalgelor folosite în procesul de epurare 

 Evaluarea și caraterizarea parametrilor de calitate ai apei înainte și 

după epurare 

 Capacitatea de absorbție a nutrienților/poluanților de către alge 

 Evaluarea capacității antioxidante a macroalgelor folosite pentru 

epurare 

 Evaluarea capacității antimicrobiene a macroalgelor utilizate la 

epurare 

 Elaborarea unei schițe tehnice pentru un sistem de epurare bazat pe 
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alge marine pentru Stațiilor Pilot de Microproducție Cluj-Napoca 

Design experimental 

Table 1. / Table 1. 

Codificarea probelor 

Sample codification 

 

 

 

 

În cadrul acestei cercetări s-a utilizat biomasă marina algală colectată de-a 

lungul coastei româneşti a Mării Negre, zona Mamaia-Pescărie, Mamaia-Cazino și 

Cazino-Constanţa. Denumirea probelor și codificarea se găsesc în Tabelul 1. 

 Macroalgele uscate și cântărite au fost puse în vase Erlenmeyer de 500 mL. 

Peste ele s-au adăugat 500 mL de apă de la robinet și detergenţi. Experimentul s-a 

desfășurat pe o perioadă de 6-24 h. Biomasa de alge verzi a fost colectată dimineaţa 

când este iradiere solară maximă de raze UV, la temperatura între 20° -21°C în aprilie 

și 28° -29°C în luna iulie. Procesul imediat de pre-tratare după colectare implică 

spălarea foarte bună a biomasei de mai multe ori cu apă proaspătă, pentru 

Nr. Crt Experiment Ulva lactuca L. Mai  Experiment Ulva lactuca L. și 
Cladophora vagabunda L. 

1 Alge  0.05%  Detergent 1, 1% Alge 0.1%, Detergent 1, 0.05% 
2 Alge 0.05% Detergent 1, 0.2% Alge 0.1%, Detergent 2, 0.05% 
3 Alge 0.05% Detergent 1, 0.05% Alge 0.2%,  Detergent 1 0.05% 
4 Alge 0.05% Detergent 2, 1% Alge 0.2%,  Detergent 1 0.2% 
5 Alge 0.05% Detergent 2, 0.2% Alge 0.2%,  Detergent 2, 0.05% 
6 Alge 0.05% Detergent 2, 0.05% Alge 0.2%,  Detergent 2, 0.2% 
7 Alge 0.1% Detergent 1, 1% Alge 0.5%,  Detergent 1 0.05% 
8 Alge 0.1% Detergent 1, 0.2% Alge 0.5%, Detergent 1 0.2% 
9 Alge 0.1% Detergent 1, 0.05% Alge 0.5%, Detergent 2 0.05% 
10 Alge 0.1% Detergent 2, 1% Alge 0.5%, Detergent 2 0.2% 
11 Alge 0.1% Detergent 2, 0.2% Alge 0.7%, Detergent 1, 0.05% 
12 Alge 0.1% Detergent 2, 0.05% Alge 0.7%, Detergent 1, 0.2% 
13 Alge 0.5% Detergent 1, 1% Alge 0.7%, Detergent 1, 1% 
14 Alge 0.5% Detergent 1 0.2% Alge 0.7%, Detergent  
15 Alge 0.5% Detergent 1, 0.05% Alge 0.7%, Detergent 2, 0.2% 
16 Alge 0.5% Detergent 2, 1% Alge 0.7%, Detergent 2, 1% 
17 Alge 0.5% Detergent 2, 0.2% Alge 0.9%, Detergent 1, 0.05% 
18 Alge 0.5% Detergent 2, 0.05% Alge 0.9%, Detergent 1, 0.2% 
19 - Alge 0.9%, Detergent 1, 1% 
20 - Alge 0.9%, Detergent  
21 - Alge 0.9%, Detergent 2, 0.2% 
22 - Alge 0.9%, Detergent 2, 1% 
E1 Etalon Detergent 1, concentrație 1%  
E 2 Etalon Detergent 1, concentrație 0.2%  
E 3 Etalon Detergent 1, concentrația 0.05%  
E 4 Etalon Detergent 2, concentrație 1%  
E 5 Etalon Detergent 2, concentrația 0.2%  
 E 6 Etalon Detergent 2, concentrația 0.05%  
E 7 Etalon apă potabilă  
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îndepărtarea particulelor de nisip aderente și a impurităţilor și uscarea la temperatura 

camerei, timp de 72 ore, la întuneric. S-a cântărit biomasa marină și biomasa algelor 

marine uscate pentru a determina pierderea apei prin procesul de uscare. Materialul 

algal uscat a fost apoi supus operaţiei de triturare, obţinându-se astfel o pulbere fină. 

Pulberea a fost introdusă în hârtie de filtru cu diametrul porilor de 3 pm. 

Detergenţii utilizaţi în experimente, conţin următoarea compoziţie: 

• Detergentul 1: surfactanţi anionici 5-15%, agenţi tensioactivi neionici <5%, 

benzotiazolinonă, fenoxietanol, parfum, hexil cinnamal, linalool. 

• Detergentul 2: hipoclorit de sodiu 4,5 g per 100 g; <5% agent de înmuiere cu clor, 

surfactanţi neionici, surfactanţi cationici, săpun, parfum. 

Concentraţiile de materii prime utilizate în experiment au fost după cum urmează 

(Tabelul 1): 

• Pentru Detergent 1 și Detergent 2: 0,05%, 0,2% și 1% în apa uzată. 

• Pentru extractele macroalge: 0,05%, 0,1%, 0,2%, 0,5%, 0,7% și 0,9%. Pentru probele 

preliminarii concentraţiile au fost 1%, 5% și 10%. 

 Pentru această teză s-a analizat conținutul de nitriți, nitrați, sulfați, duritate 

totală, consumul chimic de oxigen, oxigenul dizolvat, azotul total, cloruri și fosfați 

utilizând aparatul Spectroquant NOVA 60 de la Merck. S-a analizat și activitatea 

antioxidantă folosind metoda fotochemoluminiscenței. Activitatea antimicroabiană s-a 

analizat prin metoda MIC, iar conținutul de metale grele prin spectrofotometrie 

atomică de absorbție. Pigmenții algali au fost analizați prin metoda spectrofotometrică.  
 
Speciile de macroalge marine utilizate 
 
 Pentru această teză s-a utilizat biomasă marină din Marea Neagră. Această 

biomasă conține, în majoritar, 3 specii: Ulva lactuca L., Cladophora vagabunda L. și 

Enteromorpha intestinalis N. (în cantitate foarte mică). Au existat și alge brune și roșii, 

dar în cantități foarte mici și, astfel, nu au influențat experimentul. 

  
Fig. 1. Speciile de macroalge colectate din zona Mamaia, județul Constanța în 2017 (a- Ulva 

lactuca L., b- Cladophora vagabunda L., c- Ceraminium rubrum, d- Enteromorpha intestinalis N) 

 

 

Capitolul 7. 

Evaluarea capacității macroalgelor marine de a extrage detergenții din 

apă. Rezultate şi discuţii 
  
 Concentrația algelor folosite la epurare este un aspect extrem de important. În 

acest scop, s-au realizat două experimente, un experiment preliminar și o repetare 
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pentru siguranța datelor. În cadrul experimentului preliminar s-a pornit de la 

concentrația maximă de alge prevăzută în Farmacopeea Română. La finalul 

experimentului apa uzată epurată cu alge a fost trecută printr-un filtru cu carbon activ 

(1%) pentru eliminarea mirosului specific de algă. Acest filtru reține și o parte din 

fosfați, nitriți și sulfați. 

Probe preliminarii 

S-au realizat trei experimente, un experiment preliminar, experimentul 

prorpriu-zis folosind cele două specii de macroalge marine și o repetare pentru 

evaluarea statistică și confirmarea datelor. S-au analizat efectele a două specii 

majoritar, Ulva lactuca L. și Cladophora vagabunda L., prelevate de pe țărmul Mării 

Negre în perioada 2016-2017. Au existat două prelevări, în mai și iulie, și s-a dorit 

compararea efectelor detergenților asupra acestor specii colectate în luni diferite. În 

literatura de specialitate era precizat începerea măsurătorilor la 12 ore. În mai, după 

primele 12 ore s-a evidențiat creșterea valorile parametrilor amoniu, mult este limitele 

pentru apele uzate și, astfel, s-a decis începerea măsurătilor la 6 ore. La specia 

Cladophora vagabunda L. experimentul s-a încheiat după primele 6 ore datorită 

creșterii cu mult peste limite a parametrilor. De asemenea, apa nu era limpede și, în 

multe probe, era simțit detergentul. În eșantioanele care au prezentat un efect pozitiv, 

apa era limpede și se simțea mirosul de algă, semn că detergetul a fost înlăturat. 

Valorile parametrilor se regăsesc în Legea nr. 458 din 2002, privind calitatea 

apei potabile, în Hotărârea nr. 100 din 7 februarie 2002 referitoare la apa pentru 

potabilizare și în HG 352/2005 privind condițiile de descărcare in mediul acvatic a 

apelor uzate. 

Evaluarea conținutului de nitriți 

Nitriții sunt deosebit de importanți datorită relației lor cu apariția toxicității la 

sugari. Limita maximă pentru apele uzate este de 1 mg / L NO2
- iar pentru apa potabilă 

este de 0.5 mg/L (STAS 8900/2-71SR ISO 6777-96). Se observă că nitriții au scăzut 

după 12 ore atît în mai și în iulie în cazul algele cu Ulva lactuca L..  Numai în probele 

din mai 2017, o probă a suferit o experimentului creștere a concentrației după 24 de 

ore. Comparativ cu eșantioanele standard, valorile au scăzut după 12 ore, atât în 

probele din mai, cât și în luna iulie. Doar două probe au înregistrat o valoare ridicată, 

de 0,9 și 1,2 mg / L, peste  limita maximă pentru apa evacuată în bazin natural. 

Evaluarea  conținutului de sulfați 

Ionul sulfat este în general considerat a fi netoxic. Consumul de apă potabilă 

care conține cantități mari de magneziu sau sulfat de sodiu și poate determina 

disconfort intestinal, diaree și, în consecință, deshidratare. Există o creștere a 

concentrației în timpul experimentului. Majoritatea probelor nu au depășit limita de 

250 mg / L pentru apa potabilă. Probele care au depășit această limită nu au depășit 
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limita de 600 mg / L, limita pentru apele uzate. Cea mai mare valoare a fost înregistrată 

în eșantionul care conține algele 0,7%, Detergent 2, 1%, în experimentul din iulie, după 

12 ore. Comparativ cu luna iulie, algele recoltate în luna mai au avut o capaciatate mai 

bună de îndepărtare a sulfaților. 

Evaluarea conținutului ionilor de amoniu 

Conținutul de amoniu (NH4
+) sau amoniacul său neincarcat (NH3) este o formă 

de azot pe care plantele acvatice o pot absorbi și încorpora în proteine, aminoacizi și 

alte molecule. Concentrațiile mari de amoniu pot spori creșterea algelor și a plantelor 

acvatice. Conținutul de amoniu a scăzut după 6 ore în experiment în luna iulie, dar 

după 12 ore și 24 de ore concentrația a crescut datorită descompunerii algelor. Toate 

valorile sunt sub limita maximă permisă pentru apele uzate (30 mg / L). Eșantioanele 

conținând alge 0,1%, detergent 1, 0,05%, alge 0,1%, Detergent 2, 0,05% atât în mai, cât 

și în iulie, alge 0,5%, Detergent 1 0,05% atât în mai cât și în iulie și alge 0,7%, 

Detergent 2, 0,05%, a avut o valoare de 0,1 mg / L, sub limita pentru apa potabilă. 

Evaluarea  conținutului de oxigen dizolvat 

Oxigenul dizolvat se referă la nivelul oxigenului liber, necombinat, prezent în 

apă sau în alte lichide. Este un parametru important în evaluarea calității apei datorită 

influenței sale asupra organismelor. Apa rapidă în mișcare, cum ar fi într-un curs 

montan sau un râu mare, tinde să conțină o mulțime de oxigen dizolvat, în timp ce apa 

stagnantă conține mai puțin. Bacteriile din apă pot consuma oxigenul. Astfel, excesul de 

material organic din lacuri și râuri poate cauza condiții eutrofe, ceea ce reprezintă o 

situație cu deficit de oxigen care poate determina moartea unui corp de apă. Conţinutul 

de oxigen dizolvat a scăzut datorită prezenţei macroalgelor în apă. 

Evaluarea durității totale 

Apa devine tare prin contactul cu cationi solubili, divalenți, metalici. Cei doi 

cationi principali care determină duritatea apei sunt calciu (Ca2+) și magneziu (Mg 2+ ). 

Calciul este dizolvat în apă pe măsură ce trece și prin depunerile de calcar. Magneziul 

este dizolvat pe măsură ce apa trece peste și prin dolomită și alte formațiuni de 

magneziu. Algele verzi folosite au provenit dintr-un mediu în care apa a fost 

considerată tare (peste 30 dG). Având în vedere acest lucru, observăm că algele au 

crescut ușor nivelul durității totale în timpul experimentului pentru ambele specii.  

Evaluarea conținutului de azot total în cadrul experimentului cu Ulva lactuca L. 

O cantitate de azot în exces într-o apă poate duce la niveluri scăzute de oxigen 

dizolvat și modifică negativ organismele. Conținutul de azot total scade după primele 6 

ore de experiment. Acest lucru se datorează capacității algelor de bioabsorbție. După 

12 ore, conținutul de azot total crește, acest fapt fiind determinat de excreția algelor și, 

în consecință, de descompunerea lor. 
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Evaluarea conținutului de fosfați 

Fosfații prezintă o creștere a concentrațiilor. Această situație apare   faptului 

că algele verzi sunt sisteme biologice care influențează mediul în care trăiesc. 

Conținutul de fosfat a crescut după 12 ore și 24 de ore datorită descompunerii 

macroalgelor. 

Evaluarea capacității de eliminare a detergeților 

Detergentul 2 prezintă în compoziția sa hipoclorit și parfum, iar după primele 

30 minute parfumul este metabolizat și rămâne mirosul specific de clor, la concentrația 

de alge 0.5% Ulva lactuca L. Detergentul 1 prezintă un parfum foarte puternic ce se 

metabolizează greu.  Referitor la Detergentul 1 în concentrație 0.2%, după 3 ore de 

experiment se metabolizează parfumul (se simte miros de algă) la concentrațiile de 

alge 0.5% și 0.7%. După 12 ore se observă reducerea detergentului 1, 0.2% la 

concentrația de alge 0.5% (soluția este limpede). La concentrația de alge 0.5% 

detergent 2 0.05%, soluția este limpede, nu se sesizează mirosul de clor și începe să se 

simtă mirosul specific algelor. Acest lucru semnifică faptul că algele au lucrat și au 

îndepărtat detergentul. 

Evaluarea privind activitatea antimicrobiană 

Proba cu alge Ulva lactuca L., în concentrație de 1%, extract în alcool metilic 

70%, a prezentat o bună activitate antimicrobiană pentru toate cele trei specii de 

microorganisme. Cea mai bună activitate a fost împotriva specie Enterococcus faecalis. 

Făcând comparație între cele 2 tipuri de extracte ( alcool metilic 70% și alcool metilic 

50%), se observă faptul că extractele algale cu 70% alcool metilic au relevat cea mai 

bună activitate antimicrobiană, fapt similar cu literatura de specialitate. 

Evaluarea activității antioxidante totale 

Dintre cele două specii folosite în experiment, Cladophora vagabunda L. a 

prezentat o activitate antioxidantă mai bună (1.332). 

Evaluarea conținutului de metale grele 

Elementele metalice (acele metale cu o densitate mai mare de 5 g / cm3: Zn, 

Fe, Cu, Cr, Pb, Cd) sunt în mod normal prezente în natură și nu reprezintă un pericol 

Analiza comparativă a conţinutului de metale grele pentru cele două specii de 

macroalge, evidenţiază faptul că alga verde Ulva lactuca L. este foarte rezistentă în 

mediile poluate şi prezintă cel mai scăzut conţinut de metale Pb, Cd, Cu, dar şi cel mai 

crescut conţinut de Zn. Date sunt similare cu literarura de specialitate. 

Evaluarea conținutului de pigmenți 
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Conținutul de clorofilă a și b scade odată cu scăderea concentrației de alge. În 

pofida acestui fapt, unele probe au evidențiat o creștere a concentrației de clorofilă a, 

chiar având o valoare mai mare decât martorul. Creșterea concentrației de clorofilă din 

alge se datorează adăugării de N din mediu. Pigmenții clorofilieni pot stoca N pentru a 

permite algelor să se dezvolte în condiții nefavorabile. Conținutul de xantofile și 

carotine prezintă o situație similară cu a clorofilelor a și b. Odată cu scăderea 

concentrației de alge a scăzut și concentrația de xantofile și carotine. Situația este 

similară cu datele din literatura de specialitate. 

Analiza statistică 

Pentru Detergent 1 se constată o scădere semnificativă între media valorilor 

pentru nitrați la 24h față de nitrați la 6 h (p<0.01) o creștere semnificativă a fosfaților 

la 12h si 24 h față de 6h (p=0.01); o creștere semnificativă a ionilor de amoniu 24h față 

de ionii de amoniu la 12h (p=0.04) Pentru  Detergent 2 se constată o creștere 

semnificativă a nitraților la 12h față de nitraților la 6h (p= 0.24) si Nitrates la 6h 

(p=0.09); o crestere a fosfaților12h (p=0.02) și fosfați 24h (p=0.03) față de fosfați 6h; o 

creștere semnificativă a ionilor de amoniu la 24h față de ionii de amoniu la 12h 

(p=0.40) respectiv 6h (p=0.025). Datele se consideră semnificative când p<0,05. 

Capitolul 8. Schiţă tehnică teoretică pentru o staţie de epurare a 

apelor tehnologice din industria alimentară folosind macroalge 

marine 

 

Fig. 2 Schiță tehnică pentru stație epurare bazată pe macroalge marine și carbon activ 

Legendă: 

1. CS- camera spălare 
2. BC- bazin colectare 
3. R1, R2, R3- robineți 
4. FG- filtru grosier 
5. S- scripete 
6. BE- bazin epurare 
7. BAE- bazin apă epurată 
8. FCA- filtru carbon active 
9. FAM- filtru alge marine 
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Bazinele au o capacitate de 100 L. Pentru epurare apă uzată se folosesc 500g 

macroalge marine uscate. Algele se schimbă la fiecare utilizare. Apa poate fi reutilizată 

de maxim 3 ori, după care se elimină în rețeaua de canalizare. 

Principiu de funționare 

Din camera de spălare (CS) apa ajunge într-un bazin de colectare, închis 

printr-un robinet (R1). De aici trece printr-un filtru grosier (FG), unde se depun 

sedimentele majore, apoi printr-un filtru de carbon activ 1% (FCA) și ajunge în bazinul 

de epurare (BE). Cu ajutorul unui scripete se lasă în apă filtrul cu alge marine (FAM). 

După cele 4-6 ore necesare pentru epurare prin robinet (R2) apa trece din nou printr-

un filtru cu cărbune activ, apoi în bazinul cu apă epurată (BAE), de unde printr-un 

sistem de țevi ajunge la robinet (R3) de unde se poate utiliza pentru spălare (Fig. 2). 

 

9. Concluzii şi recomandări 

 
 9.1. Evaluarea capacității macroalgelor de a epura apa uzată 
 

 Conform rezultatelor obținute macroalgele marine și, în special, Ulva lactuca 

L., prezintă capacitate bună de bioabsorbție a nutrienților și poluanților. 

 Specia Cladophora vagabunda L. prezintă capacitate de bioabsorbție mai mică, 

comparată cu specia Ulva lactuca L. 

 Nitriții și nitrații au avut valori considerabil mai mici, după 6 ore, comparativ 

cu etaloanele. 

 Ionii de amoniu prezintă valori sub limita maximă admisă pentru ape uzate (1 

mg/L) dar și sub limita maximă de 0.5 mg/L pentru apa potabilă la 

concentrațiile de alge 0.2%, 0.5% și 0.7%. 

 Fosfații au valori mai mari, comparat cu etaloanele, după 6 ore, datorită 

activității algelor. Cu toate acestea, o concentrație mica este utilă în prevenirea 

depunerilor de calcar pe instalații. 

 Sulfații prezintă valori mai mici după 6 ore, crescând după 12 ore. 

 Clorurile prezintă o situația opusă sulfaților, având valori mai mari după 

primele 6 ore, scăzând după 12 ore. 

 
9.2. Evaluarea capacității macroagelor de a elimina din apa uzată cei 2 

detergenți 
 

 Detergentul 1 prezintă un parfum foarte puternic, greu de metabolizat. Algele 

în concentrații de 0.2% și 0.5%, la concentrația de Detergent 0,2%, au reușit, 

după 3 ore să metabolizeze acest parfum. 

 Parfumul Detergentului 2 este mai slab și a fost metabolizat după primele 30 

minute de experiment. Mirosul de clor, în schimb, a persistat între 3-6 ore. 

 Detergentul 2 în concentrație de 0.05% a fost metabolizat de alge după 6 ore 

(nu se simte mirosul de clor și apare mirosul specific de algă, soluția este 

limpede). 
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 Indiferent de concentrația algelor, la concetrația maximă a detergenților de 

1%, ambii determină modificări ale parametrilor apei. 

 Concentrația optimă de Detergent 2, la care efectul algelor este vizibil (soluție 

limpede, miros de algă) este de 0.05%. La concentrația de 1% se observă 

apariția turbidității. 

 Concentrația optimă pentru Detergentul 1, 0.2% și 0.05% este de 0.5% alge. 

 Cărbunele vegetal folosit pentru eliminarea mirosului de algă, reduce inclusiv 

fosfații, nitriții, nitrații și sulfații. 

9.3. Evaluarea activității antimicrobiene a  macroalgelor  

 Proba cu alge Ulva lactuca L., în concentrație de 1%, extract în alcool metilic 

70%, a prezentat o bună activitate antimicrobiană pentru toate cele trei specii 

de microorganisme. Cea mai bună activitate a fost asupra speciei Enterococcus 

faecalis. 

 Concentrația de 0.1% alge, extract în alcool metilic 50% nu a prezentat 

activitatea antimicrobiană pentru nici una din speciile studiate. Extractul de 

alge 0.1% în alcool metilic 70% a prezentat cea mai scăzută activitate 

antimicrobiană dintre toate extractele. 

 Făcând comparație între cele două tipuri de extracte (alcool metilic 70% și 

alcool metilic 50%) s-a observant o activitate antimicroabină mai bună la 

extractele cu alcool metilic 70%. 

9.4. Evaluarea activității antioxidante a  macroalgelor  
 În cazul extractelor hidroalcoolice din speciile Enteromorpha intestinalis, 

soluţie stoc de concentraţie 5% şi Ulva lactuca, soluţie stoc de concentraţie  

0,1%, la volumul de lucru de 10 μL, s-au înregistrat cele mai scăzute valori ale 

TEAC cuprinse între 0.123 – 0.197 nmol echiv. Trolox/volum probă. 

 Dintre cele două specii folosite în experiment, Cladophora vagabunda L. a 

prezentat o activitate antioxidantă mai bună (1.332). 

     9.5. Evaluarea conținutului de metale grele 

 Analiza comparativă a conţinutului de metale grele pentru cele două specii de 

macroalge, evidenţiază faptul că alga verde Ulva lactuca L. este foarte 

rezistentă în mediile poluate şi prezintă cel mai scăzut conţinut de metale Pb, 

Cd, Cu, dar şi cel mai crescut conţinut de Zn.  

 S-a observat că limitele de concentraţie pentru metale grele la biomasa algală 

prelucrată, sunt comparabile cu datele de literatură. 

9.6. Concluzii privind analiza statistică 

 Datele din analiza statistică au confirmat ipotezele. Algele au capacitate mai 

bună de absorbție la 6 ore.  

 Analiza statistică confirmă rezultatele (p<0.05) 



 

 XII 

9.7. Perspective 

 Utilizarea speciilor de alge marine pentru extragerea grăsimilor din apele 

uzate. 

 Utilizarea algelor marine folosite la epurare ca îngrășământ în agricultură. 

 Utilizarea algelor marine (verzi, brune și roșii) pentru epurarea apelor 

industriale. 

 Utilizarea algelor marine (verzi, brune și roșii) pentru obținerea de uleiuri 

volatile. 

10. Originalitatea şi contribuțiile 

inovative ale tezei 

Inovația prezentei cercetări implică următoarele aspect: 

 Epurarea apelor reziduale din industria alimentară folosind alge verzi marine 

recoltate din Marea Neagră (Ulva lactuca L., Cladophora vagabunda L.). 

 Epurarea a doi detergenți folosiți intens în industria alimentară. 

 Analiza datelor fizico-chimice folosind aparatul  Spectroquant NOVA 60 de la 

Merck. 

 Analiza conținutului de metale grele din biomasa algală folosind 

spectrofotometria atomică de absorbție. 

 Schița tehnică teroretică pentru o stație de epurare bazate pe alge marine 

verzi și cărbune activ. 

 
 

 

 

 


